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Resumo 

A produção oficial de Di Cavalcanti é objeto de estudos em 

diferentes disciplinas e, abordada de forma diversa em cada uma delas. 

Entende-se como produção oficial toda obra imagético-verbal produzida 

pelo pintor ao longo de sua carreira artística e, com objetivo de atender 

as demandas do mercado de arte. Porém, entende-se como produção 

oficiosa o livro Cartas de Amor à Divina, um compêndio contendo, 

cartas, cartas-desenhos e reproduções dos retratos de Ivette Bahia 

Rocha, a destinatária. 

Publicado em 1987, o livro é um registro dos quinze anos de 

relacionamento afetivo vivido por Di Cavalcanti e Ivette, a Divina. O 

conjunto revela o drama de um homem que não consegue controlar 

uma jovem de 23 anos, tendo ele à época 62 anos de idade. Ivette 

conheceu o pintor em 1959 em visita ao seu atelier, em Copacabana, 

no Rio de Janeiro. Tornou-se uma das convivas assíduas do atelier, 

ocupando, pouco a pouco, todos os espaços na vida do artista. Foi 

secretária, administradora financeira, musa e mulher. O relaciona-

mento terminou em 1974 em meio à transformação político e cultural 

pela qual passava o Brasil. 

Estruturada a partir dos conceitos que orientam os estudos da 

História Cultural, esta pesquisa dedica-se a análise do conteúdo 

imagético-verbal contido no epistolário de Di Cavalcanti transformado 

em livro em 1987. O objetivo é identificar os motivos pelos quais se 

instalavam os conflitos naquela dinâmica relacional e, de que maneira 

aquelas subversões interferiam ou não na produção artística do pintor.  

Palavras-chave: Arte Brasileira; Di Cavalcanti: vida e obra; História 

Cultural; Cultura Visual. 
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Abstract 

Di Cavalcanti’s official production is the subject of studies in many 

disciplines, each of which takes its own particular approach. This official 

production is understood to be all of the verbal-imagery work produced 

by the artist throughout his career in order to meet the demands of the 

art market. However, the book Cartas de Amor à Divina, a compendium 

containing letters, cards, drawings and reproductions of portraits of 

Ivette Bahia Rocha, the “Divina”, is understood as unofficial production. 

Published in 1987, the book records the fifteen-year loving relationship 

of Di Cavalcanti and Ivette. The set reveals the drama of an older man, 

62 at the time, who cannot control a 23-year-old woman. Ivette met 

the painter in 1959 on a visit to his studio in Copacabana, Rio de 

Janeiro, and became an assiduous studio guest, occupying, little by 

little, all spaces of the artist’s life: she was his secretary, financial 

administrator, muse and wife. The relationship ended in 1974, during 

the middle of a political and cultural transformation in Brazil. 

Structured from the concepts that guide the study of History of Culture, 

this study is dedicated to analyzing the verbal imagery content 

contained in Di Cavalcanti’s epistolary, which was transformed into a 

book in 1987. The goal is to identify the reasons for which the 

relationship’s dynamic was conflicted and how such subversions 

interfered or not in the painter’s artistic production. 

 Keywords: Brazilian Art, Di Cavalcanti: Life and Work, Cultural 

History, Visual Culture. 
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 Résumé 

 La production officielle de Di Cavalcanti fait l'objet d'études dans 

des disciplines différentes et aborder différemment dans chaque. Il est 

entendu que la production officielle-verbal imagerie toute œuvre 

produite par l'artiste tout au long de sa carrière et, afin de répondre aux 

exigences du marché de l'art. Toutefois, il est entendu que la production 

non officiels Love Letters réserver au Divin, un recueil contenant des 

lettres, des cartes, des dessins et des reproductions de portraits de 

Bahia Ivette Rocha adressée. 

 Publié en 1987, le livre est un record de quinze ans de relation 

amoureuse vécue par Di Cavalcanti et Ivette, Divine. L'ensemble révèle 

le drame d'un homme qui ne peut pas contrôler un de 23 ans, lui ayant 

à la fois 62 ans. Ivette a rencontré le peintre en 1959 lors d'une visite à 

son atelier de Copacabana, à Rio de Janeiro. Il est devenu l'un des 

invités en studio assidus, d'occupation, peu à peu, tous les espaces de 

la vie de l'artiste. Était le secrétaire, administrateur financier, muse et 

femme. La relation s'est achevée en 1974 au milieu d'une 

transformation politique et culturel par lequel passe le Brésil. 

 Structurée des concepts qui guident l'étude de l'histoire culturelle, 

la présente étude est consacrée à l'analyse du contenu des images 

verbales contenues dans épistolaire Di Cavalcanti transformé en un livre 

en 1987. L'objectif est d'identifier les raisons pour lesquelles ils sont 

établis dans les conflits qui les dynamiques relationnelles et comment 

ces subversions nui ou non la production artistique du peintre. 

Mots-clés: Art brésilien, Di Cavalcanti: vie et de travail, histoire 

culturelle, la culture visuelle. 
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Considerações iniciais 

Motivado pela demanda que envolvia minha pesquisa de Mestrado 

iniciada em 2005, no Programa Interdisciplinar da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, me deparei, num sebo localizado na região 

central de São Paulo, com um livro intitulado Cartas de amor a Divina, 

um compêndio contendo 105 cartas escritas por Di Cavalcanti 

endereçadas Ivette Bahia Rocha, sua companheira por 15 anos. O livro 

em questão, nomeado aqui como produção oficiosa, compreende ainda 

um conjunto de desenhos e reproduções dos retratos de Ivette. Por 

outro lado, entende-se como produção oficial toda obra imagético-

verbal produzida pelo pintor ao longo de sua carreira artística e, com 

objetivo de atender as demandas do mercado de arte. 

O livro, produzido com boa qualidade e certos refinamentos gráficos, 

contempla uma apresentação do editor Jorge Getúlio Veiga e, também 

algumas palavras de Ivette. Ao passar os olhos sobre os primeiros relatos 

da destinatária, compreendi que estava diante de um documento raro e 

revelador. Ali se explicitava toda a dinâmica de uma relação afetiva 

permeada pelos discursos de poder por parte do pintor e, pela indiferença 

de uma jovem de 23 anos de idade, à época. Adquiri o livro, fiz uma 

leitura completa no mesmo dia, mas fui obrigado a deixa-lo de lado até a 

conclusão daquela primeira empreitada. 

Com a entrega de minha dissertação de mestrado pude finalmente 

observar o novo objeto de pesquisa com mais atenção e determinar de 

que forma eu poderia abordar as demandas que envolviam aquele docu-

mento. Novamente, a interdisciplinaridade do Programa de Doutorado da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie me ofereceu sustentação teórico-

metodológica para a elaboração do projeto final. Optou-se então, por uma 

aproximação em direção ao objeto pelo viés da História Cultural, tendo em 

vista que esta privilegia os referenciais cotidianos. 
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A luz da justificativa quanto à escolha do objeto de pesquisa, a es-

crita epistolar é uma prática eminentemente relacional e, no caso das 

cartas pessoais, um espaço de sociabilidade privilegiado de estreitamente 

ou rompimento de vínculos entre indivíduos e grupos1. É, ainda, um 

campo propício para identificar discursos de poder como é o caso do Li-

vro Cartas a Theo, como apontam os fragmentos a seguir... Theo, eu 

quero fazer uma sugestão que pode, talvez, surpreendê-lo. Não leia Mi-

chelet por mais tempo ou qualquer outro livro, mas a Bíblia até nos en-

contrarmos novamente no Natal...  

Tenho sempre tanto medo de que, onde quer que Vincent 

se encontre,  seja  lá o que ele possa estar  fazendo, ele es‐

tragará tudo com sua excentricidade e suas ideias e pontos 

de vista sobre a vida, que são  tão estranhos, escreveu sua 

mãe.  Seu  pai  acrescentou:  Uma  coisa  que  nos  entristece 

muito é perceber que ele  literalmente não conhece as ale‐

grias da vida, sempre caminha com a cabeça baixa, mesmo 

que  nós  tenhamos  feito  tudo  que  estava  a  nosso  alcance 

para que ele obtivesse uma  situação honrada! Até parece 

que ele deliberadamente, escolhe sempre o caminho mais 

difícil
2
. 

O volume apresenta um conjunto de cartas escritas pelo pintor ho-

landês, Vincent Van Gogh endereçado ao seu irmão e tutor, Theo Van 

Gogh. Organizado originalmente por Georges Philippart e editado em 

Paris na década de 1930, o epistolário expõe o complexo pensamento 

estético de um artista revelando o drama de um homem que teve a vida 

marcada por doenças e fracassos: Na vida de um artista, a morte talvez 

não seja a coisa mais difícil. Além das cartas, muitas ilustradas com de-

senhos que se tornariam obras-primas, a publicação traz o registro da 

polícia de Arles, em que narra o episódio da orelha amputada do artista. 

Naquela madrugada, Van Gogh foi a um bordel, chamou por uma pros-

tituta de nome Raquel, entregou-lhe sua orelha e recomendou: Guarde 

isso com muito cuidado! 
                                                            
1 GOMES, 2004, p.19, Apud GASTAUD, 2009, p. 19. 
2 BONGER, Apud PERES E MEDEIROS. Cartas a Vincent. Psicanálise & Barroco em revista v.9, n.2: 66‐81, dez.2011. p. 50.   
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Isto posto, esta pesquisa dedica-se a análise do conteúdo 

imagético-verbal contido no epistolário de Di Cavalcanti transformado 

em livro em 1987. O objetivo é identificar os motivos pelos quais se 

instalavam os conflitos naquela dinâmica relacional e, de que maneira 

esses conflitos interferiam ou não na produção artística do pintor. 

Sendo assim, a luz dos conceitos estratégico e tático ensinados por 

Michel de Certeau, me ocupei de lançar um olhar particular a respeito 

das práticas envolvendo àquela relação de poder. 

A saber: 

Para Certeau as relações de tensão instauradas pelas estruturas 

de poder, revelam-se de modos distintos, os quais ele denominou 

como estratégico e tático. Este se caracteriza pelo senso de ocasião, é 

o movimento dentro do campo de visão do inimigo3, utiliza as falhas 

que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder 

proprietário. O ser tático é, portanto, determinado pela ausência de 

poder, sabedor de seu status de fraco, não quer mudar coisa alguma, 

apenas continuar a viver. Para ele, é no silêncio que se instaura a 

antidisciplina que torna possível sua sobrevivência. O modo 

estratégico, no entanto, identifica-se com as estruturas institucionais 

de poder, seja militar, científica ou cultural. Este, para circunscrever-

se, recorre à prática escriturística, ou seja, a produção de um texto 

oficial capazes de articular um conjunto de lugares4 onde as forças se 

distribuem. Senão, vejamos. 

Se, Di Cavalcanti fora conhecido como um grande pintor, em sua 

trajetória profissional, também se revelou um homem de letras, 

escreveu Fernando Sabino5. No entanto, com cuidado de não incorrer 

                                                            
3 CERTEAU, Michel de. A  invenção do  cotidiano: 1. Artes de  fazer/Michel de Certeau; 16: ed. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 94. 
4
 CERTEAU, op. cit., p. 203‐204. 
5
 SABINO, F. Roteiro Literário do Pintor. Obra reunida. In Fernando Sabino. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1996. 

Disponível em: http://www.dicavalcanti.com.br/critica.htm#sabino. 
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em algum tipo de preconceito, mas atento ao modus operandi daquele 

cordial6 pintor coube logo de início uma pergunta. É possível considerar 

um autor de duas autobiografias, um homem de Letras? 

Sabino defende que o gosto de Di Cavalcanti pelas letras e a 

facilidade com a escrita levaram-no a escrever os livros O Testamento da 

Alvorada, em 1955, e Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca, em 

1964, este já em companhia de Ivette. Percebe-se ao ler aqueles escritos, 

que o pintor os utilizou para tratar, estrategicamente, da questão da 

identidade nacional, tendo em vista que seu discurso funcionara como 

certificado de autenticidade brasileira. Esta questão será tratada no 

capítulo segundo. 

Se, a produção oficial de Di Cavalcanti, produzida com recursos 

metafóricos, serviu para a manutenção de seu projeto modernista, sua 

produção oficiosa reforça seu estilo autoritário, como indica o 

fragmento a seguir... A desilusão que você me dá é mais um 

profundo desgosto que me vem da falta de personalidade dos 

brasileiros em geral 7. Mais adiante, o pintor declara: 

Você hoje é a minha morte, vou viver como um morto, mas um 

morto talvez tenha direito de pedir uma coisa – não acredite 

nunca que eu sou insincero. Vai para a vida, não se preocupe um 

único segundo comigo, fuja de tudo que me faça presente nas suas 

horas, dias e anos existência. Eu não lhe acuso de nada. Não me 

                                                                                                                                                                                    
 
6
 Cezar de Castro Rocha, em seu livro O Exílio do Homem cordial, defende que a cordialidade não é um traço psicológi‐

co, mas uma estratégia de sobrevivência num Estado que não representa o coletivo. Neste sentido, o homem de letras 
no Brasil é cordial para não ser excluído do sistema intelectual, vivendo sob a lógica de favores, das relações pessoais e 
da troca de elogios.   O autor ressalta que é preciso romper o círculo vicioso da cordialidade ao celebrar um  livro por 
amizade. Se não mudarmos nossos hábitos, a vida acadêmica e os cadernos literários serão um mercado de falsas repu‐
tações, cuja moeda de troca é o elogio recíproco. (ROCHA, 2005, p. 44). 
7 Carta 46. 
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importa que você volte aos seus gostos, mas peço-lhe ter a certeza de 

que eu vou viver morto, mas com dignidade... Não sou falso, vou 

sofrer pelo golpe que você me deu, mas sou uma velha árvore que 

não cai facilmente.  Se para você ainda vai haver muito carnaval, 

para mim ainda surgirão muitos dias de tranquilidade junto aos 

meus livros, junto à minha pintura. Desejei sempre que você 

soubesse que a generosidade só dá felicidade e o egoísmo, tristezas. 

Você nunca na sua vida amar – você vai possuir e para possuir a 

gente sofre muito. 

Verifica-se que o discurso de poder praticado por Di Cavalcanti na 

esfera pública potencializa-se na esfera particular. O uso de metáforas é 

o fio condutor de sua estratégia. Esta constatação orientou a definição 

do caminho metodológico a ser seguido. Optou-se então, por confrontar 

as produções oficial e oficiosa de Di Cavalcanti. Acredito que esta 

escolha demonstrará seu jeito de agir diante das práticas cotidianas e, 

sobre tudo, diante da dinâmica relacional vivida por ele e Ivette Bahia 

Rocha. A partir dos pressupostos teóricos aqui apresentados, a hipótese 

dessa tese é de que Ivette Bahia Rocha, durante os quinze anos em que 

viveu ao lado do pintor brasileiro, operava golpe a golpe, em 

movimentos identificados ao modelo tático de Certeau. 

Sendo assim, a organização dos capítulos, criada a partir do meu 

percurso de pesquisa, pretende percorrer os caminhos trilhados pelas 

cartas, cartas-desenhos e retratos de Ivette. Esta escolha dá-se em fun-

ção da necessidade de descrever os cenários, apresentar os personagens 

e identificar os discursos de poder praticados naquela trama relacional.  

No primeiro capítulo, procuro apresentar os conceitos que 

nortearam esta investigação. Para isso, me ocupei da leitura da 
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produção escriturística do contexto sociocultural dos anos de 1960 e 

1970. Aqui retomo os diversos discursos autoritários, sejam eles 

vinculados ao cenário artístico cultural, no qual Di Cavalcanti participou 

intensamente, sejam eles atrelados ao projeto de tomada ou, de 

resistência à tomada do poder institucional, então estabelecido. Em 

relação ao primeiro cenário, demonstro de que forma a disciplina exigida 

pelo regime ditatorial da época, fora abalada. Por outro lado, revelo os 

efeitos ritualísticos daquele suposto enfrentamento, tendo em vista que o 

...engajamento  aos  problemas  da  realidade  social,  como 

projeto, o fazer artístico foi uma das características das ar‐

tes plásticas na  segunda metade dos anos  sessenta, e en‐

volve um grande número de artistas, que criaram com suas 

obras  situações de enfrentamento  cultural
8
 e político, nos 

debates que se radicalizavam naquele período
9
.  

No segundo capítulo, intitulado Di Cavalcanti: vida e obra procuro 

evidenciar a forma como o pintor construiu sua carreia artística e também 

chamar a atenção para admirável capacidade de produção frente às 

oportunidades surgidas por conta da instabilidade econômica e política do 

governo de João Goulart, findo em 1964. Esta dinâmica é demonstrada 

através do número de obras aqui apresentadas. Neste capítulo, discorro 

ainda sobre as demandas envolvendo abstracionistas e figurativistas e 

procuro relevar a postura de Di Cavalcanti diante daquela celeuma. 

O terceiro capítulo intitulado Cartas de amor à Divina se ocupa de 

elucidar quem é Ivette Bahia Rocha. Como é possível uma mulher 

viver por quinze anos ao lado do tão festejado e polêmico pintor da 

nacionalidade brasileira e não figurar nos seus escritos oficiais? Vale 

ressaltar que até as modelos que pousaram para seus quadros têm 

lugar na biografia do pintor, é o caso de Marina Montini. Para 
                                                            
8
 “Nesse sentido, a cultura não é apenas um reflexo das estruturas econômicas e sociais. Na verdade, ela é medida em 

vários níveis: ao nível da complexidade e natureza contraditória dos grupos sociais produtores e ao nível da instrumen‐
talização dos códigos e convenções estéticas através dos quais a  ideologia é transformada”. GUERRA, Marco Antônio. 
Carlos Queiros Telles: história e dramaturgia em cena: década de 70/ Marco Antônio Guerra – 2ª edição. São Paulo: 
Annablume, 2004. p. 18. 
9 MAGALHÃES, Fábio. Cláudio Tozzi: obra em Construção. Rio de Janeiro: Revan, 1989. p. 18. 
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responder esta questão, busquei novamente confrontar as produções 

oficial e oficiosa envolvendo Di Cavalcanti, obedecendo ao eixo 

reflexivo desta pesquisa. 

No capítulo quarto trago minhas percepções acerca de uma análise 

imagético-verbal das cartas, cartas-desenhos e reproduções dos 

retratos de Ivette, entendendo que o confronto texto/imagem oferecem 

subsídios importantes para a comprovação da tese aqui defendida. Num 

primeiro momento verifiquei se houvera alguma mudança no traço de 

Di Cavalcanti, tendo em vista que o pintor já recorrera a tal artifício 

diante de oportunidades do mercado gráfico-editorial. Posteriormente, 

analisei o tratamento dado a Ivette na produção de seus retratos. Para 

isso recorri aos estudos semióticos de Charles Sanders Peirce e aos 

conceitos que orientam os estudos de história da arte. 

Nas considerações finais transcrevo um fragmento conclusivo da 

entrevista concedida por Ivette por ocasião desta pesquisa. 
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1. Di Cavalcanti e o contexto dos anos de 1960 e 1970 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por uma forte 

agitação mundial provocada por acontecimentos como a Revolução 

Cubana em 1959, a Independência da Argélia em 1962, o Maio de 1968 

na França, o vexame protagonizado pelos Estados Unidos na Guerra do 

Vietnã e, no Brasil, pela ditadura militar instaurada por um golpe de 

Estado em 1º de abril de 1964, resultando na deposição do então 

Presidente da República, João Goulart10. 

É fato que as relações de tensão instauradas pelas estruturas de 

poder, revelam-se de modos variados: há quem combata 

explicitamente o autoritarismo; há quem, por medo ou por 

conformidade, se junte a ele, mesmo sofrendo os danos provenientes 

desse tipo de aliança, e há quem adote uma postura tática diante das 

práticas autoritárias. A tática é alinhada ao senso de ocasião, é o 

movimento dentro do campo de visão do inimigo11, utiliza as falhas que 

as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder 

proprietário. O ser tático é determinado pela ausência de poder, 

sabedor de seu status de fraco, não quer mudar coisa alguma, apenas 

garantir seu pedaço. É o caso dos artistas de vanguarda, que no 

contexto aqui estudado, utilizaram a metáfora e a manipulação de 

signos e símbolos promovendo uma interseção entre a arte e a política, 

manobra que lhe garantiram a chancela de artistas engajados. 

Se por um lado o modelo tático é identificado ao fraco que opera 

golpe a golpe12, o modelo estratégico, identifica-se com as estruturas 

institucionais de poder, sejam elas científicas, empresariais, religiosas 

ou militares. O modelo estratégico procura circunscrever-se a partir de 

                                                            
10
 João Belchior Marques Goulart (1919 ‐ 1976), conhecido popularmente como Jango. Foi o 24° presidente do Brasil, 

de 1961 a 1964. 
11
 CERTEAU, Michel de. A  invenção do cotidiano: 1. Artes de  fazer/Michel de Certeau; 16: ed. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 94. 
12
 Idem, p. 95. 
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discursos totalizantes capazes de articular um conjunto de lugares13 

onde as forças se distribuem. Estas relações de tensão permeadas pelos 

modelos estratégico e tático foram práticas recorrentes no regime 

ditatorial implantado após a destituição de João Goulart. 

Goulart teve seu governo marcado por um intenso movimento 

popular articulado por organizações sociais como os sindicatos e a UNE14, 

causando a apreensão das classes conservadoras como, o empresariado, 

a Igreja Católica15, as Forças Armadas e parte da imprensa. 

No dia 13 de março de 1964 Goulart ratifica a apreensão vivida por 

parte da elite brasileira e comete aquele que seria seu erro capital, 

assinando em praça pública16, no Rio de Janeiro, três decretos 

reforçando o discurso marxista-leninista defendido pela esquerda. A 

publicação dos decretos e seu discurso17 proferido aos sargentos das 

forças armadas na sede do Automóvel Clube do Rio de Janeiro foram 

atos definitivos para sua derrubada: 

Até  quando  as  forças  responsáveis  deste  país,  as  que  en‐

carnam os  ideais  e os princípios da democracia,  assistirão 

passivamente  ao  sistemático,  obstinado  e  agora  já  clara‐

mente declarado empenho capitaneado pelo presidente de 

República de destruir as instituições democráticas?18 

O Presidente da República sente‐se bem na ilegalidade. Está 

nela e ontem nos disse que vai continuar nela, em atitude 

                                                            
13 CERTEAU, op. cit., p. 203‐204. 
14
“... é importante lembrar que no período de 1961‐64 a UNE foi bastante ativa, sendo uma entidade de caráter verda‐

deiramente nacional e uma das mais atuantes e ardentes defensoras das ”reformas de base”, durante o governo de 
João Goulart. DIRCEU. José in: Rebeldes e contestadores: 1968 – Brasil, França e Alemanha / organização Marco Aurélio 
Garcia, Maria Alice Vieira. – 2.ed. – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2008. P. 84. 
15 Vale ressaltar que no final da década de 1960 os freis dominicanos: Tito, Betto, Oswaldo, Fernando e  Ivo – de São 

Paulo ‐  passam a apoiar logística e politicamente o grupo guerrilheiro Ação Libertadora Nacional, comandado à época 
por Carlos Marighella que, logo em seguida seria delatado pelos próprios religiosos mediante tortura. 
16
 Conhecido como o Comício da Estação Central do Brasil, o evento  teve o propósito de apresentar as chamadas  ‐ 

Reformas de Base ‐ que abrangiam os setores educacional, fiscal, político e agrário. Em resposta, os setores conserva‐
dores da sociedade brasileira organizaram A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A primeira dessas manifesta‐
ções ocorreu em São Paulo, a 19 de março, no dia de São José, padroeiro da família. Em 2 de abril de 1964, cerca de um 
milhão de pessoas participaram da Marcha, no Rio de Janeiro. 
17 

Disponível em: http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/documentos/42.pdf ‐ Consultado em 13/01/2011. 
18 Folha de S. Paulo ‐ 27 de março, 1964. 
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de desafio à ordem constitucional, aos regulamentos milita‐

res e ao Código Penal Militar. Ele se considera acima da lei. 

Mas não está. Quanto mais se afunda na ilegalidade, menos 

forte fica a sua autoridade. Não há autoridade fora da lei. E, 

os apelos feitos ontem à coesão e à unidade dos sargentos 

e subordinados em favor daquele que, no dizer do próprio, 

sempre esteve ao lado dos sargentos, demonstra que a au‐

toridade presidencial busca o amparo físico para suprir a ca‐

rência de amparo  legal. Pois não pode mais ter amparo  le‐

gal quem no exercício da Presidência da República, violando 

o Código  Penal Militar,  comparece  a  uma  reunião de  sar‐

gentos  para  pronunciar  discurso  altamente  demagógico  e 

de incitamento à divisão das Forças Armadas (...) 19. 

Pesquisa feita pelo Ibope às vésperas do golpe aponta que Jango, 

alcunha de João Goulart, contava com apoio popular ao ser deposto. A 

popularidade de Jango foi um dos aspectos decisivos para a sua 

deposição, tendo em vista a grande polarização ideológica vivida à 

época20. Para Jarbas Passarinho, chefe do Estado-Maior do Comando 

Militar da Amazônia naquele período, a popularidade de Jango tem 

raízes nos anos de 1950, quando ocupou o Ministério do Trabalho: “... 

Jango adotou uma série de medidas populistas, que garantiram a sua 

boa imagem, principalmente junto às classes mais pobres” 21. 

José Murilo de Carvalho22 revela que o suposto apoio a Jango não 

traduzia a orientação ideológica de seu eleitorado: 

Outra revelação das pesquisas de 1964 refere‐se à orienta‐

ção ideológica do eleitorado das oito capitais às vésperas do 

golpe. Enquanto as lideranças se radicalizavam, o eleitorado 

mostrava tendência claramente centrista. O candidato pre‐

ferido  para  eleições  de  1965,  que  não  se  realizaram,  era 

Kubitschek, seguido de longo pelo candidato da UDN, Carlos 

Lacerda, um  radical de direita. O  radical de esquerda, Mi‐

guel Arraes,  tinha pequena porcentagem das  intenções de 

                                                            
19 Editorial do Jornal do Brasil, 1 de abril de 1964. 
20
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u46767.shtml ‐ Consultado em 10/01/2011. 

21 Ibid. 
22
 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

p. 150. 
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voto.  A  não  haver  o  golpe,  provavelmente  o  progressista 

Kubitschek ganharia as eleições. A tendência moderada era 

confirmada por outra pergunta da pesquisa.  Indagados so‐

bre qual  linha política mais  indicada para o  governo, 45% 

dos pesquisadores preferiam o centro, contra 23% que pre‐

feriam a direita e 19% à esquerda. 

Vale ressaltar que não se pretende reescrever aqui a história das 

lutas entre direita x esquerda, comunismo x capitalismo, ou ainda, 

requentar o caldeirão de ingredientes indigestos servido pela ditadura 

militar no Brasil, a partir da deposição de Goulart. Esse estudo é dedicado 

à análise do epistolário de Di Cavalcanti, endereçado a Ivette Bahia Rocha, 

sua companheira por quinze anos, período que coincide com regime 

ditatorial implantado no Brasil, cenário adequado para introduzirmos os 

conceitos estratégico e tático, ensinados por Ceteau. 

A propósito do golpe 1964, Ivette relata o momento da fuga 

recomendada por Carlos Marighella: 

Em 1964, Di conseguiu, junto a Samuel Wainer, o lugar de adido 

cultural em Paris, e o Presidente João Goulart o nomeou... Saímos do 

Brasil no último avião antes da Revolução, pois um amigo dele do parti-

do, já falecido, Marighella, nos alertou quanto à situação do Brasil na 

época. Chegamos a Paris em 31 de março de 1964, jantamos com Viní-

cius de Moraes e Nelita, na Brasserie Lipp, contentes e felizes, sem saber o 

que estava acontecendo no Brasil naquele momento... Em um de abril de 

1964, o poetinha telefonou para o hotel dando a triste notícia ao Di, 

logo ao amanhecer 23. 

                                                            
23 

ROCHA, Ivette Bahia. In Cartas de Amor à Divina. E.Di Cavalcanti. RJ: 5ª Cor Editores, 1987. p. 19 e 20. 
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                                                                     Figura 1 

Transcrição da matéria de  13 de março de  1964, data do 

comício aos sargentos das Forças Armadas  realizado Auto‐

móvel Clube do Rio de Janeiro: “O Presidente João Goulart 

teve anteontem à noite, no apartamento do pintor Di Ca‐

valcanti, um prolongado e cordialíssimo encontro  com um 

grupo de intelectuais, durante o qual ouviu e contou muitas 

histórias, riu à vontade e recebeu numerosas sugestões so‐

bre problemas da vida cultural brasileira. A ideia do encon‐

tro  foi  do  próprio  Presidente. Ao  saber  que Di  Cavalcanti 

desejava  ser  recebido  em  audiência  para  agradecer  a  sua 

nomeação  para  adido  cultural  em  Paris,  Jango  respondeu 

que preferia visitá‐lo em sua casa. E assim aconteceu”.24 

Di Cavalcanti ao saber da atual situação, não quis tomar posse, 

mas convencido por Ivette, acabou aceitando. Quinze dias depois fora 

destituído do cargo pelos militares, substituído por Guilherme 

Figueiredo, irmão de João Figueiredo, que posteriormente se tornaria 

presidente. Foi nesse período de exílio em Paris que Glauber Rocha 

sinalizou o desejo de fazer um filme25 sobre o artista, realizado post 

mortem e premiado no Festival de Cannes. 

                                                            
24 In Cartas de Amor à Divina. E.Di Cavalcanti. RJ: 5ª Cor Editores, 1987. p. 23. 
25
 Ibid., p. 20 e 21. 
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O relacionamento entre Di Cavalcanti e Ivette termina em 1974. 

Naquele ano, o general Ernesto Geisel assume a presidência do país 

iniciando um lento processo de transição em direção à democracia. 

Enquanto isso, os militares de linha dura, descontentes com a nova 

postura do governo, promovem ataques aos membros da esquerda. 

Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog morre nas dependências do 

DOI-CODI26, em São Paulo. No ano seguinte, a estilista Zuzu Angel27 

também é morta enquanto investigava o desaparecimento do filho, 

Stuart Edgard Angel Jones, militante do grupo guerrilheiro MR-8 – 

Movimento Revolucionário 8 de outubro. 

Com a publicação do AI-5 de 1968 e a implantação do estado de 

exceção28, a esquerda brasileira arregimenta-se, originando uma 

proliferação de siglas e nomenclaturas que se alinhavam em duas 

tendências predominantes: a AP – Ação Popular e as Dissidências, que 

romperam com PCB – Partido Comunista Brasileiro29. 

A intensa participação dos estudantes na discussão acerca da 

condição social brasileira, concomitante ao debate acadêmico em 

relação ao estruturalismo30 e as ideias existencialistas de Jean Paul 

Sartre, impulsionara sobremaneira a produção cultural no país, 

fomentando a prática escriturística. 

A  prática  escriturística  assumiu  valor  mítico  nos  últimos 

quatro  séculos  reorganizando  aos  poucos  todos  os  domí‐

                                                            
26 O Destacamento de Operações de Informações ‐ Centro de Operações de Defesa Interna (DOI‐CODI) ‐ Órgão subor‐

dinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo brasileiro durante o regime militar. 
27 

Zuleika Angel Jones (1923 ‐ 1976) foi uma estilista brasileira de sucesso nos anos de 1970. 
28
 Para Agambem, o estado de exceção não é de modo algum patrimônio exclusivo da tradição antidemocrática, como 

veremos no decorrer deste trabalho. AGAMBEN, Giorgio. (2004b), Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo Editorial. 
29
 DIRCEU. José  in: Rebeldes e Contestadores: 1968 – Brasil, França e Alemanha / organização Marco Aurélio Garcia, 

Maria Alice Vieira. – 2. ed. – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2008,  p. 88. 
30
 Em abril de 1973, comentando no Jornal Opinião o livro de Carlos Nelson, Antonio Carlos de Brito refere‐se ao estru‐

turalismo  como  “método do momento” e  tenta explicar a ascensão:  “Sintomaticamente a maré estruturalista  subia 
num momento em que os problemas e o método histórico saíam de cena ou ocupavam lugar cada vez mais secundário 
nas análises. Culminando um processo que se consolidou, sobretudo a partir de 1968, o estruturalismo, em suas várias 
versões, domina hoje os setores mais ‘esclarecidos’ da universidade brasileira.“ Segundo Cacaso, essa adesão resumiria 
a “violência do impasse ao mesmo tempo existencial e intelectual de nossa vida presente”. NOVAES, Adauto (organiza‐
ção). Anos 70: ainda sob a tempestade. – Rio de Janeiro: Aeroplano: Editora SENAC Rio, 2005, p. 109. 
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nios por onde se estendia a ambição ocidental de fazer sua 

história e, assim,  fazer história. Entendo por mito um dis‐

curso  fragmentado que se articular sobre as práticas hete‐

rogêneas de uma sociedade e que as articula simbolicamen‐

te. No ocidente moderno não há mais um discurso recebido 

que  desempenhe  esse  papel, mas  um movimento  que  é 

uma prática: escrever. A origem não é mais aquilo que  se 

narra, mas a atividade multiforme e murmurante de produ‐

tos do texto e de produzir a sociedade como texto. O pro‐

gresso é de tipo escriturístico31. 

Certeau32 adverte que a diferença entre produtores e 

consumidores não se resume em quem produz e quem não produz, 

mas como se produz e como esse produto é consumido. Os produtores 

agem de forma racionalizada e expansionista, amparados por uma 

economia escriturística, que segundo o autor, pode ser entendida 

como a produção de um padrão de leitura linear que garante a 

estabilidade aos discursos autoritários que se impõem às práticas 

cotidianas. O produto dos consumidores é o uso que fazem daqueles 

discursos. É no silêncio que se torna possível o movimento da 

subjetividade em relação ao discurso estabelecido33. O autor descreve 

essa prática como uma antidisciplina, uma tática de resistência, na qual 

o homem ordinário34 altera os objetos e códigos apropriando-se dos 

espaços a seu jeito e necessidade. Essa antidisciplina acontece na 

linguagem e pela linguagem. “Na”, porque a linguagem organizada 

precede a existência do sujeito. “Pela”, porque no ato enunciativo toma-

se posse da linguagem a partir de referências e condições que 

atualizam a linguagem organizada35.  

                                                            
31 

CERTEAU, op. cit., p. 203‐204.   
32 Ibid. 95. 
33
 ORLANDI, Eni E. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1992. 

P. 87 e 88.   
34 CERTEAU, op. cit., p. 61. 
35
JOSGRILBERG,  Fabio B. Michel de Certeau  e a mídia:  táticas  subvertendo  lugares  ou  lugares  organizando  táticas? 

Disponível  em:  http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/viewArticle/205.  Consultado  em 
10/10/2010. 
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No Brasil, no período aqui estudado, a disciplina exigida pelo 

regime ditatorial, fora temporariamente abalada por causa dos 

protestos realizados pelos artistas engajados36, liderados por dois 

grupos: os vanguardistas e os nacionalistas. Estes procuravam usar 

uma linguagem ‘autenticamente brasileira’, orientada pela busca de 

uma identidade nacional-popular, socialista. Ariano Suassuna, feroz 

defensor dessa ideia, proclamava uma arte erudita a partir de 

elementos da cultura popular do nordeste brasileiro, algo que ele 

batizou como Movimento Armorial. Àqueles, liderados pelos tropicalistas 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, sintonizavam-se com as vanguardas 

norte-americanas e europeias, particularmente com a contracultura37, 

ambos, no entanto, interessavam-se pela produção coletiva. 

Aracy Amaral argumenta que embora tivesse existido, no meio das 

artes plásticas, uma contaminação pelo coletivo, o fenômeno ocorreu de 

maneira mais evidente na área do teatro, do cinema e da música 

popular. Para ela, isso pode ser explicado pelo fato de existir certo 

elitismo dos canais distribuidores da produção plástica como os museus, 

galerias e as bienais. Outro fator determinante é o isolacionismo que 

caracteriza o processo de produção individual do artista, ao contrário dos 

outros setores de criação artística em equipe38. Paradoxalmente, durante 

a ascensão dos regimes totalitários, em especial o Nazismo e o Social 

Realismo, a arte fora utilizada como instrumento de propaganda 

ideológica. A estética totalitária, sob o rígido controle do Estado recusava 

quaisquer referências às inovações artísticas, impondo o neoclassicismo 

como referência estética. Vigorava o culto ao corpo, o estilo hiper-realista, 

a simulação do movimento, e, sobretudo, a ausência da individualidade 

em favor de narrativas coletivas. 
                                                            
36
Como a ditadura implantada em 64 jamais se assumiu enquanto uma ditadura foi obrigada, muitas vezes, a financiar 

seus opositores. Nesse ponto encontramos uma zona nebulosa, sendo difícil fixarmos definições rígidas. Por exemplo, 
até que ponto esses artistas, tidos como engajados, se opuseram de fato ao Estado pós‐64? Nesse processo fica difícil 
distinguirmos até onde vai o oportunismo de determinados artistas e a oposição real. GUERRA, p. 21. 
37
 RIDENTE, Marcelo. In: Rebeldes e contestadores: 1968 ‐ Brasil, França e Alemanha. Garcia, M.A. e VIEIRA, M.A., orga‐

nizadores. p. 58. 
38 AMARAL, A. Arte pra quê? a preocupação social na arte brasileira, 1930‐1970. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1987. p. 328. 
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Na década de 1960, novos sistemas e meios são incorporados à 

arte, a fim de combater a ideologia de consumo propagada pelo 

chamado milagre econômico brasileiro que, alcançou seu ápice durante 

o governo Médici, ocorrido entre os anos de 1969 e 1974: 

Na  verdade,  nessas mostras,  seja Opinião  65, Opinião  66, 

Propostas 66 além da exposição G.4, realizada no Rio de Ja‐

neiro, a recorrência à mencionada liberdade de participação 

e de materiais e técnicas novas (do acrílico ao plástico, à co‐

lagem)  como  surgimento  do  “objeto”,  tridimensional, 

“apropriação” pelo artista de  ready mades ou objetos por 

eles manufaturados  (sem a preocupação de materiais con‐

vencionais  que  até  então  caracterizavam  a  escultura),  re‐

presentavam mais um “protesto” ou uma postura do artista 

em geral diante dos fatos políticos. Quando esta referência 

ocorre, entre nós, ela é, de fato, uma consequência, pode‐

mos  dizê‐lo,  do  repertório  cotidiano  que  os  artistas  pop 

norte‐americanos tinham “aprovado” como elementos pos‐

síveis dentro do fazer artístico39. 

Nessa circunstância, a Pop Art americana é incorporada às práticas 

artísticas brasileira, comunicando-se por meio de signos e símbolos 

retirados do imaginário que permeia a cultura de massas e a vida 

cotidiana. Maurício Nogueira Lima e Claudio Tozzi são exemplos dessa 

apropriação, ambos utilizam a estética das histórias em quadradinhos, a 

Roy Liechtenstein, como forma de arte. 

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo e a Pinacoteca do Estado 

de São Paulo tornaram-se, de certo modo, espaços de resistência ao 

regime ditatorial e sua estética, tendo em vista que apresentaram 

políticas culturais diferenciadas, dentre elas, o apoio às poéticas 

artísticas experimentais de artistas como: Hélio Oiticica, Rubens 

Gerchmann, Antonio Manoel, Carlos Zílio, Antonio Henrique do Amaral, 

Pedro Escosteguy, Arthur Barrio, Marcelo Nitsche, Cildo Meireles, João 

Câmara, Sergio Ferro, Sonia Von Brusky e Nelson Leirner, entre outros. 
                                                            
39 

AMARAL, A. op cit. 333. 
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Nessa conjuntura, o mercado de arte se aquecera, uma vez que as 

classes com maior poder aquisitivo aplicavam seus recursos na compra 

especulativa de obras de artistas consagrados das décadas de 1920, 

1930 e até mesmo de 194040. Di Cavalcanti, gozando do momento 

favorável escreve à Ivette: 

 [...] Sou egoísta mas pago meu egoísmo, dando o que você quer: automó-

vel, joias, apartamento...Demore o tempo que você quiser na Europa e 

chegando ao Brasil dê uma banana a todos os medíocres. Você é a musa 

de um grande artista, eu vivo para você, dando-te beleza elegância... Fi-

que o tempo que quiser. Se quiser ficar mais, eu lhe dou uma ajuda de 

400 dólares por mês 41.  

Mesmo com a incorporação da tecnologia na arte observa-se que, 

muitos pintores e escultores, independentemente do estilo, atuando 

tanto na Europa quanto nas Américas, continuavam a considerar a re-

presentação o corpo algo importante: 

No contexto brasileiro dos anos 60, marcado pelo Golpe Mili‐

tar de 1964 e o Ato  Institucional Nº5, emergiu uma arte ex‐

perimental e comprometida politicamente. Do  tropicalismo, 

passando pelos projetos  teatrais mais ousados, à movimen‐

tação  do  Cinema Novo,  os  artistas  posicionaram‐se  critica‐

mente àquele momento histórico através de suas pesquisas 

artísticas. As artes visuais,  inseridas nesta ordem de preocu‐

pações da época, aliaram seu comprometimento histórico à 

experimentação mais radical da  linguagem. Dentre essas ex‐

perimentações,  a  presença  do  corpo  ganhou  papel  funda‐

mental na poética de alguns e encaminhou a algumas propo‐

sições mais radicais da arte dos anos 60 e dos anos 7042. 

Vejamos o mosaico de imagens a seguir: 

                                                            
40 Ibid., p.229. 
41 Carta 68. 
42
 REIS, Paulo Roberto de Oliveira. O corpo político na arte brasileira – anos 60 e 70. Texto para apresentação no  III 

Congresso  Cuerpo  Decifrado.  Disponível  em:  http://www.generos.ufpr.br/files/b88c‐producao‐academica_paulo‐
reis.pdf. Consultado em 10/11/2010. 



Figura 5

MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA (1930-1999)

Pintura sem título (1966)

Figura 6

CLAUDIO TOZZI (1944)

Desta Vez Eu Consigo Fugir , 1967

Tinta em massa e acrílica sobre hardboard

95 x 95 cm 

Figura 2

ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)

Hey you (1973)

Serigrafia 100 x 70 cm

Figura 7

MARCELO NITSCHE (1942)

Eu quero você, 1966

Plástico estofado de algodão e acrílica sobre 

Figura 3

ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)

In the car (1963)

Magna sobre tela, 172 x 203.5 cm

Figura 4

ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)

Whaam! (1963)

Magna sobre tela,  269 x 172 cm

Figura 8

CLAUDIO TOZZI (1944)

Astronautas 5 , 1969/80

Serigrafia sobre papel

28



Figura 9
RUBENS GERCHMAN (1942-2008)
Lindonéia , 1966 - 60 x 60 cm
Lindonéia deu o nome à canção de\Caetano 
Veloso e Gilberto Gil à pedido de Nara Leão.

Figura 11
SONIA VON BRUSKY (1941)
Bebês Brasileiros Mamam Coca-Cola, 1969
Celulóide e Madeira Pintada, Plástico e Tampas de 
Metal - 37 x 75 x 75 cm

Figura 10
JOÃO CÂMARA FILHO (1944)
As três mulheres 1976/77/78 - Tríptico (direita)
Técnica: óleo s/madeira - 160 x 110 cm

Figura 12
NELSON LEIRNER (1932)
A-doração , 1966
Painel com oleografias, pintura e néon em ambiente cortinado circular, com roleta em frente
201 x 160 x 260 cm.

Em 1963 a agência de publicidade Magaldi, Maia & Prosperi foi a responsável pela criação do produto 
Jovem Guarda liderado por Roberto Carlos.

Figura 13
CARLOS ZILIO (1944)
Massificação (João), 1966
Técnica mista: 80 x 145 x 26 cm
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Figura 15
PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY (1916-1989)
Estória (O Fim da Idade do Chumbo), 1965
Pintura-objeto - 70 x 100 cm

Figura 14
CARLOS ZILIO (1944)
Lute , 1967 - 1998
Serigrafia sobre filme plástico e resina plástica 
acondicionados em marmita de alumínio [apropriação] - 
5,8 x 10,5 x 17,5 cm
Museu de Arte Moderna de São Paulo - SP
Reprodução Fotográfica: Romulo Fialdini 

Figura 18
CARLOS ZÍLIO (1944) 
Sem título, 1975
Pastel sobre papel, 60 x 45 cm

Figura 17
HÉLIO OITICICA (1937-1980)
Seja marginal, seja herói , 1966
Serigrafia - Obra homenagem ao morador do Morro
da Mangueira conhecido como Cara de Cavalo.

Figura 16
RUBENS GERCHMAN (1948-2008)
Não há Vagas, 1965
Relevo em madeira pintada c/ tinta acrílica.
194 x 142 cm

Figura 19
LYGIA CLARK (1920-1988)
Casal, 1969
Plástico, metal, pedra e saco de aninhagem.
Dimensões: 38,0 x 49,0 x 155 cm.

‘’Uma cabine de plástico transparente, sustentada por 
estrutura metálica, se ata ao corpo de um participante 
masculino através de um jogo de correias. Esta cabine 
também se une ao participante através da ‘Máscara Abismo’ 
(externa) que ele mesmo está usando, e que está presa à 
armação metálica. A cabine se converte em uma espécie de 
prolongação da máscara. Outro participante (mulher) entra no 
interior da cabine, usando outra ‘Máscara Abismo’ (interna) 
também presa à estrutura metálica.’’

Figura 20
RUDOLPH SCHWARZKOGLER (1940-1969)
Fotografia, 1965
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Figura 21
HANNAH WILKE (1940-193)
Marxism & Art, 1977

Figura 22
MICHEL JOURNIAC (1935-1995)
Sem título, 1970

Figura 26
CARL F. REUTERSWÄRD (1934)
Body Art, 1962

Figura 25
ERIK DIETMAN (1937-2002)
Body Art, 1962

Piero Manzoni
Living Sculpture 1961

Figura 27
HANS BREDER (1935)
Body Sculpture, 1972

Figura 28
YVES KLEIN (1928-1962)
Anthropometria, 1961

Figura 23
PIERO MANZONI (1962)
Escultura viva, 1961

Figura 24
RUDOLPH SCHWARZKOGLER (1940-1969)
Fotografia, 1965
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Observando as imagens apresentadas, suscita-se uma questão. Não 

seriam elas identificadas à estética do realismo? 

De modo algum, esclarece Tom Wolfe: 

Muito pelo contrário. Alloway, o inglês que cunhou o termo 

Art Pop, forneceu o fundamento  lógico: os quadrinhos, ró‐

tulos e  logotipos que os artistas pop tanto apreciavam não 

eram representações da realidade exterior. Eram “sistemas 

de  signos” de uso  corrente na  cultura  americana. Ao  am‐

pliá‐los e transportá‐los para uma tela, os artistas converti‐

am mensagens em algo que não eram mensagem nem ima‐

gem externa.  “Art Pop não é  abstrata nem  realista”, dizia 

Alloway, “embora mantenha contatos com ambas. O cerne 

da Art Pop não se encontra em nenhuma das fronteiras; ela 

é essencialmente, uma  arte que  aborda  signos e  sistemas 

de signos.”  Isto pode ter sido um pouco difícil de acompa‐

nhar, mas o carimbo de aprovação foi percebido claramen‐

te por todos: “Tudo certo! Pelo presente, estão autorizados 

a ir em frente e a gostar dessas pinturas. Eliminamos todo o 

realismo delas” 43.  

Nelson Leirner foi um dos primeiros artistas a absorver no Brasil, 
por volta de 1963, o retorno à figuração 

...através da atitude e dos processos que vinham marcando 

a  franca  internacionalização  da  pop  art  naquela  época.  A 

partir daí, manteve coerência no propósito de  referir e  in‐

vestir contra os mecanismos massificadores e anestesiantes 

da sociedade de consumo, com seus bens multiplicados até 

a exaustão e a sua rotina de acumulá‐los a qualquer preço. 

Apesar da constante do propósito crítico ‐ que se completa 

curiosamente no fato de ser ele próprio dono de importan‐

te  indústria  em  São Paulo  ‐  a  variedade de métodos e de 

materiais  para  atingi‐lo  é  outra  característica  peculiar  de 

Leirner, sobretudo nos últimos dez anos. Assim, nele se tem 

observado a contínua preocupação de contestar a arte es‐

tabelecida, como veículo de  investida mais ampla e envol‐

vente contra o contexto em que ela se assenta44. 

                                                            
43 

WOLFE, Tom. A palavra pintada; tradução de Lia Wyler. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. Il. p.90. 
44 PONTUAL, Roberto. Nelson Leirner. In: Arte brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1976. p. 217. 
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Em 1966, Leirner produz a obra A-doração, um painel construído a 

partir de técnica mista envolvendo pintura, luz néon, tecido e uma role-

ta, comum nos locais de espetáculos. Nela, o artista dialoga com Andy 

Warhol, ao representar a imagem de Roberto Carlos, emoldurada por 

várias figuras de santos. Leirner evoca o mito midiático da Jovem Guar-

da, um programa televisivo criado pela agência de publicidade Magaldi, 

Maia & Prosperi, encomendada pela TV Record45. A Jovem Guarda, ao 

contrário dos movimentos surgidos na mesma época, não possuía qual-

quer cunho político contestatório. Mimetizava apenas, os reis do Iê-Iê-

Iê46, como descreve o maestro Júlio Medaglia: 

Segundo  a  maior  parte  dos  grandes  músicos  norte‐

americanos,  entre  eles  Stan Getz  e  Ella  Fitzgerald,  o maior 

melodista da  segunda metade do  século XX  foi mesmo  Jo‐

bim. Só que Tom era um autor de “música de câmara”. Um 

“Mozart” da música popular. Dentro daquela avalanche  ro‐

queira, que movimentava milhares de teenagers em seus es‐

petáculos, não resta a menor dúvida de que foram os Beatles 

que criaram um cancioneiro mais simples e fluente, mas, sem 

dúvida, da melhor qualidade no segundo pós‐guerra. 

Bem. Uma música jovem, de melódica simples, sem o agito 

histérico do rock de Elvis, sem o mau humor meio antedilu‐

viano do punk que o sucedeu, ou o “ar” aparentemente fa‐

cínora do visual dos Stones, o rock beatleniano cairia como 

uma luva na alma deste melódico por natureza, latino, dócil 

por  formação portuguesa: o brasileiro… Por mais que a tur‐

minha da Jovem Guarda fizesse cara de mau, usasse roupas 

pretas,  roncasse suas motos e vociferasse “eu sou  terrível”, 

suas  personalidades  estavam mais  pra  ternurinha  de  uma 

Wanderléia  do  que  para  figuras  de  Blade  Runner.  Tanto  é 

que os maiores fãs dos liderados por Roberto Carlos eram os 

adolescentes e as vovós47. 

                                                            
45
 A TV Record produziu uma série de festivais musicais na década 1960. A estratégica tinha como objetivo principal a 

reconquista da audiência perdida. Além dos festivais, a emissora criou o programa O Fino da Bossa, apresentado Elis 
Regina e Jair Rodrigues. Esta empreitada  impulsionara a carreia de artistas como Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gil‐
berto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, os Mutantes, entre outros. 
46 MEDAGLIA, Júlio. Música, Maestro! do canto gregoriano ao sintetizador. [S.l.]: Editora Globo, 2008. p. 248. 
47
MEDAGLIA,  Júlio.  Iê‐iê‐iê,  alegria,  alegoria.  Disponível  em:  http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/ie‐ie‐ie‐

alegria‐alegoria/. Consultado em 03/01/2011. 
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Em 1968, Zé Celso monta no Teatro oficina, o espetáculo musical 

Roda Viva, de Chico Buarque. Trata-se da história de um cantor de iê-

iê-iê, que se vê transformado de um dia para outro em um cantor de 

protesto48. Com certeza não era esse o caso de Roberto Carlos. 

Marco Antônio Guerra49 lembra que, a exceção do Tropicalismo e 

do Cinema Novo de Glauber Rocha50, as denúncias contidas na produ-

ção artística pós-64 atingem efeitos ritualísticos, tendo em vista a limi-

tação em termos de público: a pequena burguesia e principalmente es-

tudantes. Essa questão levantada pelo historiador já aparecia na con-

tenda envolvendo Oduvaldo Viana Filho e José Renato, a propósito da 

missão do Teatro de Arena: 

...o modelo empresarial adotado por José Renato, além de 

romper com esse acordo, não correspondia às inquietações 

iniciais dos  jovens dramaturgos,  isto é, um teatro mais de‐

mocrático que atingisse  também as massas. Essa contradi‐

ção expressou‐se nas palavras de Oduvaldo Vianna Filho: o 

Arena  era porta‐voz das massas populares num  teatro de 

cento e cinquenta lugares51. 

Foi esta preocupação provocada por um simulacro de militância52 que 

levou Oduvaldo Vianna Filho a constituir o CPC – Centro Popular de 

Cultura em 1961, o que não impediu as intermináveis discussões 

principalmente com Carlos Estevão Martins - acerca dos significantes e 

significados53 de arte, arte popular e arte popular revolucionária54. 

                                                            
48 GUERRA, op. cit., p.51. 
49 

Ibid., p.19. 
50  Influenciado pela Novelle Vague, Glauber profere uma  forte crítica social aliada a uma nova  forma de uma  filmar 

distanciando‐se da estética  fílmica Estadunidense.   Autor de Deus e o Diabo na Terra do Sol  (1964), Terra em Transe 
(1967) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), entre outros. 
51 VIANNA FILHO, Do Arena ao CPC, p.93.  In. PEIXOTO, Fernando  (org.) O melhor  teatro do CPC da UNE. São Paulo: 

Global, 1989. 
52 HOLANDA, H.B. Impressões de viagem: CPC Vanguarda e Desbunde: 1960‐1970. S. Paulo, Brasiliense, 1981, 2a ed. p. 31. 
53 Em Linguística, Ferdinand de Saussure define como paradigma (paradigmáticas) o conjunto de elementos similares 

que se associam na memória e que assim formam conjuntos relacionados ao significado (semântico). Distinguindo‐se do 
encadeamento sintagmático de elementos, ou seja, relacionados sintagma enquanto rede de significantes  (sintático). 
In://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma ‐ Consultado em 10/10/2010. 
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Assim como nas artes plásticas, a prosa de ficção produzida anos de 

1960 e de 1970 adota a transgressão como tentativa de ruptura com 

escritura praticada até então. A transgressão formal, ao abandonar a 

convenção realista baseada nos ideais de verossimilhança e, a 

transgressão temática, ao reivindicar a incorporação de vozes dos 

marginalizados na literatura brasileira55. Antônio Cândido observa que há 

uma retomada dos processos experimentais e renovadores do 

modernismo de Mário e Oswald de Andrade: 

Portanto, na literatura brasileira atual há uma circunstância 

que faz refletir: a ficção procurou de tantos modos sair das 

suas  normas,  assimilar  outros  recursos,  fazer  pactos  com 

outras artes e meios, que nós acabamos considerando co‐

mo obras ficcionalmente mais bem realizadas e satisfatórias 

algumas que foram elaboradas sem preocupação de inovar, 

sem vinco de escola, sem compromisso com a moda; inclu‐

sive uma que não é ficcional. Seria um acaso? Ou seria um 

aviso?  Eu  não  saberia  nem  ousaria  dizer.  Apenas  verifico 

uma coisa que é pelo menos intrigante e estimula à investi‐

gação crítica, a narrativa brasileira recupera o ideário trans‐

gressor da década de 20, atenta ao período da moderniza‐

ção autoritária imposta pelo regime ditatorial de 1964.56 

Alinhada àquele modelo, A coletânea Ovo apunhalado, de Caio 

Fernando Abreu (1948-1996), se destaca no âmbito dos anos de 1970. 

Sua escrita denuncia uma postura anticonvencional originária de um 

sonho: o de que a realidade pudesse ser outra.57 A partir de uma leitura 

                                                                                                                                                                                    
54 Estas questões são amplamente discutidas no artigo escrito por: GARCIA, Miliandre. A questão da cultura popular: as 

políticas  culturais  do  centro  popular  de  cultura  (CPC)  da  União  Nacional  dos  Estudantes  (UNE).  Disponível  em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882004000100006&lng=en&nrm=iso>access  on    11  
Jan.  2011.  doi: 10.1590/S0102 01882004000100006. Consultado em 11/01/2011. 
55 CARDOSO, Ana Maria. Sonho e Transgressão em Caio Fernando Abreu: entrelugar de cartas e contos. Tese de Douto‐

rado ‐ Ana Maria Cardoso, 2007. p.8.   
56
 CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In: A educação pela noite e outros ensaios. 3 ed. São Paulo: Ática, 200. p.215. 

57 
PEREIRA, Jane Christina. A poesia de Malagueta, Perus e Bacanaço. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de 

Ciências e Letras de Assis –UNESP – Universidade Estadual Paulista, 2006. 



36 
 

pós-modernista, Ana Maria Cardoso58 aponta os fundamentos teóricos 

para seu olhar a respeito da obra em questão: 

Os  distintos  modos  de  composição  utilizados  em  O  ovo 

apunhalado  assinalam  a  postura  de  permanente  Contra‐

venção à realidade objetiva e subjetiva, resultado de um jo‐

go dialético com vicissitudes históricas. Para  tanto, os  fun‐

damentos  teóricos  de  Theodor  Adorno, Walter  Benjamin, 

Georg Simmel, entre outros, contribuem para elucidar que 

as rupturas com a  forma  literária efetuam‐se por uma não 

conformidade aos fenômenos histórico‐sociais59. 

Entretendo, Ítalo Moriconi, em ensaio intitulado A Problemática do 

Pós-Modernismo na Literatura Brasileira, adverte: 

Se  há  um  contexto  pós‐modernista  nos  anos  70  e  se  há 

elementos  pós‐modernistas  em  textos  de  prosa  ficcional 

brasileira publicada antes dos 80, não há dúvida que no Em 

Liberdade
60
 encontramos um conjunto muito mais claro do 

que  seria uma proposta pós‐modernista. Antes disso, vejo 

com bom exemplo de prosa pós‐modernista o  livro A Hora 

da Estrela, de Clarice Lispector (...). 

Há de se ressaltar, nessa perspectiva, a obra Malagueta, Perus e 

Bacanaço, de João Antonio. Publicado em 1963, o livro é composto de 

um conto longo, dividido em seis partes intituladas: Lapa, Água Branca, 

Barra Funda, Cidade, Pinheiros e, novamente, Lapa. São não lugares61 

por onde coabitam as personagens marginais Malagueta, Perus e Baca-

naço. Para o autor, é a rua o grande lugar do encontro com o homem 

anônimo e esquecido, que abarrota com o seu sofrimento o ambiente 

acrilizado das cidades, das grandes cidades.62 João Antonio demonstra a 

                                                            
58 CARDOSO, Ana Maria. Sonho e transgressão em Caio Fenando Abreu: o entrelugar de cartas e contos. Tese de Douto‐

rado apresentada no Instituto de Letras da UFRGS, Porto Alegre, 2007. 
59
 MORICONI, Ítalo. A problemática do pós‐modernismo na literatura brasileira (Uma introdução ao debate). Disponível 

em: http://filologia.org.br/abf/volume3/numero1/02.htm. Consultado em: 3/01/2011. p.4. 
60 

SANTIAGO, Silviano. Em Liberdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1982. 
61 

Certeau faz uma distinção entre  lugar e espaço: um  lugar precede de uma ordem (seja qual for) segundo a qual se 

distribuem elementos nas relações de coexistência, impedindo a possibilidade de duas coisas ocuparem o mesmo lugar. 
Para o autor, um  lugar é a  configuração  instantânea de posições, algo que  implica uma  indicação de estabilidade61. 
CERTEAU, op cit., p 184. 
62
 PEREIRA, op. cit., p.18. 
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subjetividade do indivíduo, construindo imagens. Malagueta é um velho 

sofrido pelas mazelas de seu cotidiano, Perus, um jovem jocoso um tan-

to romântico e, Bacanaço, um malandro, aproveitador nato. Incorrigí-

veis jogadores de sinuca gostam de apostar alto, não apenas no jogo de 

bilhar, mas também na vida. 

Algumas palavras a guisa das mudanças de paradigma, a luz de 

Thomas Khun: 

O historiador da ciência que examinar as pesquisas do pas‐

sado a partir da perspectiva da historiografia contemporâ‐

nea pode  sentir‐se  tentado  a proclamar que, quando mu‐

dam os paradigmas, muda com eles o próprio mundo. Gui‐

ados por um novo paradigma, os  cientistas adotam novos 

instrumentos e orientam seu olhar em novas direções. E o 

que é ainda mais  importante: durante as revoluções, os ci‐

entistas  veem  coisas  novas  e  diferentes  quando,  empre‐

gando instrumentos familiares, olham para os mesmos pon‐

tos já examinados anteriormente. É como se a comunidade 

profissional tivesse sido subitamente transportada para um 

novo planeta, onde objetos  familiares  são  vistos  sob uma 

luz diferente e a eles se apregoam objetos desconhecidos. 

Certamente não ocorre nada semelhante: não há transplan‐

te geográfico; fora do laboratório os afazeres cotidianos em 

geral  continuam  como  antes. Não  obstante,  as mudanças 

de paradigma realmente levam os cientistas a ver o mundo 

definido por  seus  compromissos de pesquisa de uma ma‐

neira diferente. Na medida em que seu único acesso a esse 

mundo dá‐se através do que veem e fazem, poderemos ser 

tentados a dizer que, após uma revolução, os cientistas rea‐

gem a um mundo diferente.63 

Pode-se dizer que o paradigma modernista reflete o humanismo 

liberal e uma crença no progresso estabelecido durante o Iluminismo e 

pressupõe a possibilidade de uma objetividade fundada em valores 

intrínsecos, universais e autossuficientes. Enquanto no modernismo os 

significados dos signos e dos símbolos eram relativamente fixos, o pós-

modernismo desconstruiu os signos como ambíguos, arbitrários e 
                                                            
63
 KUHN, Thomas  S. A estrutura das  revoluções  científicas/Tomas  S. Kuhn;  tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson 

Boeira. ‐ 9. ed. ‐ São Paulo: Perspectiva, 2006 ‐ (Debates; 115), p. 147 e 148. 



38 
 

mutáveis. Robert Rauschemberg, chamado de artista contemporâneo, 

pode ser reconhecido como um adepto da Arte Conceitual, da Pop Art, 

e, ainda, ser identificado como pintor expressionista, portanto, 

moderno. Em linhas gerais, Rauschenberg valeu-se da justaposição de 

vários tipos de materiais como papel, plástico, tecido, madeira e 

pigmentos diversos, para criar uma composição na qual estabelecia 

uma dialética entre o flatness da pintura, tão defendida por Greenberg64 

e, a tridimensionalidade da escultura, algo que ele intitulou como 

combine painting. 

No contexto brasileiro, a utilização de alegorias, metáforas, e 

ressignificação de signos se tornara a alternativa possível para driblar a 

censura, como aponta a letra de Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil: 

  Cálice 

  (refrão)  

  Pai, afasta de mim esse cálice 

  Pai, afasta de mim esse cálice  

  Pai, afasta de mim esse cálice 

  De vinho tinto de sangue 

  Como beber dessa bebida amarga 

  Tragar a dor, engolir a labuta 

  Mesmo calada a boca, resta o peito 

  Silêncio na cidade não se escuta 

  De que me vale ser filho da santa 

  Melhor seria ser filho da outra... 

O título Cálice, que encontra na palavra Cale-se, seu homônimo 

homófono65 é a síntese da estratégia criada pelos autores, que 

denunciam o cerceamento imposto pelo regime ditatorial. Mais adiante, 

no quinto e sexto verso da primeira estrofe, os compositores colocam a 
                                                            
64
 WOLFE, op cit., p. 56. 

65 Definição para palavras com pronúncias idênticas, mas grafias diferentes. 
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fé à prova, ao escrever: De que me vale ser filho da santa / Melhor 

seria ser filho da outra. Na temática cristã a santa é Maria de Nazaré, 

mãe de Jesus. A outra (Maria) é Madalena, a prostituta. Aqui, Chico e 

Gil discutem a máxima questão existencialista: a existência ou não de 

uma entidade divina, protetora. De que adianta existência de um deus 

ou de uma santa - mãe do filho de Deus - que permite àquele estado 

coisas? Stuart Edgar Angel Jones, em carta enviada à sua mãe, Zuzu 

Angel, também se ocupa desta questão:  

Você me pergunta se eu acredito em Deus. Eu te pergunto: 

Que Deus? Tem sido minha missão te mostrar Deus no ho‐

mem,  pois  somente  no  homem  ele  pode  existir.  Não  há 

homem pobre ou insignificante (ou que pareça ser) que não 

tenha uma missão. Todo homem, por si só, influencia a na‐

tureza do futuro. Através de nossas vidas criamos ações que 

resultam na multiplicação de reações. Esse poder que todos 

possuímos esse poder de mudar o curso da história é o po‐

der de Deus. Confrontado com essa responsabilidade eu me 

curvo diante do Deus dentro de mim66. 

A metáfora é a forma de excelência para a representação das 

coisas do mundo, no mundo. Como figura de linguagem, transfere 

representações de uma esfera de significação para outra (s), 

manifestando-se por diversas formas. Para Michael Pêcheux, a 

formação discursiva se constitui na relação com o interdiscurso (a 

memória do dizer), representando no dizer as formações ideológicas67. 

Di Cavalcanti em suas missivas enviadas a Ivette recorre ao 

artifício metafórico para demonstrar sensações de prazer e desprazer 

orientadas por sua gênese ideológica e sua postura diante da vida: 

                                                            
66
 “Zuzu Angel”. Filme de Sérgio Rezende. 2006  ‐ Warner Bros  Inc., Globo Filmes & Toscana Audiovisual. Roteiro de 

Marcos Bernstein baseado em VALLI, Virgínia. Eu, Zuzu Angel, procuro meu filho, a verdadeira história de um assassina‐
to político. Rio de Janeiro, Record, 2ª ed., 1987. 
67 PÊCHEUX, Michael. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et al. Papel da Memória. Campinas, São Paulo: Pontes, 

1999. p. 49‐57. 
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Você não sabe nem jamais vai imaginar o que é um homem 

vivendo na cidade dos prazeres sentindo todos instantes desejo de 

uma mulher (meu menino) 68. 

Amo-te, quero a mulher mais fabulosa do Rio. Por amor de 

Deus estuda francês, italiano, quero-te uma mulher sublime e su-

perior. Não dá bola à gente medíocre. Ivette, quero te fazer muito fe-

liz, mas quero que você também saiba te fazer feliz – não te quero 

na vulgaridade de Copacabana [...] 69. 

Em carta datada em 13 de fevereiro de 1961, escreve o pintor: 

Escrevo-te com o coração doendo porque eu te amei muito e é 

compreendendo que não poderei dar-te a felicidade toda, que ter-

mino com este amor leal e nobre 70 ...Menina, esta carta tem tam-

bém a marca de minha amizade a v., não só como aquela que me 

dá prazeres, mas aquela que eu desejo boa amiga e a quem procuro 

ajudar do melhor modo. Hoje tens bastantes coisas materiais – seu 

automóvel, joias, etc. Precisa agora tratar de não ser a pequena de 

Copacabana de cabeça vazia [...] 71.  

Em 1963 ele escreve: 

...Aí, no Rio, quero ver se consigo organizar uma vida diferen-

te fugindo o mais possível de futilidades. Tenho poucos anos de vi-

                                                            
68 Carta 10. 
69 

Carta 9. 
70 

Carta 14. 
71 

Carta 17. 
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da e só me conta agora o meu atelier, a minha mesa de escritor e os 

meus prazeres íntimos [...] 72. 

Não sei como vão as moças de Copacabana e quero fugir com-

pletamente de meu complexo de Elizabeth. Quero ver se dou a Beryl 

tranquilidade fugindo de conviver com ela [...] 73. 

No ano seguinte orienta Ivette em relação das demandas envolven-

do Beryl e Elisabeth: 

...Em carta que lhe escrevi antes de receber a sua, pedia-lhe 

entendimento de v. com o pessoal de Copacabana para vivermos em 

paz. Hoje estou certo que v. vai resolver tudo bem e com franqueza. 

Não se esqueça Ivette, eu só quero você e mais ninguém, o que faço 

pelos outros e por dignidade [...] 74. 

Minha filha, ontem foi uma carta, hoje vai outra, esta que es-

pero ser a carta da felicidade, servira para lhe demonstrar toda 

minha amizade e todo meu amor por você. Querida, siga os conse-

lhos que lhe dou, fecha sua casa a essa gente medíocre de Copaca-

bana. Não se contamine de uma mentalidade ridícula e perniciosa 

[...] 75.  

Você já recebeu duas cartas minhas? Divina, não se preocupe 

com besteiras e viva a grandeza da vida. Sou seu amigo e amo v. 

                                                            
72 

Carta 25. 
73 Idem. 
74
 Carta 36. 

75 Carta 48. 
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acima de tudo. Não seja fraca como os moluscos de Copacabana. 

Procure ser bela e acima de pequenas coisas 76. 

Em 1969 afirma ter tirado Ivette 

...de um mundo estéril e mostrei a você um mundo maior (10 

viagens à Europa). Contra Di Cavalcanti a estupidez de suas ami-

gas (putíssimas) seus amigos (viadíssimos) ou então cafajestes como o 

Baiano Carlinhos Mascarenhas, etc. Gente de festinhas em aparta-

mentos em Copacabana. E depois Bateu, Girau, a gente da noite etc. 

e tal 77.  

Os fragmentos de textos extraídos do epistolário do pintor brasileiro 

evidenciam seu discurso de poder e sua intenção em transformar o bair-

ro de Copacabana numa metáfora da mediocridade. Um lugar onde tran-

sita topo tipo de criaturas funestas e desprezíveis, diferentemente de Pa-

ris, um espaço no qual o pintor exercita suas práticas de forma sublime e 

superior. Aqui, o pintor traveste-se de tutor preocupado, mas acaba es-

cancarando seu discurso dominador. 

Sendo assim, neste cenário em que a produção dos artistas - de-

finidos como uma elite de esquerda, que nem por serem de esquerda 

deixavam de ser elite e nem por ser elite deixavam de ser esquerda78; 

num mercado no qual, publicitários como Carlito Maia79 extraia da lite-

ratura leninista o termo Jovem Guarda, para nomear um produto ame-

ricanizado de qualidade duvidosa; numa economia inflacionada, para-

doxalmente batizada de milagre econômico... O pintor Di Cavalcanti es-
                                                            
76 

Carta 50. 
77 Carta 68. 
78 

GALVÃO, Walnice Nogueira.  In: Rebeldes e contestadores: 1968‐ Brasil, França e Alemanha. Garcia, M.A. e VIEIRA, 

M.A., organizadores. P. 143.   
79
 Sócio da agência de publicidade Magaldi, Maia & Prosperi. In: http://www.almanaquebrasil.com.br/voce‐sabia/usou‐

lenin‐para‐criar‐a‐jovem‐guarda ‐ Consultado em 10/01/2011. 
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creve as Cartas de Amor a Divina. É a conjuntura de mudança de para-

digma, momento em que a transformação e a ressignificação de signos, 

símbolos e mitos, tentam explicar àquilo que é inexplicável por defini-

ção80. Neste sentido, a compreensão dos modelos estratégicos e táticos 

de Certau contribuem teoricamente para as análises se processarão 

mais adiante. 
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VERNANT, Jean‐Pierre. 1992. Mito e sociedade na Grécia antiga. Rio de Janeiro: José Olympio. Na contracapa. 
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2. Di Cavalcanti: vida e obra81 

Emiliano Augusto de Albuquerque e Melo nasceu em seis de 

setembro de 1897, no Rio de Janeiro, num momento em que a cidade 

passava por um processo radical de reurbanização promovido pelo 

presidente Rodrigues Alves e implantado pelo prefeito Pereira Passos. 

Durante seu governo, Passos modificou o aspecto provinciano da 

cidade: construiu grandes praças e largas avenidas, o que alterou 

significativamente a vida das pessoas na capital da República, 

expulsando a população pobre dos cortiços, na região central, para a 

periferia da cidade. 

Nos primeiros anos do século XX (1903–1906), essa reforma 

estrutural e arquitetônica, bem como ideológica, visava transformar a 

cidade num centro moderno. Vivido intensamente pela elite carioca, 

esse período, conhecido como belle époque, da Proclamação da 

República à Semana da Arte Moderna, fora marcado pela imitação de 

hábitos europeus principalmente os parisienses. Copiava-se tudo: 

arquitetura, moda, festas, sob a presunção de conferir às sociedades 

carioca e paulistana certo ar cosmopolita e moderno. Paradoxalmente, 

foram àqueles hábitos que nortearam as práticas cotidianas daquele 

que viria a ficar conhecido como o pintor da identidade nacional 

brasileira: Di Cavalcanti. 

Filho do tenente do exército, Frederico Augusto de Albuquerque 

Mello e de Rosália de Senna, Emiliano cresceu na Rua Riachuelo, no 

centro da cidade, na casa do tio abolicionista, José do Patrocínio. Ainda 

menino, mudou-se com a família para o bairro de São Cristóvão, aonde 

conhecera Olavo Bilac, com quem sua mãe tivera um affaire82. Sua 

                                                            
81
 Diante de algumas  imprecisões quanto às datas referentes aos acontecimentos ocorridos na trajetória de Di Caval‐

canti, optamos neste capítulo por utilizar os dados cronológicos contidos nas obras DI CAVALCANTI 100 ANOS. AS MU‐
LHERES DE DI E DI – MEU BRASIL BRASILEIRO, de Denise Mattar e DI CAVALCANTI 1897‐1976 com  textos de Ferreira 
Gular, José Mindlin e Max Perlingeiro.  
82 MINDLIN apud PERLINGEIRO, Max  (Org.). Di Cavalcanti 1897‐1976  /  textos de Ferreira Gular,  José Mindlin e Max 

Perlingeiro. Rio de Janeiro, Editora Pinakotheke, 2006, p.14. 
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infância fora marcada por relações admiráveis. Descendente dos 

Cavalcanti do estado da Paraíba83 adaptou seu nome para Emiliano 

Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Mello.  

Com a morte de seu pai em 1914, o jovem Emiliano, que já 

demonstrava habilidades com o lápis, obriga-se a trabalhar. Como 

ilustrador, tem a primeira ilustração publicada na revista Fon-Fon. Entre 

o trabalho e os cabarés da Lapa, Di Cavalcanti lia Charles Baudelaire, 

Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé.84 O codinome 

italianizado, Di Cavalcanti, é adotado, passando a grassar no meio 

artístico e intelectual no eixo Rio-São Paulo, graças aos contatos de 

Olavo Bilac: 

(...) As cartas de Bilac recomendavam‐me a Roberto Morei‐

ra, Nestor Pestana e Amadeu Amaral. Minha mãe recomen‐

dou‐me a Alfredo Pujol, amigo dela desde as primeiras  le‐

tras. Com estas cartas conquistei São Paulo porque me  fiz 

companheiro  de  uma  porção  de  jovens  que  viriam  a  ser 

meus companheiros de geração literária e política (...).  Ro‐

berto Moreira ligou‐me a uma porção de intelectuais e pela 

mão de Nestor Pestana e Amadeu Amaral fiquei trabalhan‐

do no O Estado de São Paulo. No “Estado” fiz minhas gran‐

des amizades paulistas, amizades que  ficaram sendo patri‐

mônio deste velho coração. Ali vieram a mim Júlio de Mes‐

quita Filho (o Julinho) que para muitos parecia um pedante 

e que  logo se fez meu amigo; com uma afabilidade de grã‐

senhor; Guilherme de Almeida, Vicente Âncora  Lopes, Pe‐

dro Cunha e  tantos outros  (...). Amadeu Amaral, com seus 

olhos claros e seus versos frios, foi quem me levou a Oswald 

de Andrade, Ignácio da Costa Ferreira, a Simões Filho, dono 

da “Vida Moderna”, a Gelásio Pimenta, da “Cigarra”, revista 

que desfrutava a primazia da elegância e da  literatura na‐

quela  Paulicéia  tão  provinciana.  Conheci  também,  nessa 

época  Monteiro  Lobato  e  Martins  Fontes.  (Di  Cavalcan‐

ti,1955, p. 82). 

                                                            
83
 MATTAR, Denise. 1997. "Di Cavalcanti 100 anos. As mulheres de Di e Di – meu Brasil brasileiro". Catálogo de exposi‐

ção. Curadoria Denise Mattar. Rio de Janeiro: Petrobrás, p 12. 
84 PERLINGEIRO, Max (Org.). Di Cavalcanti 1897‐1976 / textos de Ferreira Gular, José Mindlin e Max Perlingeiro. Rio de 

Janeiro, Editora Pinakotheke, 2006, p 23. 
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Seu primeiro emprego é como revisor no jornal O Estado e São 

Paulo. Ainda em 1914, faz ilustrações para O Pirralho, revista de Oswald 

de Andrade.  

No ano seguinte termina seus estudos no Colégio Militar e 

colabora com a revista A vida Moderna, de São Paulo. Ingressa em 

1916 para Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Expõe no I Salão dos 

Humoristas do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, patrocinado 

por Olegário Mariano e Luiz Peixoto. 

Em 1917 transfere-se para São Paulo e ingressa na Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco, mas abandona o curso em 1921. 

Ainda em 1917, realiza a primeira exposição de caricaturas na redação 

da Revista Cigarra. O Livro, em São Paulo, propriedade de Jacinto Silva, 

pai de seu colega de escola primária de pintura, Vitor Silva. Ilustra, no 

mesmo ano, o livro Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald 

de Andrade.  

Em 1918, Di Cavalcanti passa a frequentar o atelier do pintor 

neoimpressionista alemão George Fischer Elpons (1865-1939) que 

chegara ao Brasil em 1912, fixando residência em São Paulo. Além de 

Di Cavalcanti, as pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti também 

frequentaram o estúdio do professor alemão, movidas pelo interesse à 

estética inovadora de Elpons. Faz parte do grupo de intelectuais e 

artistas de São Paulo ao lado de Oswald e Mário de Andrade. Dirige e 

ilustra a revista Panóplia e colabora com a revista Cigarra. 

No ano de 1919 realiza sua primeira exposição individual Di 

Cavalcanti: pinturas, na Casa Editora O Livro, em São Paulo. No mesmo 

ano ilustra Dança das Horas de Guilherme de Almeida; O Triste 

Epigrama, de José Geraldo Vieira; Le Départ sous la Plui, de Serge 

Milliet. Faz ilustração para a Revista do Brasil, de São Paulo. Cria 
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cenário e figurinos para o balé Carnaval das Crianças Brasileiras, de 

Villa Lobos. 

Em 1920, Di Cavalcanti ilustra diversas publicações, como a 

Revista Guanabara. Até então, o desenhista utilizara um traço leve e 

sinuoso, inspirado em Aubrey Beardsley (1872-1898), sua principal 

referência, até então. A partir de 1921, publica o álbum Fantoches da 

Meia-noite, afastando-se do estilo art nouveau de Beardsley, 

aproximando-se ao expressionismo. Ilustra Ballada do Enforcado, de 

Oscar Wilde; O Jardim das Confidências, de Ribeiro Couto; Rito Pagão 

de Rosalina Coelho Lisboa; Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade; 

e as revistas Ilustração Brasileira, do Rio de Janeiro, a A Garoa e Papel 

e Tinta, de São Paulo. No mesmo ano casa-se com Maria Cavalcanti, 

filha de um primo-irmão de seu pai.  

Em 1922 ilustra a Revista Klaxon. Em fevereiro, do mesmo ano, 

idealiza a Semana de Arte Moderna ao lado de outros modernistas. Cria 

para aquela ocasião as peças gráficas do evento, catálogo e programa. 

Reaparecem os traços expressionistas. Em 1923 ilustra Modernos, de 

Benjamim Costallat; A Sinistra Aventura, de José do Patrocínio Filho; e 

a revista América Brasileira. Faz sua primeira viagem à Paris, onde 

permanece em até 1925. Ilustra Uma Tragédia Florentina, de Oscar 

Wilde, em 1924 e, Bébé de Tarlatana Rosa, de João do Rio. Ainda na 

França, frequenta a Academia Ranson. Expõe em diversas cidades: 

Londres, Berlim, Bruxelas, Amsterdam e Paris. Conhece Picasso, Léger, 

Matisse, Eric Satie, Jean Cocteau e outros intelectuais franceses. Viaja 

para Itália com o objetivo de ver as obras de Ticiano, Michelangelo e Da 

Vinci. Até então suas referências chegavam através das leituras das 

raras revistas estrangeiras85. 

                                                            
85
 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Trajetória de um  jovem artista gráfico na  imprensa (1914‐1922). São Paulo, Editora 

Sumaré, 2002, p. 25. 
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Retorna ao Brasil em 1926 passando a trabalhar como jornalista e 

ilustrador no jornal Diário da Noite. Ilustra O Losango Caqui, de Mário 

de Andrade. Expõe na Casa Laubish & Hirt, no Rio de Janeiro. No ano 

seguinte ilustra a revista Festa. Cria cenários para o Teatro de 

Brinquedo de Álvaro e Eugênia Moreyra, no Rio de Janeiro.  

Em 1928 ilustra Substância, de Manoel de Abreu, e Martin-Cererê, 

de Cassiano Ricardo e passa a colaborar com a revista Para Todos. Filia-

se ao Partido Comunista do Brasil. Viaja para Paris e retorna no mesmo 

ano. No ano seguinte realiza painéis para o foyer do Teatro João 

Caetano, no Rio de Janeiro. Passa a colaborar com a revista O Cruzeiro. 

Nos anos 1930 inicia suas participações em exposições coletivas, 

salões nacionais e internacionais. Participa da mostra International Art 

Center, do Roerich Museum, em Nova York. Redige a revista Forma e 

ilustra as revistas Movimento Brasileiro; Pobre Christo, de Mário Mariani, e 

Hoje, de Newton Belleza. No ano subsequente participa do Salão Nacional 

de Belas Artes (o Salão Revolucionário) com as obras: Devaneio, Mulata e 

Estudo para os Painéis do Teatro João Caetano. 

Em 1931 desliga-se do Partido Comunista: 

...Terminada a reunião, Otávio Brandão resolveu me doutri‐

nar, e pela noite são‐cristovense demos a volta ao mundo 

montados nas costas de Marx e Lenine. A caderneta do PC 

ali estava no meu bolso. Deus do céu, ser um militante co‐

munista é uma prebenda terrível! – Não! Dizia a mim mes‐

mo, nada tenho que mudar em mim, minha personalidade 

resistirá a qualquer injunção (...). A rotina cansativa da mili‐

tância foi me absorvendo. Vieram as tarefas inexpressivas e 

pouco  a  pouco  verificava  que  não  poderia  ser  um  “bravo 

comunista”. Astrogildo Pereira compreendia minhas decaí‐

das, Otávio Brandão jamais (...). 86 

                                                            
86
 DI CAVALCANTI, Emiliano. Reminiscências  líricas de um perfeito carioca. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964, 

pg. 39.   
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A demanda envolvendo o Partido Comunista perdurou até os idos de 

1960, como demonstra a missiva endereçada a Ivette: 

...Minha vigem à Europa  teve um objetivo sincero e  talvez 

me encontrar como artista e como homem nesses últimos 

anos que restam à minha vida. Junto a esta carta, uma carta 

a Valério Konder87, que peço copiar a máquina e guardar 

com você. Você  faz esse  favor, peço‐lhe encarecidamente. 

Fica você por ela sabendo a resolução definitiva que tomei 

com coisas  ligadas ao PC. É urgente que esta carta chegue 

às mãos do Valério Konder. 88 

...Muito lhe agradeço ter entregado a carta ao V.K., estou li‐

vre agora de todos os aborrecimentos e facadas do PC89.  

Em 1932, funda em São Paulo, com Flávio de Carvalho, Antônio 

Gomide, Noêmia Mourão e Carlos Prado, o CAM - Clube dos Artistas 

Modernos. É preso por três meses acusado de getulista pela Revolução 

Constitucionalista. Ilustra História do Brasil, de Murilo Mendes. Realiza 

exposição individual na Gazeta. 

Em 1933 casa-se com a pintora Noêmia Mourão. Publica o álbum A 

Realidade Brasileira, série de doze desenhos satirizando o militarismo 

da época. Ilustra A Minha Rua, de Horácio Andrade, e Club das Esposas 

Enganadas, de Ribeiro Couto. Participa da 2ª Exposição de Arte 

Moderna da Sociedade Paulista de Arte Moderna, e do 3º Salão da Pro-

Arte, na Escola Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro. Escreve 

artigo no Diário Carioca, de 15 de outubro, a propósito da exposição de 

Tarsila do Amaral. 

Em 1934 viaja ao Recife, onde realiza exposição ao lado de Noêmia 

Mourão. Produz painéis para o Cassino dos Oficiais no Derby do Quartel 

da Polícia Militar do Recife (destruído). Produz mural na Escola Chile, no 

                                                            
87
 Valério Konder (1911‐1968) Intelectual brasileiro, filiado ao Partido Comunista. 

88 Carta 30. 
89 Carta 31. 
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Rio de Janeiro. Ilustra as revistas, Israelita e O Malho. Viaja para Paris e 

retorna no ano seguinte. 

De volta ao Brasil, em 1935, participa do Comitê de Redação do 

Semanário Marcha, na Cinelândia, ao lado de Caio Prado Jr., Carlos 

Lacerda, Newton Freitas e Rubem Braga. Participa com 24 obras de 

uma exposição no Salão O Século, em Lisboa. De volta ao Rio de 

Janeiro, passa a ser perseguido por conta de suas posições políticas.  

Em 1936 ilustra o jornal Bellas-Artes e as revistas Monde e 

Acadêmica. Refugia-se na Ilha de Paquetá, mas é preso com Noêmia. 

Libertado por influências de amigos, parte para Paris, onde permanece 

até 1940. Expõe na Galerie Rive Gauche em Paris. 

Em 1937 participa da Exposição Internacional de Artes e Técnicas, no 

Pavilhão da Companhia Franco-Brasileira, em Paris, na qual recebe 

medalha de ouro. No ano seguinte trabalha com Noêmia na rádio Diffusion 

Françoise nas emissões Paris Mondial, com transmissão em língua 

portuguesa. No final da Guerra Civil, em 1939, viaja para Espanha. Em 

decorrência da Segunda Guerra Mundial, deixa as pressas a Europa e fixa 

residência em São Paulo. Cerca de 40 obras, sendo, 27 quadros a óleo e 

13 desenhos são despachadas para o Brasil, mas extraviam-se. Chegando 

ao Brasil passa a combater abertamente o abstracionismo através de 

conferências e artigos publicados na imprensa. 

Em 1942 viaja para Argentina, expondo seus trabalhos na Galeria 

Greco’s em Buenos Aires. No mesmo participa do IV Salão de Belas 

Artes, em Belo Horizonte e, apresenta conferência na Inglaterra. 

Em 1944 ilustra a Revista Diretrizes. Expõe na Galeria Greco’s, em 

Buenos Aires. Participa da exposição Arte Moderna, com curadoria de 

Alberto Veiga Guinard e José Guimarães Menegale, no Edifício Mariana, 

em Belo Horizonte. Profere a palestra Mitos do Modernismo. 
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Em 1946 retorna à Paris em busca dos quadros desaparecidos, 

nesse mesmo ano expõe no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de 

Imprensa. Ilustra livros de Vinícius de Morais, Álvares de Azevedo e 

Jorge Amado. Tem dois poemas publicados na Antologia de Poetas 

Brasileiros Bissextos Contemporâneos, organizada por Manuel Bandeira. 

Ilustra a revista Joaquim. Expõe na Hugo Gallery, New York. Participa 

com Anita Malfatti e Lasar Segall do júri de premiação de pintura do 

Grupo dos 19. 

Em 1948 participa com 98 obras da Retrospectiva 30 Anos de 

Pintura, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo. Realiza 

mostra retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Profere a 

palestra Mitos do Modernismo. Segue criticando o abstracionismo. 

Expõe na Cidade do México em 1949, na BIA – El Buro Internacional de 

Arte. Lá, participa de um congresso pela paz ao lado de Paul Éluard e 

Pablo Neruda.   

Em 1950 produz painel para o saguão do Fórum Lafayette, em Belo 

Horizonte. O relacionamento com Noêmia Mourão entra em crise. 

Em 1951 é convidado e participa da I Bienal de São Paulo. No ano 

seguinte, faz uma doação ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

constituída de mais de quinhentos desenhos. Beryl Tucker Gilman passa 

a ser sua companheira. Nega-se a participar da Bienal de Veneza. 

Recebe a láurea de melhor pintor nacional na II Bienal de São Paulo, 

prêmio dividido com Alfredo Volpi. 

Em 1954 o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, realiza 

exposição retrospectiva de seus trabalhos. Cria figurinos para o balé A 

Lenda do Amor Impossível para o IV Centenário da Cidade de São 

Paulo. Realiza painéis para o Aeroporto Internacional de Congonhas, 

São Paulo; e painel o painel Fazenda de Café para o IV Centenário da 

Cidade de São Paulo, Pavilhão de História.  
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Em 1955 publica o livro autobiográfico Viagem de Minha Vida – 

Testamento da Alvorada, no qual reforça suas ideias acerca da 

identidade nacional como estratégica política.  Faz novas exposições em 

Buenos Aires e no Instituto de Cultura Uruguaio e Brasileiro e Brasileiro, 

em Montevidéu. Cria figurinos para o balé As Cirandas, de Villa Lobos. 

Em 1956 participa da XX Bienal de Veneza e recebe o I Prêmio da 

Mostra Internacional de Arte Sacra de Trieste. No mesmo ano adota 

Elisabeth, filha de Beryl. Seus trabalhos fazem parte de exposição 

itinerante por países europeus. Recebe encomenda de Oscar Niemayer 

para a criação de imagens para tapeçaria do Palácio da Alvorada, 

também pinta as estações para a Via-sacra da Catedral de Brasília. 

Publica um álbum de xilogravuras, Lapa. Viaja a Paris, Dakar, Roma, 

Veneza, Madrid e Belgrado. 

 Em 1957 produz o painel para o Banco do Estado de Minas Gerais, 

em Belo Horizonte. Participa da IV Bienal de São Paulo. No ano seguinte 

ilustra Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Participa de exposição 

itinerante organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a 

exposição percorre vários países da Europa. Em Paris, cria os cartões 

para as duas tapeçarias para o Palácio da Alvorada. Em 1959 ilustra 

Juca Mulato, de Menotti Del Picchia. Expõe na Galeria de Arte São Luís, 

em São Paulo e na Galeira Macunaíma, no Rio de Janeiro. Participa da 

exposição 50 Anos de Arte Brasileira, na Escola Nacional de Belas Artes, 

no Rio de Janeiro. Recebe de Carlos Flexa Ribeiro, o título de O Patriarca 

da Pintura Moderna Brasileira. Tem início o relacionamento com Ivette 

Bahia Rocha. 

Em 1960, ganha sala especial na II Bienal Interamericana do 

México, recebendo Medalha de Ouro. Pinta painel para o escritório da 

Viação Real, do México. Expõe na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro. 

Pinta o painel Candangos do Palácio do Congresso e publica o álbum 
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Lapa, para o qual escreve o texto. Viaja para Paris, México, Londres, 

Veneza e Florença, de onde escreve a primeira missiva à Ivette: 

Minha querida Ivete, 

Escrevo-te aqui de Veneza, morto de saudades. Acho que não vou 

nem à Rússia nem à China. Vou ficar aqui pela Europa que tanto 

amo. Amanhã sigo para Bolonha, Florença, Roma, Milão. Estarei 

no dia 8, à noite, de volta a Paris. Vou te levar uns presentinhos 

dados de muito coração. 

Em Paris passei dias amargos e bons. Uma noite perdi a cabeça e 

fiz uma farra que chegando ao Rio conto o que foi. Andas muito 

chic Condessa? E os amores? Espera-me lá por fins de junho e bre-

ve estaremos juntos em viagens pelos E.U., México e Europa. 

Beijos do Di 90.  

Pinta, em 1961, o painel para o Banco Lar Brasileiro, no Rio de 

Janeiro. Realiza exposição com apresentação de Rubem Braga. É tratado 

com exclusividade na Petit Galerie do Rio de Janeiro, propriedade de José 

Carvalho, empresário que acompanhara de perto as demandas 

envolvendo seu relacionamento com Ivette.  Recusa-se a participar da VI 

Bienal de São Paulo e profere crítica durante conferência no ISEB - 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no Rio de Janeiro. Viaja para o 

México e Paris. 

                                                            
90 

Carta 1. 
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Em 1962 participa da I Bienal de Arte Americana de Córdoba, 

Argentina. Viaja para Bogotá, Lima, Paris, Praga e Moscou, aonde 

participa do Congresso da Paz como descreve na carta: 

Ivette, 

Viagem ótima, e Moscou é uma cidade imensa e linda. O Congresso 

está magnífico. Todos os povos reunidos. Creio que seguirei para pa-

ris no dia 15 e de lá darei ordens. Odilon Batista está aqui também. 

É difícil explicar como estou feliz. A Rússia é a terra de gente feliz 

– gorda e sem problema de fila, muita comida, música e tranquili-

dade. Beijos do Di Cavalcanti. Em Paris escreverei logo DC 91. 

Ilustra Morte de Quincas Berro d’Água, de Jorge Amado. Produz 

painéis para os navios Princesa Isabel e Princesa Leopoldina, da 

Companhia Nacional de Navegação Costeira. Pronuncia a conferência 

Responsabilidade dos Intelectuais na Luta pelo Desarmamento e pela 

Paz no Instituto dos Arquitetos do Brasil em São Paulo. 

Em 1963 participa da Sala Especial na VII Bienal de São Paulo. No 

mesmo ano, participa da Exposição de Maio, em Paris, com a tela 

Tempestade. Viaja para Roma e Ilhas Canárias. De volta ao Brasil, 

publica o álbum E. Di Cavalcanti, com Balada do Di, de Vinícius de 

Moraes. Pinta o painel Gente da Ilha, para o BANERJ. 

Em 1964 vive em Paris com Ivette, mas a relação não caminha 

bem, como indica a carta a seguir: 

Ivette 

                                                            
91 Carta 19. 
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Você desgraçou minha vida, você desgraçou minha arte. Poderia 

ainda viver uns anos de existência sem amarguras no meu coração. 

Você não quis acreditar em mim como amigo, você não quis me dar 

nem ao menos a ilusão de que gostava um pouco de mim. Eu lhe 

dei muita coisa que não é dinheiro, eu tive confiança em você. Eu 

fiz de você um ídolo. Você não acreditou e você me levou à loucura.  

Eu, quando pedi ao José Carvalho para fazer você voltar é porque 

sabia que você era minha vida. Você hoje é a minha morte, vou vi-

ver como um morto mas um morto talvez tenha direito de pedir 

uma coisa – não acredite nunca que eu sou insincero. Vai para a 

vida, não se preocupe um único segundo comigo, fuja de tudo que 

me faça presente nas suas horas, dias e anos existência. Eu não lhe 

acuso de nada. Não me importa que você volte aos seus gostos, mas 

peço-lhe ter a certeza de que eu vou viver morto, mas com dignida-

de. A desilusão que você me dá é mais um profundo desgosto que me 

vem da falta de personalidade dos brasileiros em geral. Você me se-

parou definitivamente da crença no Brasil. 

Não sou falso, vou sofrer pelo golpe que você me deu, mas sou uma 

velha árvore que não cai facilmente.  Se para você ainda vai haver 

muito carnaval, para mim ainda surgirão muitos dias de tranqui-

lidade junto aos meus livros, junto à minha pintura. Desejei sempre 

que você soubesse que a generosidade só dá felicidade e o egoísmo, 

tristezas. Você nunca na sua vida amar – você vai possuir e para 
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possuir a gente sofre muito. Esta é minha última carta. Seja muito 

feliz, Di Cavalcanti 92. 

Esta não fora a última carta. 

A trajetória de Di Cavalcanti é, no mínimo, sui generis. Depois de 

estar entre parnasianos e simbolistas, sempre frequentou as esferas do 

poder. Se, ainda jovem, fora conhecido como ilustrador da revista Fon-

fon!, em seu caminho profissional revelou-se um artista multimídia: 

figurinista, cenógrafo, designer de joias, muralista e “homem de letras”, 

na expressão de Fernando Sabino: 

(...) Não tenho lembrança de quando o conheci. Ali por vol‐

ta de 1943, 44. Desde então nos tornamos amigos à distân‐

cia ao longo de encontros no Rio, em São Paulo, em Paris ou 

em  Londres.  Ele  costumava  aparecer no Alcázar, onde  to‐

mávamos  chope quase  todas  as noites. Amigo de Rubem, 

Vinicius, Moacir Werneck, Carlos Lacerda. Como continuava 

sendo  de  Villa‐Lobos,  Jayme Ovalle,  Ribeiro  Couto,  Dante 

Milano – os de sua geração. Era o único artista plástico que 

frequentava nossa  roda de escritores. Quem o visitar hoje 

no seu apartamento na Rua do Catete compreenderá  logo 

por quê. Para começar são dois apartamentos  ligados pela 

área  de  serviço,  completamente  diferentes  um  do  outro, 

como se pertencessem a dois moradores. Um abriga o pin‐

tor, o outro, o escritor  (...). Este  talvez seja, na história da 

arte brasileira, o único exemplo de grande pintor com  for‐

mação  cultural de um  verdadeiro homem de  letras  (...).  É 

incrível  como  a  literatura  está presente na  vida deste ho‐

mem.  Poderia  ter‐se  tornado  um  grande  escritor,  de  que 

nos dão conta seus dois livros de memórias e a poesia que, 

embora esporádica, nunca o abandonou (...). Em dia com as 

últimas novidades no mundo dos  livros, faz questão de me 

presentear com um exemplar de La Violence et le Sacré, de 

René Girard. Depois me convida a passar ao outro aparta‐

mento.  Seguimos por uma  varandinha  entre  as duas  cozi‐

nhas (de onde se avista o Corcovado, ele faz questão de me 

mostrar) deixando para trás o refúgio de Emiliano, este sin‐

gular homem de  letras. E penetramos no estúdio de Di Ca‐

                                                            
92
 Carta 46. 
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valcanti – esta grande figura humana que vem a ser um dos 

grandes pintores do nosso tempo.93 

A facilidade com a escrita e a necessidade defender seu projeto 

modernista levaram-no a escrever os livros autobiográficos O 

Testamento da Alvorada, em 1955, e Reminiscências Líricas de um 

Perfeito Carioca, em 1964, este já em companhia de Ivette Bahia 

Rocha. Em ambos, a questão da identidade nacional é tratada como 

estratégica política, tendo em vista que seu discurso biográfico 

funcionava como um certificado de autenticidade brasileira94. 

A partir daquele ano a situação financeira melhora95. O pintor viaja 

para Dover e Londres. Publica seu segundo livro de memórias, 

Reminiscências líricas de um perfeito carioca, por ocasião do IV Centenário 

do Rio de Janeiro.  Desenha uma coleção de joias para Lucien Joaillier. 

Realiza exposição comemorativa de 40 anos na Galeria Relevo, organizada 

por Mário Pedrosa. Expõe no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo 

e Museu de arte do Rio Grande do Sul. Participa da exposição O Nu na 

Arte Contemporânea, na Galeria Ibeu, no Rio de Janeiro. 

Em 1966 seus trabalhos desaparecidos no início da década de 1940 

são localizados nos porões da Embaixada Brasileira. Candidata-se a uma 

vaga na Academia Brasileira de Letras, mas a cadeira é ocupada por 

Fernando Azevedo. Participa da segunda exposição itinerante com obras 

do acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, com 

apresentação de Walter Zanini. Participa exposição O Artista e a 

Anarquia, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Expõe na Galeria 

Brasileira de Arte, em São Paulo. Celebra seu cinquentenário artístico. 

                                                            
93 SABINO, 1996, s.p. 
94
 REINHEIMER, Patrícia. Identidade Nacional como estratégia política, p. 169. 

95 ROCHA, Ivette Bahia in Cartas de amor à Divina, p. 23. 
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No ano seguinte, após viagem pela Espanha e Suécia, retorna ao 

Brasil e comemora seus 70 anos de idade. No ano seguinte ilustra o 

álbum 7 Flores, com poemas de Vinícius de Moraes. 

Em 1969 ilustra os bilhetes das extrações da Loteria Federal com 

os temas: Inconfidência, São João, Independência e Natal. Viaja para 

Dinamarca. Publica Cinco Serigrafias de Di Cavalcanti, com gravuras 

coloridas à mão, poema de Carlos Drummond de Andrade e texto de 

Marques Rabelo. Os Correios do Brasil lançam dois selos com imagens 

de seus trabalhos. Participa das exposições no V Salão de Arte de 

Itapetininga, em São Paulo e na Galeria Barcinski, no Rio de Janeiro. 

Viaja para Paris, Nice, Copenhagen, Dinamarca e Ilha da Madeira. 

Em 1970 participa de exposição na Galeria Barcinski, no Rio de 

Janeiro. Viaja para Paris. No ano seguinte faz um depoimento no MIS - 

Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Diná Lopes Coelho organiza 

uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Participa da 

11a Bienal de São Paulo. Recebe prêmio pela Associação Brasileira de 

Críticos de Arte e viaja para Paris. 

Celebra em 1972, seus 75 anos com festa em seu apartamento no 

Catete, 222. Recebe o prêmio Moinho Santista. Realiza obras em 

salvador e publica 7 Xilogravuras de Emiliano Di Cavalcanti. Participa 

da exposição Arte/Brasil/Hoje: 50 Anos Depois, na Galeria Collectio em 

São Paulo. 

Em 1973 recebe o título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade Federal da Bahia. Expõe na Galeria de Arte Copacabana 

Palace, com apresentação de Walmir Ayala e José Roberto Teixeira 

Leite. No mesmo ano viaja para Paris. No ano seguinte, a Bolsa de Arte 

inaugura uma exposição com seus trabalhos mais recentes. Em julho do 

mesmo ano é internado e operado na Casa de Saúde São Lucas. O 

quadro Cinco Moças de Guaratinguetá é reproduzido em selos pela 
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Participa da exposição 

Tempo de Modernistas, no Museu de Arte de São Paulo (MASP). 

Em 1975 publica E. di Cavalcanti, álbum com texto de Jorge 

Amado. Passa por nova cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa. 

Participa da exposição do Acervo do Grupo Sul América Seguros. 

Em 1976, com sua saúde debilitada, participa de exposição na 

Galeria Ágora, no Rio de Janeiro. Publica em maio um álbum com seis 

gravuras e tiragem de 100 exemplares. Lança Poemas da Negra, álbum 

de Mario de Andrade; e Realismo Mágico, com texto de Bráulio Pedroso 

e Elisabeth Di Cavalcanti Veiga. No dia 11 de Junho, após mais uma 

operação no Hospital Beneficência Portuguesa, recebe alta e volta para 

casa, no Catete. Em 25 de junho profere palestra no MIS - Museu de 

Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. No início de outubro é novamente 

internado na Beneficência, permanece semiconsciente até o dia 24, 

quando é transferido para Centro de Terapia Intensiva, falecendo no dia 

26. Seu corpo é velado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e 

o velório registrado em documentário por Glauber Rocha. O filme 

ganhou o prêmio Especial do Júri em Cannes, em 1976. Em 1979, sua 

exibição foi proibida pela Justiça a pedido de Elisabeth, filha de Beryl, 

que repudiou a atitude de Glauber ao invadir o velório de seu pai sem 

autorização da “família” [grifo nosso]. 
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2.1. Produção artística nos idos de 1960 e 1970 

Estima-se que Di Cavalcanti tenha produzido durante sua vida cerca 

de nove mil96 obras entre desenhos, pinturas, painéis, projetos cenográfi-

cos, figurinos e peças de design. É certo que por necessidade financeira, o 

artista muitas vezes repetiu-se, mas até o final da vida, ele criou obras de 

qualidade.97 Esta produção quase industrial fez que com ele fosse visto 

com reservas por uma parcela da crítica de arte, que considerava de qua-

lidade, somente as obras produzidas até os de 1950. Na opinião do crítico 

Clarival do Prado Valladares, a produção artística de Di, apesar de ex-

tensa, é claudicante. Para o crítico, essa é a sina dos artistas consagra-

dos que frequentam as colunas dos literatos, poetas e jornalistas.98 

Nos anos de 1960, permanecendo fiel ao estilo que o inaugurara nas 

décadas 1930 e 1940, seus trabalhos são rapidamente absorvidos pelas 

galerias de arte, que as identificavam nos artistas consagrados pelo mo-

dernismo, uma boa estratégia para atender as demandas criadas por 

conta da instabilidade econômica e política do governo de João Goulart.  

Com a aceleração do processo  inflacionário e a desacelera‐

ção do  crescimento econômico, um  clima de  instabilidade 

política,  levou os  investidores a procurar  formas alternati‐

vas e mais seguras de aplicação de capital. No Rio, em 1962, 

havia um núcleo do mercado de arte organizando‐se para 

captar  parte  destes  investimentos. Na  ocasião, morreram 

dois nomes de destaque da pintura moderna brasileira: Por‐

tinari e Guignard. Foi a primeira vez no Brasil que os preços 

de um artista subiram de quatro a cinco vezes, da noite pa‐

ra o dia. E o colecionador achou, então, que não podia per‐

der tempo. Ampliou‐se a demanda por arte moderna brasi‐

                                                            
96 PERLINGEIRO, op. cit., p 58. 
97
 MATTAR, Denise. 1997. "Di Cavalcanti 100 anos. As mulheres de Di e Di – meu Brasil brasileiro". Catálogo de exposi‐

ção. Curadoria Denise Mattar. Rio de Janeiro: Petrobrás, p 16. 
98
 Martins. Apud: Landau, 1971, p. 14. 
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leira, enquanto os marchands consolidavam suas estratégias 

para enfrentarem o desafio 99. 

Destacam-se nesse período as obras Inconfidência, Natal, Inde-

pendência e São João, encomendadas pela Caixa Econômica Federal, 

para ilustrar os bilhetes da Loteria. São desta época as obras Mulheres 

e Frutas, Casal, Mulher com Flores, Figura de Mulata, Seresta, O Gran-

de Carnaval, Salão de Gafieira, Mulata em Rua Vermelha, Mulher no 

Sofá Vermelho e Marina Montini. Sobressai também a publicação de 

seu livro Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca, lançado no 

aniversário de 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, em 1964, no qual 

os temas raça, imigração e identidade nacional são estrategicamente 

explorados por Di Cavalcanti. 

A simbolização da nação nas artes plásticas modernistas no 

Brasil, assim como em muitos outros países, se deu também 

a partir de um processo de apropriação de elementos e mo‐

tivos das artes das minorias étnicas presentes no momento 

do  encontro  colonial,  ou  no  caso  dos  africanos,  trazidos 

como parte da ação econômica  instituída durante a expan‐

são europeia. Esse mito de origem de nação brasileira mo‐

derna foi sendo construído junto com a própria nação, para 

a qual forneceu representações sobre a cultura de sua “po‐

pulação (WALLERSTEIN, Apud REINHEIMER, 2007. p. 163100. 

Reinheimer101, citando Marcel Mauss, reconhece no pintor brasilei-

ro, a produção de um discurso vinculado ao projeto nacionalista, que 

incluía o campo artístico como uma das arenas nas quais a nacionalida-

de brasileira era articulada desde o início do século XX. 

Diversos atores sociais do século XIX e começo do século XX 

atrelavam  à  ideia de  formação de uma  cultura nacional  a 

inexistência de artistas nacionais consagrados. Autenticida‐

de era então um tema frequente, mesmo que seu significa‐

                                                            
99 Bueno, Maria Lúcia. O mercado de galerias e o comércio de arte moderna: São Paulo e Rio de  Janeiro, nos anos 

1950‐1960, p. 394. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/se/v20n2/v20n2a06.pdf. 
 
100

 WALLERSTEIN, Apud REINHEIMER, 2007, p. 163 
101 REINHEIMER, Op. cit., pg. 163. 
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do  não  fosse  consensual  entre  os  intelectuais.  Estava  em 

questão  nesse  debate  não  somente  a  concepção  de  uma 

temática propriamente nacional, mas o desenvolvimento de 

linguagens “autenticamente nacionais”. Fizeram parte dessa 

discussão diversas formas de expressão, como a literatura, as 

artes plásticas e a música. Ao falar sobre o nacionalismo e a 

ideia de nação como possuidores de uma base étnica sobre a 

qual se constroem tanto princípios de  inclusão como de ex‐

clusão, Marcel Mauss (1972 [1920]) menciona a delimitação 

de  uma  arte  nacional  como  uma  das  formas  através  das 

quais esse sentimento nacional se manifesta102. 

Senão, vejamos: 

(...) Rio de Janeiro que eu vi no  jardim da casinha pequena 

do Beco do Barata, no  começo deste  século, no bairro de 

São  Cristóvão, mundo  que  não me  abandona,  dentro  de 

mim como meu paladar permanece sempre o gosto dos do‐

ces antigos de minha avó. Cidade crescida comigo, eu que 

cresci com o Século, cidade se transformando como as fan‐

tasias  cenográficas  dos  teatros  de  Revista,  cena  burlesca, 

Ballet, entreato triste – e o drama do Rio de Janeiro fechado 

entre paredes: manchas negras obstruindo o verde das  fo‐

lhagens ardentes do trópico. 
103

 

Na década de 1970 o mercado de arte brasileiro consolidou-se utili-

zando a produção contemporânea como fachada104, as galerias promovi-

am em seus espaços, as representações da arte em voga, no entanto, vi-

abilizam-se economicamente através das vendas dos grandes nomes do 

modernismo brasileiro. No Rio de Janeiro, as galerias concentravam-se na 

Zona Sul, nos bairros de Copacabana – convenientemente105 criticada por 

Di Cavalcanti - e Ipanema, em torno da vida social da burguesia carioca e 

do turismo. É o caso das galerias Bonino e da Petit Galerie, dirigida por 

                                                            
102 REINHEIMER,  Op. cit., pg. 172. 
103

 DI CAVALCANTI, Emiliano. Reminiscências líricas de um perfeito carioca. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964, 

pg. 6. 
104 

BUENO, Maria Lúcia. O MERCADO DE GALERIAS E O COMÉRCIO DE ARTE MODERNA: São Paulo e Rio de Janeiro nos 

anos 1950‐1960. 2005. p. 398. 
105

 Em Copacabana concentravam‐se  também as boates assiduamente  frequentadas por  Ivette, o que perturbava o 

pintor sobremaneira. 
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José Carvalho, com quem o pintor manteve um contrato de exclusividade 

não muito afetuoso, como apontam os fragmentos a seguir: 

Ivette 

Diga ao José claramente o seguinte: para o Di viver em Paris tra-

balhando, comprando telas e tintas, pagando o atelier, alimentan-

do-se e vestindo-se, eu e você necessitamos de 2.000 dlrs no míni-

mo. É isso o exato para produzir bem e criar fama internacional. 

Os abstracionistas entraram definitivamente e baixa. Eu estou fa-

zendo coisas lindas 106. 

Ivette segue as orientações do pintor, mas José Carvalho fora ta-

xativo: “Di manda os quadros e eu envio o dinheiro” 107. 

O pintor tinha uma despesa enorme, três casas; a dele, a de 

Dona Beryl (mais os colégios de Elizabeth) e a de Dona Ivette. Isto 

não era brincadeira e foi por isso que Di aceitou o contrato com 

José Carvalho. [...] Mas quem fez uma ótima compra foi Jean 

Boghici, que chegando ao Brasil, fez uma bela exposição na Gale-

ria Relevo, de sua propriedade na época, vendendo tudo tão logo 

de sua inauguração 108. 

Mesmo com a queda dos abstracionistas, como adverte o pintor, as 

galerias promoviam exposições com artistas de vanguarda, pois estes 

agregavam uma legitimação cultural adquirida entre a crítica e as insti-

                                                            
106 

Carta 36. 
107

 DI CAVALCANTI E. Cartas de amor à Divina. Rio de Janeiro: 5ª Cor Editores, 1987., pg. 20. 
108

 Idem. 
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tuições109. Conhecido não por acaso como o pintor da nacionalidade bra-

sileira, representada, mormente pela figura da mulata madonizada110, a 

produção artística de Di Cavalcanti tornou-se representativa na história 

da arte ao apresentar uma dimensão social relacionada às disputas nos 

campos artísticos, carioca e paulista, e aos debates sobre a formação 

nacional, travados ao longo do século XIX e metade do século XX111. 

Ao tomar a linguagem plástica como um sistema inserido em um uni-

verso de trocas simbólicas, e, portanto, passível de atualizar relações de 

força entre os locutores e seus respectivos grupos112, a obra do pintor 

brasileiro suscita a politização da noção de identidade nacional como uma 

estratégia específica que lhe garantiu, por toda sua vida, o ônus e o bônus 

provenientes de seu status de pintor da nacionalidade brasileira. É como 

podemos comprovar nas imagens a seguir apresentadas em forma de um 

texto visual. 

 

 

  

                                                            
109 BUENO, Maria Lúcia. Op cit. p. 394. 
110 MORAIS, Frederico. In MATTAR, Denise. 1997. "DI CAVALCANTI 100 ANOS. AS MULHERES DE DI E DI – MEU BRASIL 

BRASILEIRO". Catálogo de exposição. Curadoria Denise Mattar. Rio de Janeiro: Petrobrás, p. 17. 
111

 BUENO, Maria Lúcia. Op cit. p. 163. 
112 

BOURDIEU, Pierre. Apud REINHEIMER,  Op. cit., pg. 154. 
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Figura 30 
Cidade, circa 1960 

Óleo sobre tela 60x72,5 cm 
Coleção Yara e Roberto Baumgart, São Paulo - SP 

Figura 29 
Mulher com flores (branca & negra), circa 1960 

 Óleo sobre tela 81x54 cm 
Coleção Particular 

Figura 31 
Cidade, circa 1960 

Óleo sobre tela 60x72,5 cm 
Coleção Yara e Roberto Baumgart, São Paulo - SP 

Figura 12 
Mascara nº1, 1960 

Óleo sobre tela, 100 x 81 cm 

 

Figura 33 
Mulata em Rua Vermelha, 1960 

Óleo sobre tela, 98x79 cm 
Coleção Particular – Rio de Janeiro -  RJ 

  

Figura 34 
Musa e músico, cerca de 1960 

Óleo sobre tela, 130x97 cm  

Figura 35 
Porto, 1960 

Óleo sobre tela, 96x1.30 cm 



Figura 36 
Feira de água de meninos (Bahia), 1960 

Óleo sobre tela, 65 x 81cm 

Figura 37 
Rio de Janeiro, circa 1960 

Tinta indelével (caneta esferográfica) sobre papel, 18,5x22 cm 

Figura 38 
Duas mulatas na varanda, 1961 

Óleo sobre tela, 114x116 cm 
Coleção particular 

Figura 39 
Tempos modernos, 1961 

Óleo sobre tela - 45x64 cm 

Figura 40 
Vaso de flores e pombo, 1961 

Óleo sobre tela – 75x60 cm 
Coleção particular 
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Figura 41 
Varanda da Bahia, 1961 

Óleo sobre tela 44, 5x63 cm 
Coleção particular

Figura 42 
Navio Negreiro, 1961 

Óleo sobre tela, 400 X 600 CM - Quadros laterais 400 X 180 
Coleção Banco Chase Manhattan - SP 

Figura 43 
Duas mulatas, 1962 

 Óleo sobre tela - 72,5 x 150 cm 

Figura 45 
Oferenda, 1962 

Óleo sobre tela, 130 x 81 cm 

67Figura 44 
 Tempestade, 1962 

 Óleo sobre tela - 162  x 132 cm 



Figura 46 
Retratato de Ana Martam, 1962 

Óleo sobre tela, 91,5x75 cm 

Figura 47 
Mulheres e frutas, 1962 

Óleo sobre tela, 81x100 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

Figura 48 
Bahia, 1962 

Óleo sobre tela, 60 x 50 cm 

Figura 49 
Mulatas, 1962 

Óleo sobre tela 41 X 61,5 cm 

 
Figura 50 

Rio de Janeiro Noturno, 1963 
Óleo sobre tela, 114,5x146 cm 
Coleção particular – São Paulo 
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Figura 51 
Mulheres de pescadores, 1963 
Óleo sobre tela, 69,5 x 85 cm 

Coleção Gilberto Chateaubriand MAM-Rio de Janeiro 

Figura 52 
Carnaval no morro, 1963 

Óleo sobre tela, 115 x 146 cm 

Figura 53 
Mulata no sofá vermelho, 1964 

Óleo sobre tela, 130 x 89 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

Figura 54 
Feira de rua, 1964 

Óleo sobre tela 27 x 35,2 cm 

Figura 55 
Composição, 1964 

Óleo sobre tela 80 x 100 cm 

Figura 56 
Oferenda, 1964 

Óleo sobre tela, 100 x 81 cm 
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Figura 57 
Salão de gafieira, 1965 

Óleo sobre tela, 80 x 100 cm 
Coleção Marta e Márcio Lobão – Rio de Janeiro 

Figura 58 
ARLEQUINS, 1964 

Técnica não identificada, 70 x 105 cm 
Coleção Alfredo Rizkallah 

Figura 59 
Broche 

Ouro e esmalte 

Figura 60 
Janos (pendente) 

Ouro e esmalte, 4,5 x 3,5 x 0,3 cm 

Figura 61 
Helena (pendente) 

Ouro e esmalte, 52x3,3x 0,3 cm 

Figura 62 
Penélope 

Ouro, brilhantes e esmalte 2,6 x 2,5 x 2,2 cm

Figura 63 
Vaso de Flores, 1965 

 Óleo sobe tela - 81 x 65 cm 
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Figura 64 
Salão de gafieira, 1965 

Óleo sobre tela, 80 x 100 cm 
Coleção Marta e Márcio Lobão – Rio de Janeiro 

Figura 65 
Onde eu estaria feliz, 1965 

Óleo sobre tela - 98 x 130 cm 

Figura 66 
Carnaval, 1965 

Óleo sobre tela, 114 x 146 cm 

Figura 67 
Brasil em 4 fases I (det), 1965 

Óleo sobre madeira - 289 x 776 cm  
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Figura 68 
Brasil 4 fases II - (det), 1965 

Óleo sobre madeira - 289 x 776 cm 

Figura 69 
Mulatas e pombas, 1966 

Óleo sobre tela - 65 x 91 cm 

Figura 70 
Mulher com gato, 1966 

Óleo sobre tela, 125,5 x 152,5 cm 

Figura 71 
Gato na janela, 1966 

Óleo sobre tela, 60 x 81 cm 

Figura 72 
Mulheres, flores e arara, 1966 
Óleo sobre tela, 140 x 113 cm 
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Figura 73 
Mulata, 1966 

Nanquim sobre papel, 30 x 20 cm 

Figura 74 
Mulatas, 1966 

Nanquim sobre papel, 20 x 28 cm 

Figura 75 
Elisabeth vestida de palhaço, 1967 

Óleo sobre tela, 61 x 49,5 cm 

Figura 76 
Castelo, 1967 

Óleo sobre tela, 81 x 65 cm 

Figura 77 
Mulher com chapéu verde, 1967 

Óleo sobre tela, 100 x 80 cm 

Figura 78 
Marinha, 1968 

Óleo sobre tela, 60 x 91,5 cm 
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Figura 79 
Prostíbulo e auto-retrato, 1968 

Óleo sobre tela, 82 x 65 cm 

Figura 80 
Mulher na favela, 1968 

Nanquim sobre papel, 44 x 36 cm 

Figura 81 
Inconfidência, 1969 

Figura 82 
Auto-retrato, 1969 

Óleo sobre tela, 79,5 x 63,5 cm 
Coleção Gilberto Chateaubriand

MAM – Rio de Janeiro 

Figura 83 
Independência, 1969 

Figura 84 
São João, 1969 
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Figura 86 
Mulheres de pescadores, 1969 

Óleo sobre tela, 90 x 146 cm 

Figura 85
Natal, 1969

Figura 87 
Mulher com flores (branca & negra) 

 Dec 1960 - óleo sobre tela 81 x 54 cm 

Figura 88 
Lupanar, 1969 

Aquarela e nanquim, 39 x 30,5 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

Figura 89
Marinha - Barcos na enseada, dec 1970

Óleo sobre tela
Coleção particular – Rio de Janeiro
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Figura 90
Marinha - Quatro Barcos, 1970

Óleo sobre tela, 17 x 28cm
Coleção particular – Rio de Janeiro

Figura 91 
Marinha - Três barcos, 1970 
Óleo sobre tela, 12 x 22cm 

Coleção particular  - Rio de Janeiro 

Figura 92
Figura feminina, 1970

Óleo sobre tela 65 x 92 cm

Figura 93 
Garota de Ipanema, 1970 

Óleo sobre tela 

Figura 94 
Marina Montini, 1971 

Óleo sobre tela 81 x 85 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

 

Figura 95 
Cena onírica com seis mulheres, 1971 

Óleo sobre tela, 50 x 60 cm 
Coleção Simão Mendel Guss 
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Figura 96 
Natureza morta, 1971 

Óleo sobre tela, 80 x 116 cm 
Coleção particular 

Figura 97 
Auto-retrato com mulata, 1972 

Óleo sobre tela, 61 x 50 cm 

Figura 98 
Mulata com gatos, 1972 

Óleo sobre tela, 60 x 46 cm 

 

Figura 99  
Cabeça de mulher, 1972 

 Xilogravura, 47,5 x 65 cm 

Figura 100 
Duas mulheres e galo, 1972 

 Xilogravura, 47,5 x 65 cm 
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Figura 101 
Mulher e coruja, 1972 

Xilogravura, 47,5 x 66 cm 

Figura 103 
Repouso na colcha de retalhos, 1972 

Xilogravura, 47,2 x 65 cm 

Figura 102 
Mulheres na janela, 1972 
Xilogravura, 48,5 x 66 cm 

Figura 104 
Maternidade, 1973 

Óleo sobre tela 90 x 71 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

Figura 105 
Mulata com gato, 1973 
Serigrafia, 50 x 40 cm 
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Figura 106 
Mulata com pomba, 1973 

Serigrafia, 52 x 40 cm 

Figura 107 
Mulata no sofá, 1973 
Serigrafia, 40 x 50 cm 

Figura 110 
Marinha, 1974 

Óleo sobre tela, 57 x 66 cm 
Coleção particular – Rio de Janeiro 

Figura 108
Vila dos pescadores, 1973

Serigrafia, 40 x 50 cm

Figura 109
Caricatura de Di Cavalcanti, 1973

Esferográfica, 13,5 x 8,5 cm
Coleção particular – Rio de Janeiro

Figura 111
Sem identificação

Figura 112
Composição, 1975

Nanquim sobre papel, 52 x 34 cm
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3. Cartas de Amor à Divina 

 Se, os escritos oficiais de Di Cavalcanti revelam  seu modo seguro ao 

imprimir seu discurso de poder em favor da manutenção do título de pin-

tor da nacionalidade brasileira, seus escritos oficiosos revelam-se claudi-

cantes diante da dificuldade em dominar uma jovem de 23 anos, tendo ele 

à época, 62 anos de idade. 

Oriunda de uma família pobre, Ivette Bahia Ro-

cha nasceu em 27 de março de 1936 na Praça Cruz 

Vermelha, centro do Rio de Janeiro. Sua infância foi 

marcada por privações devido às dificuldades finan-

ceira da família, mas como indicam as cartas, seu re-

lacionamento afetivo com o pintor garantiu sua inde-

pendência financeira. 

Ivette conheceu Di Cavalcanti em 1959 em visita 

ao seu atelier, em Copacabana, Rio de Janeiro. Amigo 

comum, Paulo Andrade Lima, promoveu o encontro 

que levaria Ivette a tornar-se uma das convivas assí-

duas129 das frequentes reuniões promovidas na Rua 

General Barbosa Lima, passando a ocupar todos os 

espaços na vida do artista. Foi secretária, adminis-

tradora financeira, mulher e testemunha de encon-

tros e conversas intelectuais. 

 

 

                                                            
129  ROCHA, Ivette Bahia in CAVALCANTI DI. E. Cartas de amor à Divina. Rio de Janeiro: 5ª Cor Editores, 1987, p. 14. 

 

Figura 113 
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Eu não queria ficar com o Di, não! Trinta e nove anos de dife-

rença... Não, eu não queria. Ele primeiro me tapeou, porque eu ia 

ser secretária, porque eu fui levada na casa dele, por um amigo 

meu, que já deve ter falecido, Paulo Andrade de Lima, e o Di falou 

que precisava de uma secretaria pra ajudar a documentar os dese-

nhos e tomar os recados e atender o pessoal que ia comprar...que às 

vezes ele não tinha paciência, ele me tapeou! Quando eu olhei pro 

mundo já era mulher dele, já tava vivendo com ele. Ele quis viver 

comigo. Mas ele tinha a mãe da Elisabeth, a Beryl, que ele mandou 

pra Londres, que ela era filha de uma inglesa, né? E ele a mandou 

pra Londres e me colocou no lugar dela, né? Aí eu ia ajudar, eu ia 

catalogar os desenhos, ia trabalhar. Mas no que eu trabalhava, al-

moçava, jogava biriba, era companheira dele. No companheirismo, 

me tornei mulher dele e não sabia como sair. Eu fiquei quinze 

anos porque não sabia sair 130.  

Naquele período Di Cavalcanti havia terminado uma encomenda131 

para o Banco Lar Brasileiro e, recebido o restante do dinheiro, o que 

possibilitou sua partida para a Europa, como afirma Ivette: ...Di havia 

terminado o painel, recebendo o dinheiro, partindo sozinho para 

a Europa, sem sequer me dar um adeus132. Depois de transitar por 

Paris, Roma Veneza, Florença e Londres, aqui, em visita Beryl, é que o 

pintor sentiu saudades de Ivette e começara a escrever as cartas chei-

                                                            
130

 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
131 

Ivette refere‐se ao painel Navio Negreiro de 1961. 
132 DI CAVALCANTI E. Cartas de amor à Divina, p. 14. 
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as de amor, nas quais prometia a ela este mundo e o outro133, o que 

não o impediu de trazer sua ex-mulher de volta e acomodá-la em seu 

apartamento, como descreve Ivette: 

Lá na Europa ele fez as pazes com a Beryl e voltaram juntos. 

Quer dizer, ele a trouxe de volta e meteu na casa dele, que ele mo-

rava na General Barbosa Lima...eu que fiz ele comprar o aparta-

mento...que o Juscelino tinha dado um financiamento da Caixa a  

ele, e eu só consegui fechar negócio no tempo do João Goulart. Eu 

que fiz comprar. Que como eu morava com minha mãe em quarto 

e sala e eu gostava do apartamento, eu achava que ele tinha que 

comprar. Ele comprou, de tanto eu insistir. Mas trouxe a Beryl lá 

pra dentro e aí vinha me ver escondido. Mas quando, teve um dia 

que ela jogou a roupa dele toda pela janela, rasgou tudo, ele foi 

pra casa do Jorgito, que ela respeitava. Ela tinha medo desse Jorgi-

to134, que enfrentava ela. Fui comprar camisa pra ele, cueca, roupa 

na José Silva135, que eu morava em cima. A minha casa, o meu 

apartamento, era em cima da José Silva, que hoje é Citibank, no 

828, da Copacabana, entendeu?  

De Paris, em 9 de junho, o pintor descreve o quão agradável foi 

sua viagem à Itália e reforça:...comprei nessas duas cidades uns pre-

sentinhos para demonstrar que não te esqueço. Estou com muitas 

                                                            
133 Idem. 
134

 Jorgito Pacheco Chaves, amigo de Di Cavalcanti. 
135 Casa José Silva, tradicional magazine à época. 
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saudades tuas e sei que não sou correspondido 136. No dia seguinte, 

ainda de Paris, escreve:...fiz tudo para fugir à paixão que você me 

inspira. Eu verdadeiramente não queria ser o apaixonado, mas 

hoje, aqui no estrangeiro, vejo que é você que vai me dominar, que 

já me domina137. Quatro dias depois: Meu amor, comprei para você 

um colar e uns brincos em Veneza uma blusa em Florença e aqui 

em Paris um vestido e muitos perfumes138. Em 21 de junho o pintor 

revela: Suas cartas deram-me um prazer enorme e fiquei ciumen-

to...Vou levar-te perfumes e tudo que puder mais porque te amo 

meu menino querido, minha putinha sem igual no mundo.139  

Ivette, em entrevista, atribui a generosidade do pintor a uma es-

tratégia muito bem calculada: Todo mundo queria me tomar o Di 

porque ele me já dava brilhante, diamante, todo mundo queria o 

meu lugar. Ele já fazia isso de sabedoria, o carioca diz molecagem, 

ele já fazia de chamariz...140. Ainda na mesma carta, Di Cavalcanti 

confessa uma de suas aventuras nas noites parisienses: 

Podes crer que não tenho feito farras. Uma única noite encon-

trei-me por acaso com um desses meninos-mulheres aqui em Paris 

que se chama Karina que tem seios e que vestem elegantes como 

verdadeiras mulheres: cabelos compridos, o corpo tratadíssimo – 

                                                            
136 Carta 3. 
137 

Carta 4. 
138 

Carta 5. 
139 Carta 8. 
140 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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tive curiosidade de vê-lo (como fizemos com o Vera141 aí no Rio) e 

ele veio ao meu apartamento...Despiu-se como uma mulher perfei-

ta, usa uma calcinha especial sempre tapando o sexo masculino 

mas com o resto nu 142. 

Mais adiante, assegura: ...foi à única vez que gozei fisicamente, 

mas, juro-te, pensando em ti ...Querida, eu vou dar tudo para que 

sejas feliz porque te amo muito, muitíssimo, apaixonadamente143. 

A jovem despertou uma paixão descontrolada no pintor, que compra 

tudo o que pode e o que não pode para mantê-la por perto, mas sua 

personalidade não se deixa dominar facilmente144.  

Escrevo-te hoje porque, depois de muito pensar, cheguei à con-

clusão de que devemos ser amigos, mas só até certo ponto. O amor, 

como tudo na  vida, tem um começo e um fim – confesso, não 

 posso mais te amar como amei até hoje. Contigo pretendia 

terminar minha vida protegendo-te. Não desejava mais ver-te 

dentro de um mundo mau e, com a máxima sinceridade, julguei 

que isso seria  possível, mas nossos temperamentos (nossas idades é 

evidente) nos separam. Não és culpada porque tens tuas ambições e 

tens teu destino. Eu sou um homem realizado de outra maneira e 

não é de mim que eu devo falar. Prometi dar-te conforto, prometi 

dar-te tudo enfim que fosse fruto do meu trabalho artístico: apar-

                                                            
141 Conhecido travesti com alcunha de Vera Butler (nota da endereçada), carta 8. 
142

 Idem. 
143 Carta 8. 
144

 VEIGA, Jorge Getúlio in Cartas de amor à Divina. 5ª Cor Editores, 1987, p. 10. 
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tamento, automóvel, tudo. Não me seria difícil cumprir o que 

prometi, mas, Ivette, eu observo  muito teu modo de ser e sei que 

nunca poderá te interessar por minha vida de artista, nunca vais 

querer ser companheira de um artista.  

Não te acuso de nada, nada me pediste, tudo que te dei e foi muito 

pouco, dei porque quis. Pode ser que amanhã eu seja pobre, muito 

pobre, como  poderei ser muito rico, mas tudo o que se passa 

com o artista depende de fatores imponderáveis. 

Tu, Ivete, és uma moça de 24 anos; tu tens o teu amor, é justíssimo. 

Eu é que só poderei ser na tua vida alguém que sobra. Já sabes tu-

do de minha vida – sabes que eu jamais deixarei de proteger Eli-

zabeth e Beryl. Sabes que jamais deixarei de encontrar nos amigos 

a sinceridade de alguns e o divertimento de outros. Minha socie-

dade eu não posso abandonar, tu poderia viver comigo com meu 

nome e ser feliz, se tivesse a compreensão de que  eu, sendo um 

grande artista, não te desmoralizaria ao viver comigo como minha 

mulher. Nada disso, eu sei, podes compreender e o fato de eu me 

preocupar contigo, com a força de um grande amor que não pode 

ser correspondido, vai prejudicar meu trabalho artístico. 

Não pensa Ivette, que vou deixar de ser teu amigo – sei que vais 

lutar muito na vida, sei que um dia terá o mais desejas e peço a 

Deus que tudo se realize. 
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Não penses que esta carta é fruto de influências de outros – intri-

gas, conselhos – nada disso! 

Escrevo-te com o coração doendo porque eu te amei muito e é com-

preendendo que não poderei dar-te a felicidade toda, que termino 

com este amor leal e nobre. 

Sabes que podes contar com um amigo e um amigo sincero vale 

muito. Sem mais, Di Cavalcanti.145  

 A tentativa de se afastar de Ivette fracassou. Em pouco menos de 

um ano escrevera, ele:  Ivette, você é meu maior amor... Quero muito 

falar com você, antes de beijar todo seu corpo...146. Em 25 de dezem-

bro de 1962, calmo de espírito, o pintor descreve mais uma de suas via-

gens à Paris: ...Já Estive com Almeida Salles e já dei grande volta 

por Paris. O frio está terrível, mas seco, 15 graus abaixo de zero. 

A viagem foi ótima – viajei de 1ª classe, com todo conforto, a 

convite da Air France.147 Em nove de janeiro de 1963, ele claudica: 

...Voltarei breve ao Rio e penso viver para o resto de minha vida 

no maior sossego. Não quero mais folias, não quero mais preocu-

pações bobas148. 

                                                            
145

 Carta 14. 
146

 Carta 18. 
147 Carta 20. 
148 Carta 22. 
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As missivas escritas durante o ano de 1963 acentuam a inseguran-

ça do artista diante da vida, ao lamentar a morte do amigo e parceiro 

na publicação do álbum Fantoches da Meia-noite149: 

Ivette querida, 

Escrevo-te muito triste, nosso Ribeiro Couto morreu anteontem de 

enfarte e sofreu muito. Perguntou-me de ti e fazia projetos de viver 

no Rio. Lá se foi o meu velho amigo que minha mãe gostava tanto! 

É a vida.  Eu também, Ivette, ando bem mal de saúde e vou   voltar 

para o Brasil de navio! SIGO PELO CHARLLES TELLIER no dia 11 

devendo chegar ao Rio 25 de junho. Não vou de avião porque estou 

verdadeiramente doente. Meu coração, fígado, rins, tudo bem mal e 

também o pulmão infeccionado. Estou me tratando com muito re-

pouso e nada de vinho. Espero chegar bem, ao no Brasil. Previna 

ao Álvaro Ferraz e ao Carlos Gomes. Recebeu carta que enviei por 

um portador da Panair? Vou gostar bastante de ir de navio, mas 

levarei tudo que é meu comodamente.  

Não vou mais à Polônia, felizmente, porque o Congresso foi adiado. 

O Cramer, que parte amanha 1.º, levara noticias minhas. Pobre 

Ribeiro Couto! 

Um beijo e muitas saudades do seu Di Cavalcanti 

                                                            
149 Em Fantoches da meia‐noite, série de desenhos na qual Di Cavalcanti, rompera que com estilo Art nouveau pratica‐

do até então. 
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P.S. Trate de estudar, não leve vida fútil. Você poderá ser uma 

grande mulher tal a sua inteligência. D.C.150 

  Em 2 de junho de 1963, Di Cavalcanti escreve de Paris, demons-

trando certa preocupação com Beryl, sua ex-mulher e mãe de Elisabeth, 

filha adotada pelo pintor: O pessoal de Copacabana anda indócil? 

Seria bom se a B. se casasse e a Eli também, assim eu morreria 

tranquilo151. As demandas envolvendo Beryl e Elisabeth voltam à tona 

em carta escrita em 12 de outubro no mesmo ano. Desta vez, de Ro-

ma: Sempre repito a você que com B. limito-me a coloca-la em 

plano separado porque ela é mãe de Elizabeth...E acrescenta: B. é 

uma doente e eu não sei que fazer para não sofrer com a desgraça 

que Deus me deu 152. Na carta seguinte, o pintor parece preocupado 

com a ociosidade de Ivette: 

Escrevo-te esta carta amiga porque é necessário, pensas sempre que 

eu sou um egoísta ou um homem que vê na mulher apenas ins-

trumento de prazer. Longe disso. Hoje, mais do que nunca, sei que 

a mulher, como o homem, tem todos os direitos e pode opinar e di-

rigir-se na vida e na sociedade. Tua mocidade é para mim um pe-

queno tesouro, mas acho que devias levar tua mocidade para um 

caminho mais seguro e esse caminho deve ser baseado na tua cul-

tura. Tua inteligência forte deve ser aproveitada em profundidade. 

Não deves permanecer inativa. É bem melhor substituir prazeres 

                                                            
150

 Carta 24. 
151

 Carta 26. 
152

 Carta 30. 
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passageiros em dedicação ao estudo. Eu quero te ajudar ao máximo 

teus estudos como se fosse teu Pai. Ivette, em um ano de estudos, 

como se estivesse num colégio, lucrarias muito, muitíssimo. Ajudas 

teu irmão e não te ajudas. Não é necessário mais nada do que tua 

força de vontade. É isto que eu quero para tua felicidade. Escreves-

te para Paris perguntando-me: ”Que você quer fazer de mim?” 

Respondo quero que aprofunde teus estudos – português-francês, 

datilografia, historia como que estivesse fazendo um curso ginasial. 

É isso que precisas porque, enquanto eu viver, darei o que necessi-

tas para realizar o que peço-te realizar. Não precisaras nem de 

vestidos novos nem de programas de boites nem nada. Tens 27 

anos, és moça, és inteligente, és boa de coração e és forte de caráter. 

Eu sou teu amigo e se as vezes sou nervoso, sempre sou um bom 

conselheiro. Não é para meu prazer que deves viver. Já são quatro 

anos que eu te ajudo com o coração aberto e posso dar todos os con-

selhos que estou dando agora. Não tenha medo, não seja tímida, 

não ligue a falsos amigos e amigas, não julgue que não podes mais 

vencer a natural preguiça que te cerca. Deus vai te ajudar, Ivette. 

Faz o que te peço com grande coragem e depois vais dizer a ti mes-

ma que eu tenho razão. Beijos do Di Cavalcanti153. 

Em meados de 1964, novamente a contenda envolvendo o ‘pessoal 

de Copacabana’. O pintor pede para Ivette interferir e apaziguar a situ-

ação entre ele e Beryl: ...Telefona a Beryl e diga a ela que as coisas 

                                                            
153

 Carta 33. 
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de amor passam e o que vale é a amizade e que eu quero ser amigo 

dela como sou de Noêmia154. 

 Em carta datada de 15 de junho de 1964, o pintor explicita o mo-

tivo das desavenças: Resolve tudo como você achar melhor e com 

firmeza, tudo como você quiser, 1º os contratos ou venda, 2º o aptº 

de Beryl (com elegância), 3º o aptº do Catete, 4º sua vida. As dis-

cordâncias provocadas pela disputa do vil metal permearam as cartas 

escritas durante aquele ano155. Di Cavalcanti tinha uma despesa enor-

me, três casas; a dele, a de Beryl e a Ivette. E foi por isso que ele acei-

tou o contrato com José Carvalho156. 

 Di Cavalcanti, ciumento e controlador, utiliza todas às astúcias pa-

ra manter Ivette por perto. Cria situações de ciúmes, simula outras em 

que ela perceba-se importante em suas decisões pessoais e profissio-

nais, mas nada adianta. A carta a seguir aponta essa dinâmica: 

Ivette – minha divina, meu amor, amo-te loucamente e estou 

esperando o dia de te encontrar no nosso Rio de Janeiro. Tudo que 

me pedes na tua carta vais receber... Meu amor, sei que não mereço 

nada do mundo se não estiveres a meu lado, linda, divina! Sonho 

contigo, com teu corpo que vou beijar todo. Tenho ciúmes porque 

sei que há muita gente cobiçando-te. Meu amor cuida de tua saú-

de! Vai ao Ary de Castro fazer exame completo para que tudo, não 

brinco, tudo de teu corpo não te aborreça. Teu nervoso vai acabar, 

teu fígado vai melhorar, teus intestinos, tudo vai ficar bom. Há um 
                                                            
154 Carta 35. 
155 Carta 36. 
156 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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provérbio grego antigo que diz. “No corpo são cabeça sã”. Eu estou 

me tratando, estou descansando para chegar ao Rio bem disposto e 

pronto para trabalhar para tua felicidade que será a minha feli-

cidade. Quero te encontrar como nunca, ver-te nua no meu quarto, 

deslumbrando-me. Já sinto o gosto do teu corpo, teu sexo depilado 

como o sexo de uma menina – porque tu és a minha menina ado-

rada. Não poderei ter outra mulher porque tu és a mulher de to-

dos, o meu vicio na cama. Beijo, chupo, lambo teus dois sexos. Vi-

ciei-me tanto contigo que gosto ate de tuas brigas comigo. Estou tão 

tarado que as vezes tenho até vontade de tomar um avião e ir cor-

rendo para perto de ti. Mas é preciso paciência. Vais ver que ainda 

precisas muito deste teu amigo que te adora. Já escrevi ao Lauro. 

Tudo que me pedes compro. 

Meu amor mais um beijo prolongado  

Enorme do teu  

DiCavalcanti157 

O ciumento é antes de tudo – e até por sua etimologia – alguém 

“particularmente apegado a...” que “insiste absolutamente em...”, e é 

por isso que o ciúme remete ao desejo ao zelo e à inveja158. Perturbado 

entre duas relações que o solicitam por inteiro, mas às quais ele não 

pode nunca se consagrar exclusivamente, vive atormentado com seu 

                                                            
157

 Carta 53. 
158

 GREIMAS, A.J. e FONTANILLE, J. Semiótica das Paixões. Dos estados de coisas aos estados de alma. São Paulo: Ed. 

Ática, 1993, p 173. 
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apego quando luta e obcecado pela rivalidade quando ama159. Ivette 

comenta sua percepção em relação ao ciúme do pintor: 

O ciúme dele sabe como é que era, quando alguém me disputa-

va? Ele até queria que me disputasse. Ele, aí, derrubava o milioná-

rio com o dinheiro que me comprava. E teve uma vez, um amigo de-

le, que disse pra mim, que eu era mercadoria paga. Na época me 

ofendeu. Ele tinha o mesmo nome do meu médico, Abílio de Castro... 

paga, ou não, eu perdi os meus 15 anos com ele, e a minha vida, 

porque eu não me casei com ninguém. Ele atrapalhava. Ele, quando 

tinha alguém que queria, ele disputava, não deixava sair fora. Eu 

não me arrependo não. Era o destino, né?160 

Se o ciúmes é a ação de extrair de uma coisa todas as satisfações 

que ela é capaz de proporcionar161, a exclusividade é a recusa da parti-

lha162. Di Cavalcanti, sujeito possuidor, tentará impedir a circulação de 

tão divina mercadoria, controlando os passos de Ivette o tempo todo. 

Em 2 outubro de 1964, Di Cavalcanti, diante de uma cobrança de 

Ivette, escreve de Paris: Ivette...só encontrei o Nega Huga duas vezes e 

os desenhos que ele tem não foi eu quem deu. Ele pode dizer o que 

                                                            
159 Idem p. 174. 
160 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
161 CERTAU, Op. cit. pg.186. 
162 Para Greimas e Fontanille a “exclusividade”, bem como o adjetivo  "exclusivo" e o verbo  "excluir", comporta, ao 

mesmo tempo, uma modalização, segundo o dever‐não‐ser, e urna quanúficação. Toda exclusão supõe uma totalidade, 
e uma parte dessa totalidade é considerada como unidade: o que delimita, com efeito, a exclusão é uma unidade ori‐
unda da  totalidade,  individuo, grupo ou  fração; pode‐se extrair essa unidade seja de maneira  transitiva  ‐ um partido 
exclui de seus seguidores um de seus membros  ‐  , seja de maneira reflexiva  ‐ um grupo ou um  indivíduo afirma seus 
direitos exclusivos a tal ou tal privilégio. Por outro lado, ser exclusivo é "recusar partilhar, recusar toda participação", de 
modo que a exclusão pode também concernir à distribuição dos objetos de valor em dada sociedade. GREIMAS, A.J. e 
FONTANILLE, J. Semiótica das Paixões. Dos estados de coisas aos estados de alma. São Paulo: Ed. Ática, 1993, p. 187. 
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quiser163. Ainda em Paris, escreve no dia seguinte: Aqui em Paris as 

coisas vão bem para mim. Não é só a Bonino que se interessa por 

mim em New York...chegarei com dinheiro e felicidade breve164. 

Em 12 de outubro do mesmo ano, declara: Dia 9 chegará ao Rio 

no Uruguay Star, o grande Di Cavalcanti, para beijar dos pés à 

cabeça e da cabeça aos pés a mulher que eu amo que se chama 

Ivette165! Uma semana depois, outra carta: Ivette – minha divina, 

meu amor, amo-te loucamente e estou esperando o dia de te en-

contrar no nosso Rio de Janeiro. Tudo que me pedes na carta vais 

receber... No parágrafo seguinte, revela: Quero te encontrar como 

nunca, ver-te nua no meu quarto, deslumbrando-me. Já sinto o 

gosto do teu corpo, teu sexo depilado como o sexo de uma menina, 

porque tu és minha menina adorada166. 

Em 9 de janeiro de 1965, amargurado no Rio de Janeiro, escreve: 

Nada tenho a pedir nem a censurar e perdoo os seus insultos, ape-

nas peço-lhe que me deixe ser o que sempre fui, não perturbe mi-

nha vida167. Sem respostas e aparentemente confuso, o pintor assu-

me o assédio: Não quero mais tirar seu sossego – como lhe telegra-

fei no dia que fui viajar. Acredito, porém que necessito não lhe 

prejudicar e, como amigos, devemos ter um entendimento168. Sem 

                                                            
163

 Carta 47. 
164 Carta 48. 
165

 Carta 51. 
166 

Carta 53. 
167

 Carta 58. 
168 

Carta 59. 
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sucesso, Di Cavalcanti em 5 de abril de 1965, recorre ao artifício que 

deu origem à relação com Ivette, a paga: Se você quiser recomeçar 

comigo na base da boa vida como foi no começo...Quero vê-la 

linda, perfumada, o mais nua possível, com as joias que eu lhe 

dei – michê sensacional de 500mil cruzeiros169. No dia, rebatendo 

aparentemente a negativa de Ivette, escreve: A segunda resposta 

sua diz que eu tenho família na Rua Barbosa Lima. É uma 

preocupação sua tola e doentia. Ninguém me pode censurar por 

eu ajudar uma moça que eu perfilhei. Ainda na mesma carta, 

completa: Não considero você puta e não consideraria muito mais 

se você não me tratasse como vem tratando ultimamente com suas 

violências sem explicação170. 

Em carta escrita em 27 de agosto do mesmo ano, o pintor adota um 

tom solene para repudiar comentário feito por ela no Sacha’s, boate do 

Rio de Janeiro. Na ocasião Ivette teria declarado que precisava de um 

homem moço:...Minha senhora eu sou um homem velho, eu não pre-

ciso ouvir declarações como a que ouvi. Sou velho, não posso me 

transformar em moço171. No último dia daquele ano, Di Cavalcanti re-

corre à amizade para tentar persuadir a jovem irredutível: Desejo-lhe 

toda felicidade no ano de 1966. Seu amigo é sempre seu amigo e o 

                                                            
169 Carta 60. 
170 

Carta 62. 
171 Carta 63. 
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futuro deve ser muito mais seu do que meu. Felicidades, Ivette, mui-

tas felicidades! Beijos Beijos 172. 

O tom de amizade sugerido para o ano vindouro dera lugar a novas 

crises, como indica o fragmento extraído da carta escrita em 9 de maio 

de 1966: Envio-lhe o que é seu e ficou aqui comigo. Caso você 

não esteja satisfeita com a resolução a respeito dos cheques, man-

de-me seu advogado173. Em 25 de agosto o pintor parece aceitar a 

intransigência da jovem ao escrever: Ivette, felicidades! Já estou fo-

ra da jogada e sei que o mundo dos que querem alguma coisa re-

cusa a medida, e o mundo dos que são alguma coisa não tem me-

dida. Tranquilidade, alegria, o mundo é seu!174. Em outro trecho, 

Di Cavalcanti sintetiza toda a discussão em torno da ideia de moderni-

dade, que em linhas gerais, suscitara dúvidas sobre o relacionamento 

com a tradição, a adoção dos ideários das vanguardas e a crença em 

poder escrever o destino da humanidade175: Sei que sendo eu um 

homem de outros tempos... estou agindo fora da moda, é certo, 

porque velho eu sou, superado, e já indigno de convivência com 

as gerações atuais176. 

Após sete anos de relacionamento, as dificuldades provenientes da 

diferença de idade existente entre Di Cavalcanti e Ivette ocupa lugar de 

destaque nos textos contidos nas cartas: 

                                                            
172 Carta 65. 
173 

Carta 66. 
174 

Carta 67. 
175 BUENO, Guilherme. A teoria como projeto: Argan, Greenberg e Hitchcock/Guilherme Bueno. – Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. Na contracapa. 
176 Idem. 



102 
 

...ele tinha milhões de amantes. Eu ficava na casa dele, vamos su-

por de oito da manhã às dez da noite, cansada, ia pra casa dor-

mir, que aí eu morava com a minha mãe. E ele recebia quem ele 

bem entendia lá, a noite toda, que tinha idade. Velho dorme pou-

co, acorda, dorme, acorda, dorme... E essa foi a minha vida, quer 

dizer, eu não sabia sair daquela situação. Até o dia que ele quis 

botar outra no meu lugar... quando fiz trinta anos. Só que não pos-

so dizer quem ele colocou no lugar, né?177 

O pintor é assombrado por uma dura realidade: é impossível fugir 

ao tempo. Em 9 de abril de 1967 escreve do Rio Janeiro: Tens você 31 

anos... Eu, com meus 70 anos, só necessito continuar sendo o que 

sempre fui, não posso mudar, estou muito contente comigo mesmo178. 

Mais adiante, decreta: ...case-se como é seu desejo, tenha filhos com 

um marido de acordo com seu ideal. Vou sair da sua vida, não se-

rei mais empecilho...179. Ao comentar as palavras do amante, Ivette 

assume: Eu me atrapalhei. Eu devia ter saído fora naquela época. 

Ainda era nova, podia ter tido filho, podia tá hoje aí com família, 

já até avó180. 

À luz dos estudos sobre a Semiótica das Paixões, Greimas afirma 

que àquelas aparecem do discurso como portadoras de efeitos de sen-

tido muito particulares, podendo projetar-se seja sobre os sujeitos seja 

                                                            
177 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
178 

Carta 70. 
179 

Idem. 
180 

Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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sobre os objetos, seja sobre sua junção181. Para o autor, a paixão surge 

como o resultado do jogo entre as modalidades182 do querer ser, do 

dever ser do saber ser e do poder ser, falar em paixão é, portanto, ten-

tar reduzir esse hiato entre o conhecer e o sentir. 

Senão, vejamos: 

Ontem, quando vi você partir, fiquei com o coração pequeno 

porque gosto muito de sua companhia... Mas minha filha, todas 

nossas brigas  nascem da enorme distância que nos separa – sou 

muito mais velho do que você. Muito mais cultivado e muito bem 

educado. Você não tem culpa de ter sido criada sem dedicação e 

carinho dentro do seu mundo terrível de necessidades financeiras, 

envergonhada de ser pobre.  Você contou sua infância e primeira 

mocidade e eu sei que você é vítima da desorganização de seus pa-

rentes. Quando você me conheceu eu não significava nada para 

você - porque Di Cavalcanti artista era seu desconhecido – o des-

tino me fez gostar de você e você gostou de mim porque na minha 

casa você sentiu receber, de um velho, certos carinhos que lhe fal-

tavam. Você me repete sempre que não me ama, é natural porque 

você não sabe o que é ter amor. Você quando briga  diz que me 

paga com seu corpo o dinheiro que lhe dou – são atitudes de au-

todefesa porque sendo  inculta você não consegue demonstrar 
                                                            
181 GREIMAS, A.J. e FONTANILLE, Op. cit. p 21. 
182 A história modal do sujeito de estado (transformações modais que vai sofrendo) permite estudar textos narrativos 

fundados sobre um processo de construção ou de transformação do ser do sujeito e não apenas do seu fazer. Os efeitos 
de sentido passionais derivam de organizações provisórias de modalidades, de intersecções e combinações entre moda‐
lidades diferentes. Por exemplo, a vergonha define‐se pela combinação do querer ser, não poder não ser e saber não 
ser. Os arranjos modais que  têm um efeito de sentido passional são determinados pela cultura.  In FIORIN,  José Luiz. 
Semióticas das paixões: o ressentimento, pg.10. 
Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe52/2009esse52‐ecalbucci.pdf. 
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seus sentimentos e julga que amar um homem mais velho é desmo-

ralizante, na verdade todas as brigas suas  comigo são pelo ciúme 

– ciúme de quem ama. 

Eu sempre lhe disse e repito, todas essas suas fúrias e toda des-

confiança vêm de você continuar a viver sem cultivar sua inteli-

gência, sendo explorada por gente medíocre – eu lhe ajudei sem-

pre, ajudei você a comprar seus apartamentos, dei a você uma co-

leção de quadros valiosos. Sempre tenho sido um mão larga para 

você. Sei que no seu íntimo você é agradecida e sei até que você 

me ama. Sempre suas companhias horríveis atrapalham sua vida 

e não deixam você se cultivar. Em 1962 você veio pela primeira 

vez à Europa comigo e eu lhe disse aprenda francês, cultive sua 

inteligência. 

Nesta ultima viagem, depois de muitas outras, sua ignorância lhe 

atrapalha porque a sua situação moral é dirigida por Sônia183, 

Marquinhos184 e outro membros dessa Copacabana corrompida, 

prostituída e dessa sujeira você não quer sair porque sua família 

não lhe ajuda. Você é tão iludida pela baixeza que lhe cerca que, 

querendo ser boa para seu irmão, você está levando-o sempre um 

dependente de você porque ele também está convivendo com a bai-

xeza de Copacabana e será fraco vencer na vida; a irmãzinha terá 

                                                            
183 

Irmã de Ivette Bahia Rocha. 
184 

Sobrinho de Ivette Bahia Rocha. 
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pena e a ignorância vai dominando. Você dando a ele um carro 

para explorar na praça, vai afundá-lo e se afundar. 

Você foge dos meus amigos, ignorando que eles  seriam úteis para 

você aprender qualquer coisa. Eles acham você extraordinária 

porque me domina; mais uma vez sua falta de confiança em você 

mesma, julga-os erradamente. 

Você vive preocupada porque eu sou bom para Beryl Elizabeth, 

não compreendo que isso em nada diminui minha dignidade. Me-

lhor seria que o tempo que você perde pensando nas minhas fra-

quezas você gastasse estudando um pouco para dar força à sua in-

teligência. Tratando sua saúde e fugindo do mundo de pesadelo da 

sua família e da depravação de suas companhias. Você nasceu pa-

ra ser honesta e digna, hoje em dia eu não repartirei mais conse-

lhos e, como lhe disse ontem, subir custa muito, quando você sobe 

os que lhe cercam puxam você para baixo. 

Procure tranquilidade, eu tenho 70 anos. Segundo diz Jorge Re-

zende, lhe prejudico fisicamente. Se você quer casar, case-se, mas 

por amor de Deus não se case no mundo de Sônias, Marquinhos e 

outros. Não vá na onda de caipira de Goyania185. Estude dois 

anos, procure professores de francês e português, história etc. Não se 

iluda com boites, roupas bonitas etc. Fuja da imundice, você é mo-

ça e só não se transforma para melhor, por que não quer. 

                                                            
185

 Referindo‐se ao suposto pretendente de Ivette. 
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Eu julgo que dar dinheiro a puta ou puto, viver cheirando o 

mundo deles, é o mesmo que jogar moedas de ouro no esgoto. Sua 

paz, repito, depende de sua coragem de fugir dos que lhe explo-

ram. Eu vou pintar até morrer, eu tenho minha arte e quero pes-

soas ao meu lado dignas de minha arte. Arte, minha filha, não é 

vender quadros. Os grandes artistas de todos os tempos morreram 

pobres. Eu vou morrer pobre, mas você, com o que já tem, estudan-

do e livrando-se dos exploradores de sua família e de outros mei-

os, por ter a vida tranquila e digna, é só ter coragem. Vá morar 

com D. Luiza no Catete e deixe Copacabana para receber dinheiro 

de seus apartamentos. Parentes são os dentes. Eu sou seu amigo – 

fuja de toda miséria, de putaria etc., etc. 

O amigo de sempre. Di Cavalcanti186. 

 É justamente no arranjo entre as modalidades do querer ser, do 

dever ser do saber ser e do poder ser, que surge a contradição no dis-

curso do pintor, quando ele refere-se ao modo que Ivette gasta seu di-

nheiro. Se, os parentes ajudados são aproveitadores de sua boa vontade 

o que seriam Beryl e Elizabeth? Neste sentido, elaborar uma semiótica 

das paixões é, portanto: 

...tomar o partido de uma representação da dimensão nar‐

rativa dos discursos que não se reduz a uma espécie de  ló‐

gica da ação nem uma concepção do sujeito que seria intei‐

ramente determinado por se fazere pelas condições neces‐

sárias para realizá‐lo
187

. 

                                                            
186 Carta 71. 
187

 GREIMAS, A.J. e FONTANILLE, Op. cit., p. 90. 
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No dia 21 de agosto de 1967, escreve... Diga a Da. Maria Luiza que 

eu vou morar no Rio e que nós precisamos dela...As novidades para ela 

deve ser meu casamento com Ivette Bahia Rocha...submissão completa 

e alegria. Ivette comenta a dificuldade de se planejar diante da perso-

nalidade do pintor:...Ele era muito complicado... Não tinha planejamen-

to, não. Nem podia ter que ele mudava. Ele mesmo mudava, entendeu? 

Aqui se evidencia a postura tática de Ivette diante da dinâmica relacio-

nal entre ela e o pintor, tendo em vista que a tática não tem lugar se-

não no outro. Senão vejamos: 

...tática é a ação calculada que é determinada pela ausên‐

cia de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe 

fornece a condição de autonomia... A tática é o movimen‐

to dentro do campo de visão do inimigo...188 

Com esse movimento Ivette altera toda a ordem estabelecida pelo 

pintor. Que escreve em 12 de dezembro de 1967: 

Escrevo às 2 horas da madrugada: estou esgotado: com os ner-

vos me doendo e certo de que necessito de muita energia e muita 

coragem para resistir, neste fim de vida, ao drama de meu destino. 

Fui sempre escravo de desejos impressos e nunca amei ninguém. As-

sim como construí minha arte, dei à minha sensibilidade uma 

fortuna de vícios e hoje só tenho, diante de meus olhos, uma alter-

nativa – saciar-me, até a última gota de sangue, até os últimos 

instantes de minha vida, com depravações cada vez mais violentas 

ou lutar contra todo meu passado e redimir-me no trabalho. 

                                                            
188 CERTEAU, Op. cit., p. 94. 
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Sabes que gosto de trabalhar na minha arte e eu sei que minha 

salvação está na minha arte. Sinto-me doente de mil doenças que 

destroem minhas forças pouco a pouco. 

E neste momento peço-te uma coisa, uma única, evita-me: eu apo-

dreço tudo que toco, minha mão abre feridas. Eu não sei ser bom e 

sou culpado de muitas misérias. Fica longe de mim, não devo ir 

mais à sua casa, não devo mais me aproximar de ninguém. Sou 

um homem só por força do destino: Pai, mãe amigos se foram. Fi-

lhos não tenho. Quero viver sozinho. Não pense mais em mim, fi-

que na alegria de seus amigos e amigas com sua família. Se queres 

gozo, o amor, a felicidade e a alegria não procura jamais comigo 

essas coisas. 

Quero morrer mesmo vivendo, porque pode-se viver morto e como 

eu ainda tenho inteligência, posso ser bem compreensível com as 

desgraças que construí189. 

Sete dias depois o pintor escreve desejando-lhe Feliz Natal. 

Em meados de 1969, como em outras tantas cartas, Di Cavalcanti 

adotara um tom amável para escrever à Ivette:...Trate de se divertir e 

de estudar...Recebi por carta notícias de Jorge Veiga, muito amá-

vel...e lá se foi Ataulfo Alves para o céu...190 

                                                            
189 Carta 78. 
190 Carta 82. 
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No dia de 22 de abril de 1969, o pintor insiste em dirigir a vida de 

Ivette: Goza tudo que lhe aprouver, mas defende sua saúde, nada 

de criar filhos na barriga...procura criar seus vícios e prazeres com 

egoísmo191. Di Cavalcanti parecia adivinhar. No reencontro com Ivette 

após seu retorno de Paris ao lado de Elizabeth, ele a questiona: ...você tá 

gorda, tá inchada. Ivette despista:...é alergia!. Mas na verdade: Tava 

grávida, aí eu tirei. Quer dizer, me atrapalhei, eu devia ter tido es-

se filho. E acrescenta: Eu tive muitos amores na mocidade, porque 

para o Di eu era um quadro. Quando ele enjoava, virava pra pare-

de...192 Feita à queixa, Ivette cita nominalmente um de seus amores: 

Eu namorei Fernando Collor em 70. Foi! E perguntava pra 

mim: “por que você não quer ficar comigo?”. Ele tinha 20 anos e 

eu 34, ou 33. Eu sou de 36, em 70 acontecia. Na copa do mundo, 

ele fez copa do mundo na minha casa, no meu primeiro aparta-

mento próprio, na Rua Santa Clara. Fernando, Leopoldo e o Pedro. 

O Pedro devia ter 15 anos, o Fernando tinha 20. Me levava pras 

boates, dançava comigo. E não tinha ciúme de mim porque eu 

também não paquerava ninguém, entendeu? E eu não quis ficar 

com ele, que eu dizia: “ah, você é garoto, você tem 20 anos, não me 

amola, não me amola!”. Podia ter ido primeira dama, né? Se eu 

soubesse. Tenho  história pra contar. 

                                                            
191 

Carta 83. 
192

 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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 Em 3 de maio, escreve de São Paulo: Elizabeth, que tem seu 

temperamento, quer me dominar, mas deixo sempre ela ver que 

existe Ivette em minha vida193. No dia seguinte, escreve outra carta 

referindo-se à Elisabeth: ...ela está lindinha, mas não chega aos 

seus pés ...Meu amor não sou eu seu melhor michê, meu rapazi-

nho? Minha putinha, deixa beijar teu sexo194. Ainda em Paris, 

Ivette recebe mais uma carta. Desta vez Di Cavalcanti, escrevendo do 

Rio, faz questão de demonstrar o quanto pode ser útil, mesmo recla-

mando:...Imagina você que Noêmia procurou-me para pedir meu 

auxílio na resolução de casos do inventário do marido que ela 

perdeu. É o máximo! Eu sorri e disse que ia ajuda-la. Esse é o 

mundo195. 

Em 9 de setembro, Di Cavalcanti, contrariando as recomendações 

de Ivette, escreve: ...Deixe-me fazer meus negócios de quadros como 

eu quiser. É a única alegria íntima (fora de qualquer vaidade) 

que tenho aos meus 72 anos de idade196. Após dez anos de relacio-

namento explicita-se modelo de contrato nada fiduciário existente entre 

Di Cavalcanti e Ivette como apontam o fragmento a seguir: ...Declaro 

que na data acima dei a Ivette Bahia Rocha quatro quadros de mi-

nha autoria197. 

Ivette elucida o descontentamento do pintor: 

                                                            
193 Carta 84. 
194 

Carta 85. 
195 Carta 88. 
196

 Carta 90. 
197 

Carta 91. 
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Ele dava quadro a mim, que eu até exigia. Sabia que ele deu 

uma esmeralda pra Rogéria? E ele queria... Dona Ivette, eu dizia 

“ah é? Então 10 quadros!”. E ele dava os 10 quadros...isso pode ter 

sido feito com várias pessoas, que eu não sei. 198 

Acham que eu que dava o preço, era ele! Ele mandava em tudo! 

Ele não era bobo, não. Ele era ele, que resolvia tudo, entende? Ele 

era machão. Só fingia. Tudo era ele que resolvia. E ele dava o que 

queria dar, entendeu? Ou quando eu exigia, porque tinha mulher 

caso no meio, aí... Mas, enfim!  

Em 27 de março de 1971, já bastante debilitado pelas complica-

ções provenientes de uma cirrose, mas ciente da necessidade de conti-

nuar ganhando dinheiro, escreve: 

Ivette, 

Recebe com essas flores os votos de minha amizade e de meu 

carinho. Ontem me senti exausto. Já sofro o peso de minha idade. 

Consultei o médico e vou seguir os conselhos que ele me deu de 

uns dias de absoluto descanso. De São Paulo seguirei para uma es-

tação de repouso: dormirei cedo, não beberei, e de volta, no dia 7, 

enfrentarei o trabalho que me espera porque o Cordeiro Guerra 

confirmou a encomenda. Perdoa-me de minhas distrações e tolices 

e acredita-me seu eterno amoroso199. 

                                                            
198 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
199 

Carta 94. 
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Contrariado, o eterno amoroso, escreve em seguida: ...Se você não 

quer ser considerada puta, recomponha sua vida em outro ambi-

ente...200. Em 8 de outubro do mesmo ano, sabedor da decadência201, 

escreve: ...Escrevo-te hoje com a alma ferida porque minha saúde 

não vai bem...Com meus 74 anos quero a paz para terminar um 

bom livro, para fazer quadros honestos202.  

Mesmo lutando para garantir uma receita para suas despesas, em 

dezembro de 1972, Di Cavalcanti, não se esquece da data comemorati-

va e envia mais uma carta à Ivette acompanhada de dinheiro para 

compra um modesto presente de Natal203. 

Em 27 de março de 1976, data de aniversário de Ivette, O pintor 

escreve: ...À minha querida Ivette para adoçar seu almoço. Um 

beijo do Di Cavalcanti. Esta fora sua última carta. Ivette comenta 

esta passagem: 

...eu já estava afastada do ateliê, mas ele já morrendo, ele vi-

nha de táxi atrás de mim aqui no Leblon, que eu morava lá na 

Porfirio Durão, perto da praia, no 21, ele vinha com motorista e 

ia de mão dada ele ia passear  comigo. O motorista levava até a 

Barra da Tijuca, avançava, que naquele tempo era, não era tão ci-

dade como é hoje. Era mais deserto. Quer dizer, ele nunca me lar-

gou...no último aniversário meu ele veio, ele ainda mandou uma 

torta, que eu até ri. Eu ri porque torta comprada em qualquer bo-
                                                            
200 Carta 96. 
201 

Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
202

 Carta 100. 
203 

Carta 104. 
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teco lá do Catete, mandou com um bilhetinho...Agora, eu lastimei 

tudo que acontecia no ateliê, mas eu já estava quase que proibida 

de ir lá. 

Após regressar de viagem da Rússia Ivette toma conhecimento da 

gravidade do estado de saúde de Di Cavalcanti: ...cheguei ao Brasil, 

telefonei aí a minha família que me disse que ele estava morren-

do, que tinha sido operado, morre não morre, eu liguei pra lá e 

disse:...olha, quem tá falando é a Ivette, que viveu com ele quinze 

anos e eu quero ver ele! Diz à Elisabeth que eu vou aí de qualquer 

maneira!. Aí ela me atendeu...Ele me disse três vezes na frente dela 

que tinha se arrependido, quer  dizer, se arrependeu de ter em 

trocado por quem ele trocou, entendeu? Mas falou com o resto das 

forças do corpo: “eu me arrependi, eu me arrependi”, falou três ve-

zes. Eu falei pra enfermeira: “dá alguma coisa  pra ele, se não ele 

morre”, já tava sem ar, sem nada. 

Eu saí de lá, dois ou três dias depois, ele entrou em coma. Quer 

dizer, eu me despedi dele204. 

Ivette não compareceu ao enterro. 

Para entender a organização narrativa das cartas de amor à Divina, 

foi preciso descrever o espetáculo, determinar seus participantes e o pa-

pel que representam naquela trama relacional, tendo em vista que Di 

Cavalcanti tentara de todas as formas reservar um lugar e um espaço 

para cada personagem na história protagonizada por ele. No entanto, 

                                                            
204 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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Ivette, pertencente ao universo que habita o “homem ordinário”, ou seja, 

aquele que inventa seu cotidiano, graças às astúcias sutis e táticas de 

resistência, não se deixou dominar pela racionalização estratégica do 

amante, que ora lhe tratava como mulher companheira e divina, ora lhe 

tratava como prostituta inculta e interesseira. É bem verdade que Beryl e 

Elisabeth também esboçaram movimentos de resistência diante das jo-

gadas de Di Cavalcanti, mas, ao contrário de Ivette, elas pertenciam ao 

mesmo pelotão do artista, e, por isso, seus movimentos eram lentos e 

previsíveis, o que garantia uma grande vantagem ao pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

3.1 O não lugar das cartas  

As 105 cartas de amor endereçadas à Divina, foram escritas duran-

te os deslocamentos de Di Cavalcanti pelo mundo. Embora tenha circu-

lado por Portugal, Rússia, México, África, Espanha e Inglaterra, a maio-

ria delas foi escrita de Paris, São Paulo e Rio de Janeiro, de onde o ar-

tista transformara àqueles lugares em espaços praticados. É digno de 

nota que Michel de Certeau não contrapõe os lugares aos espaços, para 

ele, espaço é um cruzamento de forças motrizes. Senão vejamos: 

A ordem  (seja qual  for)  segundo a qual  se distribuem ele‐

mentos  nas  relações  de  coexistência. Aí  se  acha  portanto 

excluída  a possibilidade, para duas  coisas, de ocuparem o 

mesmo  lugar.  [...]. Um  lugar é portanto uma  configuração 

instantânea de posições. Implica uma  indicação de estabili‐

dade205. 

Se para o autor o lugar pressupõe uma configuração instantânea 

de posições, o espaço, no entanto, conjectura a uma prática humana 

e, por conseguinte, histórica:           

Existe espaço  sempre que  se  tomam em  conta vetores de 

direção, quantidades de  velocidade  e  a  variável  tempo. O 

espaço  é  um  cruzamento  de  móveis.  É,  de  certo  modo, 

animado pelo  conjunto dos movimentos que  aí  se desdo‐

bram. Espaço é o efeito pelas operações que o orientam, o 

circunstanciam, o  temporalizam e o  levam a  funcionar em 

unidade polivalente de programas  conflituais ou de proxi‐

midades contratuais
206

.   

É importante ressaltar, porém, que existe o não lugar como lugar. 

Entende-se por não lugar a alusão a uma espécie de qualidade negativa 

do lugar207. Os não lugares são representados por espaços de rápida 

circulação, como aeroportos e quartos de hotéis. O espaço do viajante 

                                                            
205

 CERTEAU, Op. cit., p.201 
206 

Idem p, 202. 
207 AUGÉ, Marc, Não‐Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Papirus. 1994, p.9. 
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seria, portanto, o arquétipo do não lugar208. Vale ressaltar que os não 

lugares não existem sob uma forma pura; lugares se recompõem neles, 

relações se reconstituem neles; as astúcias milenares da invenção do 

cotidiano e das artes de fazer209. Essa dialética tem como fio condutor, 

os relatos. São eles que transformam lugares em espaços ou espaços 

em lugares. 

Aventuras narradas, que ao mesmo  tempo produzem geo‐

grafias de ações e derivam para os lugares comuns de uma 

ordem,  não  constituem  somente  um  “suplemento”  aos 

enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias. Não se 

contentam  em deslocá‐los  e  transpô‐los para o  campo da 

linguagem. De fato, organizam as caminhadas. Fazem a via‐

gem, antes ou enquanto os pés a executam
210

. 

Sendo assim, as cartas escritas por Di Cavalcanti, apontam uma 

característica específica dos não lugares, ou seja, os não lugares se 

percorrem, e, por isso, são medidos por unidades de tempo211. O mes-

mo tempo que o pintor tentara controlar. 

Observemos os relatos: 

...quando partir mandarei um telegrama a você212. Beryl vol-

tou para o Brasil. Coitada não213. Não estou morando neste hotel. 

Aqui passei e daqui te escrevo214. Creio que seguirei para Paris no 

dia 15 e de lá darei ordens215. Aqui estou no quarto 7...Já estive 

com Almeida Salles e já dei grande volta por Paris. Sigo pelo 

                                                            
208

 Idem, p. 81. 
209

 Idem, p. 74. 
210

 Idem p. 200. 
211

 Idem p, 95 
212

 Carta 4. 
213 

Carta 11. 
214 

Carta 15. 
215 

Carta 19. 
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Charles Tellier no dia 11 devendo chegar no Rio 25 de junho216. 

Ainda faltam 20 dias para me encontrar com você e estou quase 

certo de ter-lhe dado tempo para me julgar e pensar muito na sua 

vida217. Escreva-me para o Hotel Minerva Piazza218. Como só vou 

chegar aí dia 13, envio-lhe um cheque de 250.000crz para você 

pagar meu apartamento.219 Espero sua vinda o mais rápido possível 

para viajar pela Itália, Côte d´Azur, França, Espanha, Bélgica, 

Alemanha...220 Pires do Rio leva notícias minhas boas221. Vamos fa-

zer uma bela viagem pela Itália, Espanha, Áustria, Portugal, Suí-

ça, etc.222. Esta é para prevenir você que no dia 24 de outubro em-

barco em Londres no Uruguay Star da Comp. Blue Starline para o 

Rio de Janeiro, devendo chegar aí no dia 9 de novembro se Deus 

quiser 223. O navio chegará dia 7. Não se esqueça de telefonar para 

o Dr. Astrogildo Alves Araújo 224. Tudo que se passou aqui na Bahia 

entre nós dois demonstra que para ambos é necessária uma resolu-

ção definitiva 225. Telefonei de São Paulo, não responde meu telefo-

ne. Chegando ao Rio desejo pôr em ordem minha vida 226. A casi-

nha linda fica na beira da praia e o hotel é de grande luxo, só 

                                                            
216

 Carta 24. 
217

 Carta 25. 
218 

Carta 29. 
219 

Carta 31. 
220 

Carta 37. 
221 

Carta 39. 
222

 Carta 45. 
223 

Carta 50. 
224 

Carta 55. 
225

 Carta 57. 
226 

Carta 59. 
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igual aos da Europa e Estados Unidos 227. Desde o dia 16 estou mo-

rando como ele 228 porque Raymonde e filha estão na Bretanha, é 

na 16 Rue de Saussaies 16229. Vou chegar ao Rio dia 5 ou 6, com 

70 anos. Quero ter a certeza de que não vou mais viver com abor-

recimentos 230. Para início de conversa quero lhe dizer que já tenho 

passagem de ida e volta – Rio-Paris-Rio. Tudo ok, mas não sei 

quando irei 231. Escrevo-te aqui de São Paulo aonde vim com Ro-

berto Campos e onde realizei um negócio que garante o pagamento 

de seu imposto de renda 232. Fiz muito mal vindo a Paris. Não será 

mais prisioneira de minha personalidade. Vou viver o resto de 

minha vida 233. Bom dia divina! Estou resolvido a ir almoçar na 

ilha do Governador. Se você quiser ir, dá suas ordens234. Não vou 

dia 15, mas no dia 16 quarta-feira (via Varig) chegando aí bem 

cedo dia 7235. A viagem Rio-São Paulo pela Varig, do Galeão a 

Congonhas, teria sido ótima se não fosse a chegada a São Pau-

lo...levamos uma hora voando sobre o campo de pouso 236...Não pos-

so ir a Paris porque tenho de estar em 30 de novembro em São 

                                                            
227 

Carta 68. 
228 

Pintor Cícero Dias. 
229 

Carta 72. 
230 

Carta 76. 
231 

Carta 82. 
232 

Carta 84. 
233 

Carta 87. 
234 

Carta 89. 
235 

Carta 95. 
236 

Carta 102. 
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Paulo para receber o prêmio Moinho Santista. Para ficar 20 dias 

em Paris seria um exagero 237. Estou em casa à tarde 238.  

Mas, quando Di Cavalcanti estivera em casa? 

A luz dos estudos de Augé239, dissertando a respeito do não lugar, o 

personagem está em casa quando fica à vontade na retórica das pessoas 

com as quais compartilha seu cotidiano. Estar em casa é, portanto, fa-

zer-se entender sem a necessidade de maiores esclarecimentos ou eluci-

dações. Porém, não é o que se percebe nos relatos do pintor. Em suas 

missivas explicita-se uma perturbação retórica, que, por vezes, beira o 

exagero e a repetição, e, é pela leitura de seus relatos de viagem que se 

percebe a alternância dos papéis estratégico e tático dos personagens Di 

Cavalcanti e Ivette. Se todo movimento estratégico pressupõe uma base 

física e estável, um quartel general, do qual o comandante pode deter-

minar e controlar as ações de sua tropa, o não lugar, espaço transitório e 

transitado, cotidianamente reconstruído, é o habitat do tático, daquele 

que vive um dia de cada vez. Paradoxalmente, as viagens ao estrangei-

ro, importante ação de marketing para divulgação e venda de suas 

obras, desestabilizara sobre maneira o modus operandi do pintor. Por 

outro lado, Ivette, em casa, recebia as cartas e cartões enviados pelo 

pintor, ação calculada para o terreno que lhe fora imposto240. 

Vejamos as cartas escritas em papéis timbrados com os logotipos 

dos hotéis por onde Di Cavalcanti transitara. Através delas, Di Caval-

canti mantém uma relação contratual representada por símbolos que 

permitem sua circulação e comprovam sua identidade ali241. 

                                                            
237 

Carta 103. 
238 

Carta 13. 
239 

AUGÉ, Marc. Op. cit., p.99. 
240 

CERTEAU, Op. cit., p. 94. 
241

 AUGÉ, Marc. Op. cit., p.99. 
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3.2 Ivette não dita 

Essa mulher que apareceu que é dona do defunto, 
que não deixa ninguém falar nele. Ela me processa242. 

Embora Ivette tenha vivido intensamente por quinze anos ao lado 

de Di Cavalcanti, atuando inclusive como gestora de sua carreira, as 

fontes bibliográficas consultadas, sejam elas patrocinadas pelos admi-

radores ou não do pintor, não abordam sua presença na vida do artis-

ta. O máximo que encontramos foi: ...em 1964 vive com Ivette Bahia 

Rocha em Paris243. O que é pouco para quem conviveu tanto tempo ao 

lado do pintor, dividindo o ônus e bônus de uma vida marcada por dis-

putas e jogos de interesse. 

Neste estudo, pôde-se encontrar o fio condutor que pode levar à res-

posta desta questão. 

Senão vejamos. 

Onze anos após a morte de Di Cavalcanti, Ivette foi procurada por 

Jorge Getúlio Veiga, interessado nas cartas que ela recebera do pintor. A 

proposta era de produzir e publicar um belo livro no qual ela pudesse pre-

encher a lacuna deixada na biografia do artista, como esclarece Ivette: 

Só que eu errei, porque eu entreguei pra um homem, que eu 

pensei que era muito amigo do Di, ele me dizia que ia fazer um 

livro lindo, maravilhoso! É o Getúlio Veiga, pai. Que a Elisabete é 

casada com o filho dele. Só casou com ele depois que o Di faleceu. 

Ela foi levada  na casa do Jorge, como eu também fui 244.  

                                                            
242

 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
243 

Disponível em http://www.dicavalcanti.art.br. 
244

 Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
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 Mais adiante, Ivette se declara traída e arrependida: 

...e eu entrei como gaiata, porque quando ele me tomou as cartas, 

ele me deu uma passagem de ida e volta a Paris. O que é isso? O 

filho dele, agora ...andaram querendo tirar o nome dele do processo 

e ele diz que o pai dele comprou as cartas de mim. Comprou! Me 

dando uma passagem de ida e volta a Paris. Isso é paga? 

 Após a publicação do livro Cartas de Amor à Divina, editado pela 

Quinta Cor Editores e Distribuidores Ltda., propriedade de Jorge Getúlio 

Veiga, Dalila Bogado Pedreira, conhecida também como Dalila Luciana, 

detentora dos direitos sobre a obra do pintor, impetrou uma ação judi-

cial, pleiteando o recolhimento dos exemplares, como aponta o frag-

mento extraído do Embargo de Declaração na Apelação Cível nº 

5756/96, anexado no final deste capítulo. Ivette comenta o surgimento 

de Dalila na vida do pintor: 

Na minha época eu não conhecia nem esse nome...ela fez a 

biografia do Ary Barroso245...é a Dalila Bogado Pedreira...parece 

que ela era casada com o sobrinho de um homem que fazia tudo 

lá no ateliê, que era feito faxineiro do Di, entendeu? E o Di gostou 

do livro, ela pegou uma autorização, ou ele assinou papel em 

branco, sem saber o que tava fazendo, entendeu? Que deu todos os 

poderes a ela. Ela nem podia me processar... 

  

 

                                                            
245

 Dalila Bogado Pereira escreveu a biografia  ilustrada de Ary Barroso: um  turbilhão,  com o pseudônimo de Dalila 

Luciana. A publicação contou com capa de Di Cavalcanti. 
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Essa é uma passagem instigante na vida do pintor. É difícil de acre-

ditar que Di Cavalcanti abriria mão do controle absoluto de sua obra. Es-

tranho também, que esse fato não seja mencionado nas cartas do perío-

do246, pois, entendendo o modus operandi do artista, seria um prato 

cheio para instigar sua divina Ivette dentro daquele jogo de poder. Outro 

fato excitante é o motivo pelo qual Jorge Getúlio Veiga, amigo pessoal do 

pintor e, futuro sogro de Elisabeth, publicaria fatos tão íntimos da vida do 

amigo. Vale ressaltar que Dalila já era detentora dos direitos do artista, 

há 17 anos. 

Ivette indica o possível motivo: 

 

                                                            
246

 A biografia de Ary Barroso fora publicada em 1970. 

Figura 134 
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Só que, às vezes tinha briga comigo e o Di e não era bem ciú-

me meu, era amor próprio ferido. Eu muito jovem, ele paquerando 

outras na minha frente. Saia aborrecimento. A mulher do Jorge, 

que já faleceu também, que se chama Nely, falou pra uma senho-

ra, uma mulher, amiga dela, na casa de uma costureira, da Zuzu 

Angel, que eu era muito chata. E eu, aí, me queimei com isso. O 

dia que eu fui a casa dela com o Di, antes de ele levar a filha, ele 

levou a mim, o Jorge tinha tido um infarto, um negócio assim, nós 

fomos lá. Ela veio até mim e perguntou o que estava havendo no 

ateliê que o Jorge não saia de lá. Eu queimada, quis também, pra 

ela se machucar, eu falei “vai perguntar no Elza Guimarães”, 

porque Elza Guimarães já estava namorando o Jorge, lá no ateliê 

do Di. O Di já, talvez, tivesse passado, não queria mais, jogou em 

cima do Jorge, sabe como é? Ele fazia muito isso. Aí ela se quei-

mou, brigou muito com o Jorge...Quando essa Dalila foi cobrar di-

reitos autorais a ele, ele podia ter dado um dinheirinho a ela e ter 

a mandado passear. Não sei se ele não deu, porquê?247 

 O demanda judicial dilapidou parte do patrimônio de Ivette, que 

preocupada, mantém vistas ao processo periodicamente: A última vez 

que uma advogada, paga por mim, foi olhar, disse pra mim:...eu se 

fosse você, vendia o resto do que tem248. No entanto, Ivette quer acre-

                                                            
247 

Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. 
248 

Idem. 
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ditar que a fase pior já passou:...eu acho que com a minha idade, 

não tomam mais nada, não, né? Não sei249.  

Em meados de 1996, o roteirista Almir Muniz, tenta, através de 

um documentário, dar visibilidade às missivas, para ele, uma história 

de amor e arte, narrada principalmente pelas cartas que, durante 15 

anos de paixão tumultuada, o artista escreveu à sua Divina250, como 

indica o bilhete a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
249 

Idem. 
250 

Justificativa para produção do documentário Catete 222 (Título provisório). 

Figura 135 
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Após a decisão, aparentemente definitiva, em relação à proibição 

do livro Cartas de Amor à Divina, em 20 de julho de 2006, a Caixa Cul-

tural, inaugurou a exposição Di Cavalcanti um perfeito carioca. Para 

ocasião fora produzido um livro como o mesmo título, no qual Elisa-

beth, no prefácio, reivindica respeito ao pintor da nacionalidade brasi-

leira, aquele mesmo que escrevera: Ivette...A desilusão que você me dá 

é mais um profundo desgosto que me vem da falta de personalidade 

dos brasileiros em geral. Você me separou definitivamente da crença 

no Brasil.251 No opúsculo, Elisabeth ocupa-se também, de eliminar os 

poucos vestígios do corpo transgressor252 de Ivette ao lado do pintor. 

 

Figura 136 

  

                                                            
251

 Carta 46. 
252

 Pelo olhar da estética, por exemplo, como podemos depreende da leitura de Fischler (2005) e 
Le Breton (2005), o corpo cujas formas causam mal‐estar social é o corpo transgressor. Para Fisch‐
ler  (op.  cit.:71) o  corpo  transgressor não é necessariamente, de  formas não humanas, mas um 
corpo que parece não se adequar a determinadas leis sociais. Para ele, “o corpo é um signo imedi‐
atamente  interpretável por todos de nossa adesão ao vínculo social, de nossa  lealdade às regras 
de distribuição  e  reciprocidade”. Apud HASHIGUTI,  Simone. Corpo de Memória  /  Simone Tiemi 
Hashiguti. Campinas, SP : [s.n.], 2008, p. 18. 
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Ainda sobre a proibição de se falar em Di Cavalcanti, Ivette rebela-

se ao comentar a ausência de obras do pintor no programa dominical da 

Rede Globo: 

Domingo eu fiquei “P” da vida. O Faustão falou que vai apa-

recer domingo que vem Portinari... Por que não falam do Di ou 

botam um painel do Di? Que com o Roberto Marinho, com gente 

dos Marinho ela não  se mete não. Ela não vai brigar e nem querer 

tomar quadro dos Marinho, né?253  

 À luz dos esclarecimentos de Ivette, verifica-se que ela operava 

num campo, de fato, desconhecido. Embora tivesse ela ciência das ma-

nobras do pintor, nos parece que ele, Di Cavalcanti, não conhecia por 

completo as manejas daqueles que os cercavam. Senão vejamos: Ivette 

Bahia Rocha é processada por Dalila Bogado Pedreira, parente de um 

funcionário de Di Cavalcanti, sob a alegação de tornar público passagens 

da vida íntima do artista, que perfilhara Elisabeth, enamorada do filho 

Jorge Getúlio Veiga, seu amável amigo à época. Ora, como pôde então 

Elisabeth autorizar a publicação da obra, 

já que seu conteúdo era tão compromete-

dor? Ainda que se tratasse de um plano de 

vingança, como sugere Ivette, será que o 

amigo editor não se sensibilizaria diante 

do pedido da nora? Afinal, disse Paulo em 

Romanos 12.19: Não vos vingueis a vós 

mesmos, amados, mas dai lugar à ira, 

porque está escrito: Minha é a vingança; 

eu a recompensarei, diz o Senhor.  

                                                            
253 

Entrevista concedida em 6 de agosto de 2010 na cidade 

do Rio de Janeiro. 

Figura 137 
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4. Percepções acerca de uma análise imagético-verbal 

4.1 De Divina não vista aos retratos de Ivette 

A priori, cabe aqui, em texto breve, apontar as mudanças ocorridas 

no traço do artista do lápis, ainda, Emiliano. Dono de um percurso artísti-

co construído à base de relações cordiais254, Di Cavalcanti iniciou sua car-

reira de ilustrador pelas mãos de Olavo Bilac, que escrevera uma carta 

para Nestor Pestana apresentando-o ao mercado editorial paulistano. 

Logo que chegou a São Paulo, em 1917, passou a trabalhar como 

revisor do jornal O Estado de S. Paulo, e como ilustrador de O Pirralho, a 

mais importante revista ilustrada da cidade, graças a Oswald de Andra-

de. Em meio ao grande número de imigrantes italianos que aportavam 

no Brasil para substituir a mão-de-obra escrava nas lavouras de café, 

também havia profissionais habilitados em artes gráficas. De cultura 

urbana, eram bem informados e politizados, o que também os levou a 

apoiar enfaticamente a greve de 1917,13 em São Paulo, nas páginas 

dos jornais anarquistas de então. 

Di Cavalcanti não foi menos favorecido com esse boom editorial, 

atuou intensamente no eixo Rio-São Paulo. Publicou seus trabalhos nas 

revistas Fon-fon!, Vida Moderna e Panóplia. Ilustrou livros de Álvares de 

Azevedo, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Horácio Andrade, 

Jorge Amado, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Mário Mariani, Menot-

ti Del Picchia, Newton Belleza, Oscar Wilde, Oswald de Andrade, Ribeiro 

Couto, Rosalina Coelho Lisboa e Sérgio Milliet. 

                                                            
254

 A cordialidade do brasileiro é mais uma estratégia de sobrevivência num Estado infenso aos interesses coletivos do 

que propriamente um traço psicológico. Para não ser excluído da comunidade  intelectual, o homem de  letras cede à 
troca de favores, de elogios e das relações pessoais. Findo o intimismo, desabrocha o individualismo concorrencial pelo 
qual transita o homem cordial: antes de oferecer seu produto de porta em porta, estabelece laços que o conduzem ao 
cliente certo. SANTIAGO, G.L. – Três leituras básicas para entender a cultura brasileira. Campinas. Alínea Editora, 2001, 
p. 100. 
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A publicação de suas ilustrações em estilo art nouveau, de Aubrey 

Beardsley255, muito em voga na belle époque carioca e paulistana, de-

veu-se também a esses muitos apadrinhamentos com que foi agraciado 

no círculo de intelectuais paulistanos. Há seu tempo e a sua vez, cada 

um abria as portas para que novos artistas gráficos se tornassem co-

nhecidos do público e da elite. Mas, diferentemente dos que se agluti-

navam em torno das “igrejinhas”, Di Cavalcanti transitou entre grupos 

rivais, diacrônicos, cariocas e paulistas256. 

Embora ele não tivesse condições de constatar in loco a efervescên-

cia cultural que vivia a Europa, a imprensa funcionava como centro soci-

alizador de ideias provenientes das vanguardas do primeiro mundo e o 

artista, ao que nos parece, soube tirar proveito daquela condição fler-

tando com o expressionismo, que passava aos seus olhos através das 

revistas importadas. 

Senão, vejamos: 

(...) Trazia comigo alguns quadros e uma série de desenhos, 

algo  que  intitulei  Fantoches  da meia‐noite.  Ribeiro  Couto 

fez o prefácio. O poeta do Jardins das Confidências acredi‐

tou na aventura de uma edição de luxo que Monteiro Loba‐

to  se  incumbiria de apresentar a um público pouco efeito 

na época a esse gênero de257. 

Em novembro de 1921, em São Paulo, na Casa Editora O Livro, de 

Jacinto Silva, na Rua Quinze de Novembro, foi lançada a coleção Fanto-

ches da meia-noite. Uma série de 16 litogravuras prefaciada pelo amigo 

                                                            

255  (...) Meu desenho de 1919‐1920 foi  influenciado por Aubrey Beardsley, a tal ponto que um 

dia alguém que encontrara um desenho meu dessa época do qual eu não lembrava mais mandou 

que eu adivinhasse de quem era. Eu respondi Aubrey Beardsley, parecia‐me um mau Beardsley, 

mas um Beardsley. CAVALCANTI. Apud: Greenberg, 2005, p 31. 

 
256 

SIMIONI, Op. cit., p. 32. 

257 DI CAVALCANTI, 1956, p. 107‐8. 
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Ribeiro Couto cujo texto recria a amizade entre os dois e suas peregri-

nações pela noite carioca. Os Fantoches dão adeus definitivo ao estilo art 

nouveau, marca registrada do artista até então. Com traços econômicos 

e expressivos, eles distanciam-se de Beardsley para se harmonizarem 

com o expressionismo. 

Em 1976 Di Cavalcanti produz uma série de ilustrações para o Poe-

ma da Negra, de Mario de Andrade. Nesta produção oficial o artista prati-

ca o mesmo traço que o consagrou nos anos de 1920, no entanto, nos 

desenhos contidos nas missivas ele pratica um traço diferente. Não é ex-

pressionista nem Arte Nouveau, como podemos observar a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 141

Figura 139
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Figura 140
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Figura 143

Figura 142

Figura 144



“Cuida do teu corpo

perfeito de tua pele linda

      da cor mais linda

que existe”
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Figura 146

Figura 147

Figura 148



268 Se, o corpo pecado  de Ivette fora representado sem o 

compromisso de atender a uma demanda específica de 

mercado, o corpo salvação, pintado em óleo sobre tela, era 

aguardado com ansiedade pelos apreciadores da arte de Di 

Cavalcanti e também por àqueles não menos interessados em 

sua Divina. Naqueles, o pintor brasileiro desprezara o cenário 

em favor do corpo nu de Ivette, no entanto, nas telas pintadas a 

óleo, o corpo é oferecido de forma mais contida num cenário 

que, agora, salta aos olhos. Os elementos arquitetônicos 

neoclássicos aludem à pintura metafísica de De Chirico e 

emolduram o vazio melancólico e misterioso dos retratos de 

Ivette. As pinceladas, mais fluidas em relação àquelas 

praticadas até os anos de 1950, demonstram seu interesse em 

trabalhar alla prima. Não há muito tempo mais para retoques.
 
 A paleta utilizada nos retratos contêm tons de verde 

escuro, azul escuro, vermelhos e roxos, todos iluminados por 

tons de laranja nitidamente rebaixados pelo uso do branco. Se 

em alguns retratos seu desenho se mostra impreciso, a 

composição, uma preocupação de Di Cavalcanti, não 

compromete, mas a procura pelo equilíbrio acadêmico, por 

vezes, transformam-nos em algo monótono.
 
 Em Ivette Bahia Rocha em Paris, de 1900, Divina é 

retratada em primeiro plano, com três quartos de perfil. Ela usa 

vestido vermelho decotado. É possível enxergar parcialmente 

seus seios, seu abdômen e parte de suas costas, graças aos 

demais decotes. A mão direita que calça uma luva bordô é a 

mesma de segura uma pequena flor em tons de laranja e verde. 

Sobre ela emana uma luz levemente amarelada que acaba por 

tingir sua pele alva tão admirada pelo pintor das mulatas. Os 

planos seguintes compõe o cenário a De Chirico. Monumentos, 

arcos e elementos arquitetônicos neoclássicos, construídos em 

variações de verdes e acinzentados. Com variações quanto à 

vestimenta e a incorporação de pequenos adereços composicionais, todos os 

retratos são construídos como um arremedo metafísico dos quadros pintados na 

década de 1950.

Figura 151  
O circo (Modelo Ivette), 1968
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção Jorge Getúlio Veiga

Figura 152 
Retrato de Ivette, 1961

Óleo sobre tela, 73 x 54 cm
Coleção Lucien Finkelstein

4.3 Ivette à De Chirico

Figura 154 
Ivette Bahia Rocha em Paris, 1969

Óleo sobre tela, 73 x 60 cm
Coleção Jorge Getúlio Veiga

Figura 155
Retrato de Ivette, 1968-1969
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm

Coleção particular – Rio de Janeiro

Figura 153
Mulher com cachorro  poodle, 1974

Óleo sobre tela, 92 x 73 cm
Coleção Jorge Getúlio Veiga

     Segundo Schimitt (2005:141), nos diferentes períodos da história, o corpo foi tanto lugar do 
pecado como lugar da salvação, e a partir desse sentido é que teve suas possibilidades gestuais 
configuradas, como as maneiras adequadas de se sentar, de caminha, de mover a cabeça, de 
comer, a possibilidade ou não de rir. 154

Figura 149

Figura 150

Figura 156
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4.4 Ivette: anjo e demônio

Ivette eu quero que você compreenda minha vida e me dê
com tua mocidade o fogo da imortalidade

Conforme discutido anteriormente, a metáfora é a forma de excelência para 

a representação das coisas do mundo, no mundo. Di Cavalcanti em seu 

epistolário recorre ao artifício metafórico para demonstrar sensações de prazer e 

desprazer orientadas por sua gênese ideológica e sua postura diante da vida, 

transferindo representações de uma esfera de significação para outra (s). Os 

fragmentos de textos extraídos das missivas evidenciam sua intenção em 

transformar o bairro de Copacabana numa metáfora da mediocridade, por 

exemplo. Um não lugar onde transitara topo tipo de criaturas funestas e 

desprezíveis, ao seu juízo. Referindo-se a Ivette, as figuras do anjo e do demônio 

servem para medir a recusa de Ivette diante dos desmandos do pintor.

A luz dos escritos judaico-cristãos, o demônio, Lúcifer em sua expressão 

máxima, é reconhecido como a representação do mal. Surge como ideia de um 

ser que se opõe a figura de Deus, o bem absoluto. Os anjos, no entanto, 

representados por meninos com azas, são mensageiros de Deus, portadores de 

boas notícias. 

Ivete

Suas cartas deram-me um prazer enorme e fiquei ciumento. Já estou com 

vontade de voltar ao Rio. Vou levar-te perfumes e tudo que puder mais 

porque te amo meu menino querido, minha putinha sem igual no mundo. 

Gosto de teu corpo e de teu espírito que não sei como resistir mais tua 

ausência.

... Meu menino, meu amor, aguarda o quadro que te dei , ele representa 

minha presença ao seu lado .

...Estou pensando nos momentos que você sempre me dá de sensualidade 

extraordinária, quando eu fui a primeira vez ao seu apartamento e você me 

recebeu com seu baby branco sobre o corpo suas pernas e suas coxas lindas 

[...]
n

FAUSTO  

E ignoras

o porque eu não bebi? Foi porque a ponto

uns conhecidos sons, ecos da infância,

me arrancaram do horrendo labirinto

por onde eu tumultuava, e me puseram

nos meus primeiros, meus saudosos dias!...

e era tudo fantástico!

Mal haja quanto humano artifício enleia as almas,

e com suaves forças lisonjeiras

na mundanal caverna as traz cativas.

- Maldita a presunção, que ilude ao homem.

- Malditas as miragens, que nos cegam.

- Maldita a glória vã.- Maldito o sonho

dos póstumos laureis. - Maldito o gozo

do possuir: de ter esposa, filhos,

servos, campos ubérrimos. - Maldito

o Mamon, que envidando-nos seu oiro,

ora nos lança às íngremes façanhas,

ora (e só para uns frívolos recreios)

por cima dos deveres nos afofa

preguiceiros coxins. - Maldita a vinha

co'o seu néctar balsâmico - Maldita

essa das graças graça, amor chamada.

- Maldito o esperar sempre. - A fé maldita.

- Maldita sobre tudo a paciência!

[...]

Figura 157  
Ivette (Nu), 1969

Óleo sobre tela, 92 x 60 cm
Coleção Jorge Getúlio Veiga

Peça de teatro escrita por Christopher Marlowe entre 1588 e 1592.
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Figura 158
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   Segundo HOTH e GURICK, Ao longo do processo de crescimento de informação, se, por um lado, palavras não agem 
autonomamente, por outro, os usuários humanos de signos também não o fazem. Citando PEIRCE, os autores completam que o 
homem faz a palavra e a palavra não significa nada além daquilo que o homem a faz significar e isso apenas para alguns homens. Porém, 
como o homem pode pensar apenas por meio de palavras ou outros tipos de símbolos externos, estes símbolos podem si virar para 
homem e dizer: “você não significa nada que nós não tenhamos ensinado a você e isso apenas na medida em que você utiliza alguma 
palavra como interpretante do seu pensamento”. Na verdade, então, palavras e homens tem se educado reciprocamente; cada 
crescimento da informação dos homens envolve e também é envolvido por um crescimento correspondente da informação das 
palavras.  (CP 5.313, 1868, itálicos adicionados). CHARLES S. Peirce. A Teoria da informação de Charles S. Peirce. Apud HOTH, Winfried 
e GURICK, Amaral. 2011. p.15 . Revista Digital de Tecnologias Cognitivas. Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e 
Design Digital - PUC-SP.

nuas e você sentou a meu lado no divan e eu beijei sua boca e depois fomos a 

seu quarto e eu beijei todo seu corpo. E a primeira vez que eu vi você? 

Quando abri a porta de meu apartamento e o meu menino me dominou 

para o resto da vida .

...Quando você acabar de ler esta carta quero uma coisa: fique nua diante de 

seu espelho como naquela tarde que fui à sua casa e pense o seguinte: o Di 

quando chegar vai vir até aqui em casa trazendo-me presentes da Europa e 

vai beijar todo o corpinho do menino dele, que sou eu .

...Meu menino eu adoro teu corpo e tudo que é teu. Quer vir a Paris? Escreve O 

teu Di Cavalcanti .

...Já estou com vontade de voltar ao Rio. Vou levar-te perfumes e tudo que 

puder mais porque te amo meu menino querido, minha putinha sem igual 

no mundo. Gosto de teu corpo e de teu espírito que não sei como resistir mais 

tua ausência .

Se, Di Cavalcanti atribuía à Ivette virtudes angelicais quando tinha seus 

desejos atendidos, recorria ao demônio ou às qualidades dele para expressar sua 

indignação quando contrariado.

...Eu julgo que dar dinheiro a puta ou puto, viver cheirando o mundo deles, 

é o mesmo que jogar moedas de ouro no esgoto. Sua paz, repito, depende de 

sua coragem de fugir dos que lhe exploram. 

...Se você não quer ser considerada puta, recomponha sua vida em outro 

ambiente.

A leitura das cartas nos remete, em certa medida ao drama do Doutor 
NFausto  no qual as versões vêm desde o Século XVI em um livro popular, 

Volksbuch, publicado em Frankfurt. Fausto é o protagonista de uma popular lenda 

alemã de um pacto com o demônio, baseada no médico, mágico e alquimista 

alemão Dr. Johannes Georg Faust (1480-1540). O nome Fausto tem sido usado 
ncomo símbolo  da modernidade e base de diversos romances de ficção, o mais 

famoso deles de Goethe, produzido em duas partes, tendo sido escrito e reescrito 

ao longo de quase sessenta anos. A primeira parte - mais famosa - foi publicada 

em 1806 e a segunda, em 1832 - às vésperas da morte do autor.

 Assim como Fausto, Di Cavalcanti cansado das demandas cotidianas 

conhece Ivette, uma jovem que despertara nele o desejo da imortalidade, mas 

diferente do primeiro, o pintor não encontrou Mefistófeles para a proposição de 

um pacto. Em verdade, a própria Ivette, alternava os papéis da jovem cobiçada, 

quando anjo e, de Mefistófeles quando solicitava a paga pelo uso de seu corpo 

sacralizado. Um corpo que se revela como um capital simbólico passível de ser 

desejado, comprado e dominado.
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4.4 Será possível?

 A trama relacional vivida entre Di 

Cavalcanti, Ivette Bahia Rocha e o povo de 

Copacabana, ou seja, Beryl Stucker e Elisabeth 

explicita o modus operandi do pintor diante das 

práticas cotidianas. Embora vez ou outra o pintor 

t ivesse c laud icado entre as  posturas 

estratégicas e táticas, a primeira predominou 

em toda sua vida. No entanto, mesmo sendo um 

manipular nato, ele demonstrara certa 

dificuldade em lidar com as jovens Ivette e 

Elisabeth. Mas, durante a pesquisa, enriquecida 

pelos relatos de Ivette, foi possível esclarecer 

alguns pontos. Vejamos os fragmentos extraídos 

da entrevista concedida por Ivette:

...ele quis adotar a filha dela, foi falar com o pai , que a trocou por uma 

geladeira. Se a Beryl devolvesse a geladeira, ele deixava de perturbar a 

menina que tinha 7 anos. Mais adiante, Ivette explica o processo de adoção: 

...Aí adotou essa filha da Beryl , que de vez em quando largava, ele teve uma 

época que ele morou nesse hotel ali perto da Siqueira Campos, Castro Alves. 

Ele morou lá muito tempo, Antônio Maria frequentava, o pessoal , ela 

largava a filha lá, abandonava a garota e dizia pra ele tomar conta, 

entendeu? Quer dizer aí brigavam, faziam as pazes e a garota pra aqui , pra 

lá, pra aqui , pra lá, sofrendo, né?  E aí , a vida continuou, ele separou da 

Beryl mesmo, e aí conheceu a dona Ivete e ficou. Em outro momento da 

entrevista Ivette resume sua vida ao lado do pintor: E essa foi a minha vida, 

quer dizer, eu não sabia sair daquela situação. Até o dia que ele quis botar 

outra no meu lugar. Quando fiz trinta anos. Só que não posso dizer quem ele 

colocou no lugar, né? Você pode imaginar hoje tá muito bem casada, com 

dois filhos que já deve ser homem. Não posso falar.

 Vejamos o desenho-carta no qual Di Cavalcanti escreve: ”...vocé 

meu maior amor que como eu ama o impossível que será possível ...’’.Nele 

observamos duas mulheres nuas, uma deitada sobre as coxas da outra. 

Comparando o desenho com as obras produzidas em óleo sobre tela, é 

poss í ve l  pe rceber  uma seme lhança  nos  t raços  f i s i onômicos .

Seria Elisabeth o impossível que o pintor se referiu na carta? Seria 

ela a mulher, hoje muito bem casada, com dois filhos? Será possível?

Figura 159  
Retrato de Ivette, 1969

Óleo sobre tela, 81 x 60 cm
Coleção Lucien Finkestein

Figura 162  
Elisabeth vestida de palhaço, 1967

Óleo sobre tela, 61 x 49,5 cm
Coleção particular – Rio de Janeiro
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Considerações finais 

Pôde-se comprovar ao longo desta empreitada que as relações de 

tensão instauradas pelas estruturas de poder, revelam-se de modos va-

riados. Há quem combata explicitamente o autoritarismo; há quem, por 

medo ou por conformidade, se junte a ele, mesmo sofrendo os danos 

provenientes desse tipo de aliança, e há quem adote uma postura tática 

diante das práticas autoritárias, como ensina Michel de Certeau. 

Se por um lado o modelo tático pode ser identificado ao fraco que 

opera golpe a golpe, como se comprovou aqui, o modelo estratégico 

identifica-se com as práticas oriundas das estruturas institucionais de 

poder. Revelou-se que o modelo estratégico procura circunscrever-se a 

partir de discursos totalizantes capazes de articular um conjunto de luga-

res onde as forças se distribuem. Esta dinâmica foi explicada nos capítu-

los primeiro e segundo. 

Senão, vejamos: 

O Presidente da República sente‐se bem na ilegalidade. Está 

nela e ontem nos disse que vai continuar nela, em atitude 

de desafio à ordem constitucional, aos regulamentos milita‐

res e ao Código Penal Militar. Ele se considera acima da lei. 

Mas não está. Quanto mais se afunda na ilegalidade, menos 

forte fica a sua autoridade. Não há autoridade fora da lei. E, 

os apelos feitos ontem à coesão e à unidade dos sargentos 

e subordinados em favor daquele que, no dizer do próprio, 

sempre esteve ao lado dos sargentos, demonstra que a au‐

toridade presidencial busca o amparo físico para suprir a ca‐

rência de amparo  legal. Pois não pode mais ter amparo  le‐

gal quem no exercício da Presidência da República, violando 

o Código  Penal Militar,  comparece  a  uma  reunião de  sar‐

gentos  para  pronunciar  discurso  altamente  demagógico  e 

de incitamento à divisão das Forças Armadas (...) 258. 

                                                            

258 Editorial do Jornal do Brasil, 1 de abril de 1964. 
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No campo das artes, demonstrou-se a ferocidade de Di Cavalcanti 

ao combater a estética abstracionista: Hitler tinha razão, essa arte é 

execrável259. Para o pintor, os abstracionistas estavam a serviço dos 

homens que manejam o mercado de quadros no mundo, fato que o 

preocupava, pois sua extensa produção pictórica da época não passava 

de um arremedo daquelas produzidas nos de 1930 e 1940 quando esta-

va em voga a estética modernista brasileira. Mario Pedrosa, contrário 

ao pintor no que se refere ao pleito em questão, enxergara na arte abs-

trata um caminho para a pesquisa e para o exercício experimental da 

liberdade. “... Pintor formado e consagrado... não vai sair por aí como 

uma vovozinha catita vestir saias por cima dos joelhos e cortar os cabe-

los como uma jovem, só para ficar na moda.” 260 Nestes capítulos obser-

vou-se, portanto, que, as relações de tensão, referendadas pela prática 

escriturística, serviam para legitimar os discursos de poder. 

No terceiro capítulo intitulado Cartas de amor à Divina elucidou-se 

o motivo pelo qual Ivette Bahia Rocha é excluída da biografia de Di 

Cavalcanti. Embora tivesse ela ciência das manobras do pintor, nos 

parece que ele, Di Cavalcanti, não conhecia por completo as manobras 

daqueles que os cercavam. 

Senão, vejamos: 

Ivette Bahia Rocha é processada por Dalila Bogado Pedreira, pa-

rente de um funcionário de Di Cavalcanti, sob a alegação de tornar públi-

co passagens da vida íntima do artista, que perfilhara Elisabeth, futura 

nora de Jorge Getúlio Veiga, seu amável amigo à época e proprietário da 

editora que produziu o livro Cartas de amor à Divina. Ora, como pôde 

então Elisabeth autorizar a publicação da obra, já que seu conteúdo era 

tão comprometedor? Ainda que se tratasse de um plano de vingança, 

                                                            
259

 Di Cavalcanti 1987‐1976 / textos de Ferreira Gullar, José Mindlin e Max Perlingeiro; [versão para o inglês Maurício 

Maluta Vieira]. – Rio de Janeiro: Pinakoteke, 2006 184 p. il. (algumas color.). pg. 71 
 
260

 Não querendo entrar Portinari estacou, Correio da manhã, Rio de Janeiro, GB, 15.6.1961 
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como sugere Ivette, será que o amigo editor não se sensibilizaria perante 

o pedido da futura nora? Ivette comenta o surgimento de Dalila na vida 

do pintor: 

Na minha época eu não conhecia nem esse nome... ela fez a 

biografia do Ary Barroso...é a Dalila Bogado Pedreira...parece que 

ela era casada com o sobrinho de um homem que fazia tudo lá no 

ateliê, que era feito faxineiro do Di, entendeu? E o Di gostou do 

livro, ela pegou uma autorização, ou ele assinou papel em branco, 

sem saber o que tava fazendo, entendeu? Que deu todos os poderes 

a ela.  Ela nem podia me processar... 

Essa passagem instigante na vida do pintor merece ainda estudos 

mais aprofundados, pois fornece subsídios para outras tantas 

pesquisas a luz do direito autoral e patrimonial. 

Nesta pesquisa demonstrou-se também que jovem Ivette desperta-

ra uma paixão descontrolada no pintor, que comprava tudo o que podia 

e o que não podia para mantê-la por perto. De Paris, em nove de junho, 

o pintor descreve o quão agradável foi sua viagem à Itália e refor-

ça:...comprei nessas duas cidades uns presentinhos para demons-

trar que não te esqueço. Estou com muitas saudades tuas e sei que 

não sou correspondido. No dia seguinte, ainda de Paris, escreve:...fiz 

tudo para fugir à paixão que você me inspira. Eu verdadeiramente 

não queria ser o apaixonado, mas hoje, aqui no estrangeiro, vejo 

que é você que vai me dominar, que já me domina. Quatro dias de-

pois: Meu amor, comprei para você um colar e uns brincos em Ve-

neza uma blusa em Florença e aqui em Paris um vestido e muitos 
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perfumes. Em 21 de junho o pintor revela: Suas cartas deram-me um 

prazer enorme e fiquei ciumento...Vou levar-te perfumes e tudo 

que puder mais porque te amo meu menino querido, minha puti-

nha sem igual no mundo.  

Ivette comenta sua percepção em relação ao ciúme do pintor: 

O ciúme dele sabe como é que era, quando alguém me dispu-

tava? Ele até queria que me disputasse. Ele, aí, derrubava o mili-

onário com o dinheiro que me comprava. E teve uma vez, um ami-

go dele, que disse pra mim, que eu era mercadoria paga. Na época 

me ofendeu. Ele tinha o mesmo nome do meu médico, Abílio de 

Castro... paga, ou não, eu perdi os meus 15 anos com ele, e a minha 

vida, porque eu não me casei com ninguém. Ele atrapalhava. Ele, 

quando tinha alguém que queria, ele disputava, não deixava sair 

fora. Eu não me arrependo não. Era o destino, né?261 

Di Cavalcanti, sujeito possuidor, tentará impedir a circulação de tão 

divina mercadoria, controlando os passos de Ivette o tempo todo, mas 

sua postura tática diante daquela dinâmica relacional desestabilizara o 

modo estratégico do pintor. 

Escrevo-te hoje porque, depois de muito pensar, cheguei à con-

clusão de que devemos ser amigos, mas só até certo ponto. O amor, 

como tudo na vida, tem um começo e um fim – confesso, não posso 

mais te amar como amei até hoje. Contigo pretendia terminar mi-

nha vida protegendo-te. Não desejava mais ver-te dentro de um 
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mundo mau e, com a máxima sinceridade, julguei que isso seria 

possível, mas nossos temperamentos (nossas idades é evidente) nos 

separam. Não és culpada porque tens tuas ambições e tens teu des-

tino. Eu sou um homem realizado de outra maneira e não é de 

mim que eu devo falar. Creio que seguirei para Paris no dia 15 e 

de lá darei ordens 

Com relação à hipótese de que a ambição de Ivette seria responsá-

vel pela produção quase industrial de Di Cavalcanti e, por conseguinte, 

pela qualidade duvidosa daquelas obras, não se confirma. Visto que an-

tes mesmo do início de seu relacionamento afetivo com Ivette, sua pro-

dução já era colocada em questão.  

Dizem que me  tornei mais  comerciante que artista. Boba‐

gens. Sou um artista... mas um homem também. Preciso de 

dinheiro para o homem e tempo livre para o artista. Preciso 

de dinheiro para minha alegria e minha tristeza
262

. 

É certo que por necessidade financeira, o artista muitas vezes re-

petiu-se e, sua produção quase industrial fez com que ele fosse visto 

com reservas por uma parcela da crítica de arte, que considerava de 

qualidade, somente as obras produzidas até os de 1950, portanto seu 

relacionamento afetivo com Ivette, não interferiu em nada no modo de 

produzir do pintor.  

Prosseguindo para o capítulo quarto, lugar da análise imagético-

verbal, ratificou-se o discurso estratégico e dominador do pintor. Se, Di 

Cavalcanti atribuía à Ivette virtudes angelicais quando tinha seus dese-

jos atendidos, recorria ao demônio para expressar sua indignação 

quando contrariado. Ainda no campo das análises e, seguindo os pres-

supostos que orientam os estudos da História da Arte, percebeu-se que 
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os desenhos de Ivette, sempre nua e disponível, contidos nas cartas, 

harmonizam-se com os traços de Paul Delvaux e, que, os retratos pin-

tados em óleo sobre tela, revelam-se à De Chirico. Este, uma importan-

te referência para o pintor durante os anos dourados do modernismo. 

Neste capítulo pôde-se ainda suscitar outra questão. 

A saber: 

Ao lado do desenho-carta enviado a Ivette, Di Cavalcanti escreve: 

““...você é meu maior amor que como eu ama o impossível que será 

possível...’’. No desenho feito pelo pintor nota-se duas mulheres nuas, 

uma deitada sobre as coxas da outra. Comparando o desenho com as 

obras Ivette e Arlequim, produzidas em óleo sobre tela, verifica-se uma 

semelhança com os traços fisionômicos de Ivette e Elisabeth. 

Seria Elisabeth “o impossível” que o pintor se referiu na carta?  

A escolha do objeto de pesquisa Cartas de amor a Divina me 

proporcionou uma experiência enriquecedora. Com o objetivo de 

comprovar os relatos contidos nas cartas escritas por Di Cavalcanti, 

parti à procura daquela que seria o motivo das perturbações do pintor, 

Ivette Bahia Rocha, a Divina. Após algumas tentativas, a 

presentemente Dona Ivette, concordou em me conceder uma 

entrevista. Marcamos nosso primeiro encontro num Flat, no Bairro do 

Leblon, no Rio de Janeiro. Vencido o desconforto proporcionado pelo 

resgate daqueles relatos, recebi uma aula, do ponto de vista da 

entrevistada, de como funcionava a sociedade carioca nos de 1960 e 

1970 e, como o pintor da nacionalidade brasileira operava naquele 

cenário. É certo que os encontros com Dona Ivette me forneceram 

subsídios para outras tantas pesquisas. Porém, no que se refere a esta, 

pude comprovar que seu silêncio tático no início de seu relacionamento 

fora substituído pelo silêncio também imposto, mas desta vez, por uma 

medida judicial impetrada pela autora dos direitos autorais do pintor.  
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O epistolário de Di Cavalcanti, identificado aqui como escrito oficio-

so, revelou-se um precioso documento para uma abordagem interdisci-

plinar. Embora a primeira aproximação em direção ao objeto de pesqui-

sa fora feita pelas concepções holísticas da História Cultural, que privi-

legia os referenciais cotidianos, pude ainda, dialogar com outras disci-

plinas. Cabe ressaltar que a escolha por confrontar as produções oficial 

e oficiosa permitiu comprovar a tese de que Ivette operava silenciosa-

mente no cenário criado por Di Cavalcanti, utilizando as falhas que as 

conjunturas particulares da vida do pintor lhe impunham.  

A guisa da conclusão reproduzo os momentos finais da entrevista 

concedida por Dona Ivette por ocasião desta pesquisa: 

Sullivan: Queria perguntar pra senhora o seguinte: viver com o Di, 

a senhora planejava ou era cada dia de um jeito? 

Ivette: Não tinha planejamento, não. Nem podia ter que ele 

mudava. Ele mesmo mudava, entendeu? 

Sullivan: E como é que a senhora ficava nessa situação? 

Ivette: Pois, é! Eu ficava revoltada, tanto que eu descontei. Ti-

ve amores. Ele virava o quadro pra parede, não podia ver se não 

estragava. Quando ele não queria Ivete, não adianta. Não adianta-

va, entendeu? Se eu até insistisse. Quantas vezes eu consegui voltar, 

porque ele inventava brigas horrorosas pelo telefone...dizia que eu 

não queria atender ele, minha mãe dizia que eu não estava e ele, 

aí, incomodava até a vizinhança, entendeu? Quando ele queria a 

Ivette. Agora se não quisesse meu filho, podia pintar de ouro que 

não adiantava. Ele era muito complicado, a personalidade dele, 
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mesmo, não é? Não sei se você entendeu, deixa ir embora que eu, 

agora, fiquei curiosa que eu vou achar esse negócio que você falou. 

Sullivan: Do roteiro? 

Ivette: Do roteiro. E deve ter o nome dele, né?  Que eu esqueci, 

também, né, que ele já morreu. Eu acho que tá lá, em cima do 

meu sofá, tem umas coisas em cima. Eu acho que tá lá, o envelope. 

Que tava no armário do banheiro de visita, e eu tirei e botei no 

sofá, que eu ia botar aquilo fora, depois eu falei: “não vou por fo-

ra não”, eu acho que ficou lá em cima de coisas. Eu acho que eu 

botei coisas em cima. Eu acho que eu vou achar. Eu te entrego você 

faz aquilo que quiser. Eu vou ver se consigo. 

Sullivan: Eu copio aqui no shopping, eles copiam na hora... 

Ivette: O shopping é aqui do lado. Você comeu bem, ou não? 

Foi uma época da minha vida que eu não gosto mais nem de 

falar. Mas vim, né? Falei, olha!... 

Para entender a organização narrativa das Cartas de amor à Divi-

na, foi preciso descrever o cenário, determinar seus participantes e o 

papel que representaram naquelas práticas cotidianas.  

A luz dos conceitos de Michel de Certeau pôde-se afirmar que Di 

Cavalcanti tentara de todas as formas reservar um lugar e um espaço 

para cada personagem na história protagonizada por ele. No entanto, 

Ivette, pertencente ao universo que habita o homem ordinário, ou seja, 

aquele que inventa seu cotidiano, graças às astúcias sutis e táticas de 
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resistência, não se deixou dominar pela racionalização estratégica do 

amante, que ora lhe tratava como mulher companheira e divina, ora lhe 

tratava como prostituta inculta e interesseira. 

No epistolário de Di Cavalcanti explicita-se uma perturbação retóri-

ca, que, por vezes, beira o exagero e a repetição, e, é pela leitura de 

seus relatos de viagem que se percebe a alternância dos papéis estraté-

gico e tático dos personagens Di Cavalcanti e Ivette. Se todo movimento 

estratégico pressupõe uma base física e estável, um quartel general, do 

qual o comandante pode determinar e controlar as ações de sua tropa, o 

não lugar, espaço transitório e transitado, cotidianamente reconstruído, é 

o habitat do tático, como demonstrado. Paradoxalmente, as viagens ao 

estrangeiro, importante ação de marketing para divulgação e venda de 

suas obras, desestabilizara sobre maneira o modus operandi do pintor. 

Por outro lado, Ivette, em casa, recebia as cartas e cartões enviados pelo 

pintor, ação calculada para o terreno que lhe fora imposto. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM IVETTE BAHIA ROCHA263 

 

Eu não queria ficar com o Di, não! Trinta e nove anos de diferença... Não, eu 

não queria. Ele primeiro me tapeou, porque eu ia ser secretária, porque eu fui 

levada na casa dele, por um amigo meu, que já deve ter falecido, Paulo An-

drade de Lima, e o Di falou que precisava de uma secretária pra ajudar a do-

cumentar os desenhos e tomar os recados e atender o pessoal que ia comprar, 

que às vezes ele não tinha paciência, ele me tapeou! Quando eu olhei pro 

mundo já era mulher dele, já tava vivendo com ele. Que ele quis viver comigo. 

Mas ele tinha a mãe da Elisabete, a Beryl, que ele mandou pra Londres, que 

ela era filha de uma inglesa, inglesa, né? E ele mandou ela pra Londres e me 

colocou no lugar dela, né? Aí eu ia ajudar, eu ia catalogar os desenhos, ia tra-

balhar. Mas no que eu trabalhava, almoçava, jogava biriba, era companheira 

dele. No companheirismo, me tornei mulher dele e não sabia como sair. Eu 

fiquei quinze anos porque não sabia sair.  

Que ele tinha milhões de amantes. Eu ficava na casa dele, vamos supor de 

oito da manhã às dez da noite, cansada, ia pra casa dormir, que aí eu morava 

com a minha mãe. E ele recebia quem ele bem entendia lá, a noite toda, que 

tinha idade. Velho dorme pouco, acorda, dorme, acorda, dorme... E essa foi a 

minha vida, quer dizer, eu não sabia sair daquela situação. Até o dia que ele 

quis botar outra no meu lugar...quando fiz trinta anos. 

Só que não posso dizer quem ele colocou no lugar, né? Você pode imaginar. 

Hoje tá muito bem casada...com dois filhos que já deve ser homem. Não pos-

so falar. Mas ia lá, apanhava o que queria e ia embora. Não, que eu já tenho 

essa mulher que apareceu que é dona do defunto, que não deixa ninguém fa-

lar nele. Ela me processa. E ela disse que não foi nada dele. Na minha época 

eu não conhecia nem esse nome....ela fez a biografia do Ary Barroso...é a Da-

lila Bogado Pedreira....parece que ela era casada com o sobrinho de um ho-

mem que fazia tudo lá no ateliê, que era feito faxineiro do Di, entendeu? E o 

Di gostou do livro, ela pegou uma autorização, ou ele assinou papel em bran-

co, sem saber o que tava fazendo, entendeu? Que deu todos os poderes a ela. 

Ela nem podia me processar... 
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Só que eu errei, porque eu entreguei pra um homem, que eu pensei que era 

muito amigo do Di, ele me dizia que ia fazer um livro lindo, maravilhoso! (É o 

Jorge?) É o Getúlio Veiga, pai. Que a Elisabete é casada com o filho dele. Só 

casou com ele depois que o Di faleceu. Ela foi levada na casa do Jorge, como 

eu também fui. Só que, às vezes tinha briga comigo e o Di e não era bem ci-

úme meu, era amor próprio ferido. Eu muito jovem, ele paquerando outras na 

minha frente, saia aborrecimento. A mulher do Jorge, que já faleceu também, 

que se chama Nely, falou pra uma senhora, uma mulher, amiga dela, na casa 

de uma costureira, da Zuzu Angel, que eu era muito chata. E eu, aí, me quei-

mei com isso. O dia que eu fui na casa dela com o Di, antes de ele levar a fi-

lha, ele levou a mim, O Jorge tinha tido um enfarto, um negócio assim, nós 

fomos lá. Ela veio até mim e perguntou o que estava havendo no ateliê que o 

Jorge não saia de lá. Eu queimada, quis também, pra ela se machucar, eu falei 

“vai perguntar no Elza Guimarães”, porque Elza Guimarães já estava namo-

rando o Jorge, lá no ateliê do Di. O Di já, talvez, tivesse passado, não queria 

mais, jogou em cima do Jorge, sabe como é? Ele fazia muito isso. Aí ela se 

queimou, brigou muito com o Jorge...Quando essa Dalila foi cobrar direitos 

autorais a ele, ele podia ter dado um dinheirinho a ela e ter a mandado passe-

ar. Não sei se ele não deu, por quê? 

... e eu entrei como gaiata, porque quando ele me tomou as cartas, ele me 

deu uma passagem de ida e volta a Paris. O que é isso? O filho dele, agora... 

andaram querendo tirar o nome dele do processo e ele diz que o pai dele 

comprou as cartas de mim. Comprou! Me dando uma passagem de ida e volta 

a Paris. Isso é paga? 

...eu já estava afastada do ateliê, mas ele já morrendo, ele vinha de táxi atrás 

de mim aqui no Leblon, que eu morava na Porfirio Durão, perto da praia, no 

21, ele vinha com motorista e ia de mão dada ele ia passear comigo. O moto-

rista levava até a Barra da Tijuca, avançava, que naquele tempo era mais, não 

era tão cidade como é hoje. Era mais deserto. Quer dizer, ele nunca me lar-

gou. Porque você vê no livro, no último aniversário meu ele viu, ele ainda 

mandou uma torta, que eu até ri. Eu ri porque torta comprada em qualquer 

boteco lá do Catete, mandou com um bilhetinho... Agora, eu lastimei tudo que 

acontecia no ateliê, mas eu já estava quase que proibida de ir lá.  Eu que en-

sinei, ele comprou apartamento, tudo, porque eu que ensinei, porque o dinhei-
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ro que ele me dava pra compra roupa... queria eu coberta de brilhantes, de dia-

mantes, de roupas maravilhosas, às vezes ele me dava o dinheiro pra ir comprar. 

Eu eu ia na Filoper. Comprava um vestido bonito, que eu era magrela, tudo ia 

bem em mim e botava o resto do dinheiro, e juntava, juntava, juntava... (La-

rissa, a loja?) Laís. (Aqui mesmo?) Não, Copacabana, era Rua Iangá. Acho que 

ainda te uma lojinha, ela acho que teve ter até morrido, a Laís, a dona. Agora, 

era uma butique muito chique na época e ela era muito amiga dele... Às vezes 

comprava dois, três, meia dúzia de vestidos, mandava eu vestir e mostrava 

“olha!”, pra ela, pra dona: “olha como ficou bem nela! E aí, eu juntava, junta-

va aquele dinheiro. Ele fez um amigo que foi morar em Santa Teresa, Jorgito 

Pacheco Chaves, e ele, quando brigava com a Beryl, porque depois ele foi bus-

car ela em Londres, quando ele fez um painel que o Oscar Niemeyer era muito 

amigo dele, né? Deu vários trabalhos pra ele, até lá no palácio que tem os de-

putados, tem um painel lindo do Di. Quando ele fez aquele painel, eu já estava 

com ele. Deve de ter sido na altura de 62. Ele pegou o dinheiro daquele painel 

e foi embora pra Europa, deu um chute no bumbum da dona Ivete. Lá na Eu-

ropa ele fez as pazes com a Beryl e voltaram juntos. Quer dizer, ele trouxe ela 

de volta. E meteu na casa dele, que ele morava na General Barbosa Lima. E 

eu que fiz ele comprar o apartamento da General Barbosa Lima, que o Jusceli-

no tinha dado um financiamento da Caixa a ele, e eu só consegui fechar negó-

cio no tempo do João Goulart. Eu que fiz ele comprar. Que como eu morava 

com minha mãe em quarto e sala e eu gostava do apartamento, eu achava 

que ele tinha que comprar. Ele comprou, de tanto eu insistir. Mas trouxe a 

Beryl lá pra dentro e aí vinha me ver escondido. Mas quando, teve um dia que 

ela jogou a roupa dele toda pela janela, rasgou tudo, ele foi pra casa do Jorgi-

to, que ela respeitava. Ela tinha medo desse Jorgito, que enfrentava ela. Fui 

comprar camisa pra ele, cueca, roupa na José Silva, que eu morava em cima. 

A minha casa, o meu apartamento, era em cima da José Silva, que hoje é Citi-

bank, é outra coisa. No 828, da Copacabana, entendeu?  

...Essa Beryl o Di conheceu, que o Di foi casado a primeira vez com prima que 

ficou viúva, Maria Cavalcanti. Ela ficou viúva. O Di começou... aí a família co-

meçou a falar, ele casou. A única pessoa que ele casou foi essa prima, Maria 

Cavalcanti. Ele morava em São Paulo, quando separou da Maria, foi morar em 

São Paulo, dava aula pra um pessoal, aula de pintura, que por sinal ele ia lá 
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olhar os quadros do Di na casa da mãe do Di. Agora falam no Portinari, porque 

essa louca não deixa ninguém falar no Di. Essa Dalila. Então, ele dando aula 

pra uma aluna, gostou dela e viveu com ela dezoito anos, a Noêmia. Tava com 

a Noêmia de *miss*, nova, papapá, saiu algum convite, alguma coisa, pra ir 

ao México, ele foi com uma menininha, largou a Noêmia e foi com uma meni-

ninha. A Noêmia soube, começou a sair com o irmão de uma amiga dela. 

Quando ele voltou do México, soube que a Noêmia tava ponto chifre nele e aí 

se separou da Noêmia, tal, tal tal e veio morar no Rio. E quem montou o apar-

tamento no Rio de Janeiro, que ele não tinha dinheiro, foi Aracy de Almeida, 

você vê a história? Aracy de Almeida que montou um apartamento conjugado 

pra ele em cima de um mercadinho azul, que hoje é um Ponto-Frio qualquer 

alí, na Copacabana, na altura do oitocentos e pouco. Ele morou em cima do 

mercadinho azul, frequentava lá *Nanuz* Damião, Samuel, Walter Moreira 

Sales, que conheceu a Elisa, né? A mulher dele, lá. Que veio a casar com ela, 

veio ser marido dela. Frequentado pela society do Rio, o ateliê do Di. Aí, uma 

das mulheres bonitas do society, apresentou a Beryl, que tinha tido uma filha 

do dentista, se apaixonou por um dentista e engravidou. Quando a criança 

tava já crescida, ele largou ela... 

O Di era muito vaidoso para as mulheres dele. Aí ele quis adotar a filha dela, 

foi falar com o pai, que a trocou por uma geladeira. Se a Beryl devolvesse a 

geladeira, ele deixava de perturbar a menina que tinha 7 anos. A história, vo-

cê vê, que loucura, por isso que ele era mesmo maluco, mesmo, a vida dele 

era de louco. Aí adotou essa filha da Beryl, que de vez em quando largava, ele 

teve uma época que ele morou nesse hotel ali perto da Siqueira Campos, Cas-

tro Alves o Hotel. Ele morou lá muito tempo, Antônio Maria frequentava, o 

pessoal, ela largava a filha lá, abandonava a garota e dizia pra ele tomar con-

ta, entendeu? Quer dizer aí brigavam, faziam as pazes e a garota pra aqui, pra 

lá, pra aqui, pra lá, sofrendo, né?  E aí, a vida continuou, ele separou da Beryl 

mesmo, e aí conheceu a dona Ivette e ficou. Quer dizer, quando separou de 

vez, que ela ficou dentro do apartamento que eu fiz ele comprar e ele foi pro 

Jorgito, quem procurou o Catete 222 com ele, que ele comprou, que quando 

ele morreu já morava na rua do Catete 222, ele morava no 801 alugado. De-

pois que eu já tava me separando, ele comprou um do lado, vamos supor o 

802 e o 803 e ligou um com o outro. E ali era uma bagunça danada. (Inclusi-
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ve?) E aí eu não frequentava... Todo mundo queria me tomar o Di porque ele 

me já dava brilhante, diamante, todo mundo queria o meu lugar. Ele já fazia 

isso de sabedoria, o carioca diz molecagem, ele já fazia de chamariz... Ele bo-

tava essas coisas em cima de mim, todo mundo queria! Todo mundo queria o 

meu lugar. Quando eu cansei de disputar o lugar, eu entreguei. Deixei. Mas 

me arrependo... fizeram uma bagunça total lá e acabaram com a vida dele, 

porque ele já não tinha mais nem idade pra isso.  

Nós saímos, fomos pra *Mon Bac*, chagou lá em *Mon Bac* eu fiquei com um 

casal e o Di sumiu. Cadê o Di? Cadê o Di? Daqui a pouco veio o Di me tirar do 

casal, quase que mandar o casal embora, tinha conhecido um menino-mulher. 

Dona Ivette de cabelo chanel, que eu usava, um taierzinho preto, com uma 

blusinha de babado branca, sapato que eu usava sapato, assim, chanel, toda 

chique!  Fui levada por ele e por esse menino-mulher lá pra cima, numa rua 

em *Mon Bac*. Pra um bar. De repente eu vejo uma mesa, vamos supor, com 

quatro homens, um negócio meio estranho. De repente o Di me cutucou as-

sim, por baixo: “você sai daqui, rapidamente, que eu vou deixar um dinheiro 

na mesa, saio atrás, você sai correndo lá pra baixo, lá na esquina tem um bar, 

você me espera”. Eu saí voando! Tirei os sapatos, saí descalça. Correndo a rua 

toda. Você já pensou que eu podia ser raptada ali e nunca mais nem chegar 

no Brasil? Pois ele se metia nessas loucuras e eu não queria saber com que ele 

estava na hora, quer dizer, era meio doido mesmo, entende? Era complicado 

viver com ele. Agora eu levava fama de ruim. Na minha cabeça ele era tarado 

e eu era normal. Quer dizer, eu fugia, né? Aí ele vinha atrás. Nesse dia ele 

sentiu o perigo, aí me tirou. Quer dizer, eu passei poucas e boas, também, foi 

fácil não. 

Meu cunhado, o Di também arranjava emprego, e acabava perdendo emprego 

porque diziam que ele era alcoólatra. A minha irmã continuava, que ela era 

boa datilógrafa, que agora não usa mais isso. Agora é computador. Mas ela 

trabalhava e ele ficava comigo e mamãe. E o Di cismava que, como eu gosta-

va muito do Marquinho, que ela podia me dar ao Di, loucura dele. E o Marco 

Antônio sofreu muita influência dele, porque fala no Di, fala isso, fala aquilo, 

ele escuta tudo, lê tudo. Ele chegou a conhecer essa Dalila, há um tempo 

atrás e levar na minha casa pra ver se tirava meu nome do processo. Ela disse 

que não ia poder tirar se não ia poder cobrar... Tá lá, deve tá desse tamanho 
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assim de chão aqui. A última vez que uma advogada, paga por mim, foi olhar, 

disse pra mim: “eu, se fosse você, vendia o resto do que tem”.  

Porque ainda acha, acha que podem me tomar. Mas e acho que com a minha 

idade, não tomam mais nada, não, né? Não sei. Ela continua, porque é ela que 

mete no processo. Ela tem minha idade. Agora ela parou de me telefonar, 

porque ela telefonava e eu ficava deprimida, né? Ela dizia que só em frente 

em cima do marido da Elisabete!  

Mas eu morava em Paris, na *Conopatia*, nessa época, que essa época Paris 

é horrível. É igual aqui em fevereiro, no carnaval. Não tem ninguém, todo 

mundo sai de férias. E aí eu já deixava pago com a Abreu, agência Abreu e ia 

viajar. Então, nesse ano, eu fui pra Rússia, do lado, do lado que eu não co-

nhecia, então eu ia pra conhecer. E mandei cartões pra ele da Rússia, ele já 

tava operado e a minha família não me contou, não disse. Quando eu voltei da 

Rússia e cheguei ao Brasil, falei, telefonei, aí a minha família me disse que ele 

estava morrendo, que tinha sido operado, morre não morre, eu liguei pra lá. 

Me atendeu uma governanta, eu disse: “olha, quem tá falando é a Ivette, que 

viveu com ele quinze anos e eu quero ver ele! Diz à Elisabete que eu vou aí de 

qualquer maneira!”. Aí ela me atendeu, essa mulher, Donana, um nome as-

sim, era feito secretária da Elisabete, tomava conta dele lá, governanta e uma 

enfermeira. Ele me disse três vezes na frente delas que tinha se arrependido, 

quer dizer, se arrependeu de ter em trocado por quem ele trocou, entendeu? 

Mas falou com o resto das forças do corpo: “eu me arrependi, eu me arrepen-

di”, falou três vezes. Eu falei pra enfermeira: “dá alguma coisa pra ele, se não 

ele morre”, já estava sem ar, sem nada. Eu saí de lá, dois ou três dias depois, 

ele entrou em coma. Quer dizer, eu me despedi dele. Aí no enterro eu não fui. 

Aí eu falei, de repente, eu falei em casa pra minha mãe, eu disse: “ó, eu botei 

um vestido cáqui, muito bonito, francês, que a mãe do Marquinhos, Zélia, que 

se fantasiou de Ivete, de preto com branco, um vestido que ele tinha me da-

do, lindo, que eu dava as minhas roupas usadas pra ela. Ela se botou de preto 

e foi com Marco Antônio no enterro e quando foi botar o nome ainda olharam 

se era eu. Não era eu não. Aí quando eu fui, botei a mão em cima... 
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Olha, eu não sei se eu acertei ou errei, porque eu não fiz foi nada! Eu tive 

muitos amores na mocidade, porque para o Di eu era um quadro. Quando ele 

enjoava, virava pra parede e não podia pintar se não estragava. Então quando 

ele não me queria, me jogava fora, eu tive vários amores.  

E aí fiquei sozinha, você vê, a única que ele estragou mesmo a vida fui eu, 

porque eu não me casei. Não tive filho, quando a minha sobrinha, que hoje já 

tem 50 anos, vamos supor, sabe que tá casando uma em Brasília, com 33 

anos, minha sobrinha vai casar com um judeu, engraçado, né? Mandei tele-

grama, ontem, Marco Antônio mandou por mim, mandou o dele e mandou o 

meu, Fernanda. Mas quando a Isabele nasceu, que deve tá hoje com 50 anos, 

o Di me deu, vamos supor, 60 mil reais, já era me comprando porque sabia 

que eu não podia ter filho. E falava pra mim que, se eu engravidasse, tinha 

que nascer de cabeça branca, senão não era filho dele. Não posso falar. Falava 

que ia colocar, mas na hora de colocar assim ele foi com ela pra Paris e me 

deixou aqui. Foi até bom ele ter me deixado que eu, sem saber, tinha engravi-

dado até de um amigo meu que já morreu, e que queria que eu deixasse o 

filho e ele ficou riquíssimo porque um morro aí pra ele que agora deve ser per-

to da Cidade de Deus, sei lá, entendeu? Naquela época não tinha nada e ele 

comprou. Quer dizer, eu não sei se foi o Antônio Carlos Jânio que quis vender 

e ele comprou, entendeu? Pra Paris com ela. Aí quando ele voltou, disse pra 

mim: “você tá gorda, tá inchada”, eu disse “ah, é alergia, não sei o que”. Tava 

grávida, aí eu tirei. Quer dizer, me atrapalhei, eu devia ter tido esse filho. 

Eu me atrapalhei. Eu devia ter saído fora naquela época. Ainda era nova, po-

dia ter tido filho, podia tá hoje aí com família, já até avó. Na conclusão, não 

queria que eu fosse à praia, não queria nada porque ele sabia que todo mun-

do... Eu namorei Fernando Collor em 70. Foi! E perguntava pra mim: “por que 

você não quer ficar comigo?”. Ele tinha 20 anos e eu 34, ou 33. Eu sou de 36, 

em 70 acontecia. Na copa do mundo, ele fez copa do mundo na minha casa, 

no meu primeiro apartamento próprio, na Rua Santa Clara. Fernando, Leopol-

do e o Pedro. O Pedro devia ter 15 anos, o Fernando tinha 20. Me levava pras 

boates, dançava comigo. E não tinha ciúme de mim porque eu também não 

paquerava ninguém, entendeu? E eu não quis ficar com ele, que eu dizia: “ah, 

você é garoto, você tem 20 anos, não me amola, não me amola!”. Podia ter 

sido primeira dama, né? Se eu soubesse. Tenho história pra contar. 
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Quer dizer, ele era meio maluco mesmo, né? Eu achava que era coisa de gê-

nio, porque, pra mim, foi ele que trouxe a pintura moderna pro Brasil. Domin-

go eu fiquei P da vida. O Faustão falou que vai aparecer domingo que vem 

Portinari, que o filho do Portinari vai fazer aqueles painéis que vai aparecer no 

Faustão. Por que não falam do Di ou botam um painel do Di? ...com gente dos 

Marinho ela não se mete não. Ela não vai brigar e nem querer tomar quadro 

dos Marinho, né? O painel de Brasília ele foi atrás lá do, do, na Inglaterra.  

A Dalila, que foi muito amiga dela, depois brigaram, disse que o que não pres-

tava ela botava, rasgou. Porque tem a decadência, né? Teve a decadência, ele 

já tava muito velho, doente. Eu não sei, porque ela devia ter bons quadros, 

porque eu tive ótimos. Mas eu fui vendendo, burrice minha, pra mudar pra 

apartamento no Leblon, pra isso, pra aquilo, fui vendendo. E quando ele ficou 

doente pra morrer, eu queria comprar fazenda no Paraná, vendi. Cheguei a 

ter, vamos supor, naquela época, um milhão que comprava as terras, lá. De-

pois quiseram me roubar, lá, os corretores, um amigo de um amigo quis me-

ter entre eu e o vendedor, ia cobrar muito mais e eu pagando à vista. Aí eu 

tirei fora e disse: “não, à vista tem que ser mais barato”, ele incluiu a comis-

são dele que não tem nada. Ia me roubar, eu aí saí fora. Quer dizer, mas já 

tinha vendido os meus quadros. Mas os quadros bons, mesmo, que eu tive, na 

Santa Clara, os que sobraram bons, eu vendi pra um *Standislaw*. Ele era do 

banco *Raios*, que também depois fecharam o banco. Não sei se faliu, não 

sei que houve, fecharam esse banco. E ele que deu muito dinheiro ao Di, que 

o Di comprou aqueles apartamentos do Catete, que até uns dos parentes da 

Maria que vieram brigar com a Elisabete, pra tomar um, não sei se consegui-

ram. Quem pagou o hospital e tudo pra ele foi o Aturdino Bezerra de Melo, que 

adorava ele e não podia ver ele sozinho. Quando o *Aturdino* ia lá tinha a tal 

governanta tomando conta.  E ele que pagou muita coisa pro Di. Que... (“E os 

amigos?”) Os amigos, os amigos pegavam quadro. E... (“E ele dava? Se dei-

xasse ele dava?”) Não. Ele dava quadro a mim, que até exigia. Que ele... Sa-

bia que ele deu uma esmeralda pra Rogéria? E ele queria... Dona Ivette, eu 

dizia “ah é? Então 10 quadros!”. E ele dava os 10 quadros. Que aí ele queria 

de onde desse, tá entendendo? Quer dizer, isso pode ter sido feito com várias 

pessoas, que eu não sei. (“E a história da Divina, surgiu de onde?”) Ele me 

chamava. Que era a divina da vida dele. (“Ele teve esse...) E eu achava que 
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Divina era a Elisete Cardoso, não era eu, entendeu? Ele falava pros amigos: “a 

minha Divina”. 

Me amor, mas tinha carta que ele escreveu uma frase pra mim que eu acho 

que não botei no livro. Que ele brigava, escrevia. (Ciumento demais, né?) Ci-

úme, não. O ciúme dele, sabe como é que era, quando alguém me disputava? 

Ele até queria que me disputasse. Ele, aí, derrubava o milionário com o dinhei-

ro que me comprava. E teve uma vez, um amigo dele, que disse pra mim, que 

eu era mercadoria paga. Na época me ofendeu. Ele tinha o mesmo nome do 

meu médico, Abílio de Castro. Na época eu tinha um médico com esse nome, 

que era amigo do Di, que me atendia, né? E esse amigo dele, não sei se era 

advogado, falou isso pra mim, que eu era mercadoria paga. Ou paga, ou não, 

eu perdi os meus 15 anos com ele, e a minha vida, porque eu não me casei 

com ninguém. Ele atrapalhava. Ele, quando tinha alguém que queria, ele dis-

putava, não deixava sair fora. Eu não me arrependo não. Era o destino, né? 

De cada um. Eu acredito numas bobagens, como no dia de São João a gente 

botar um ovo num copo, uma coisa assim. Da Zélia saiu vestido de noiva, 

igreja, sei lá o que. Comigo saiu um navio, quer dizer, eu não tinha que casar, 

eu tinha que viajar. É, eu fiz volta ao mundo, já estive no Japão e tudo. Você, 

eu falei da Rússia, né? Mas eu fiz volta ao mundo, tive um mês dentro do Ja-

pão, adorei! Naquela época. Era que nem viajo do Japão, São Paulo, Nova 

York, tanto faz você tá no Japão ou Tókyo, Nova York ou São Paulo é tudo pa-

recido. (E a senhora costuma viajar, ainda?) A última vez que eu quis ir a Pa-

ris, eu tive, tava um calor muito grande, eu tomei um avião e fui passar lá. 

Passei uns quinze dias no hotel *Acassiá*, na *rue de rene* da família do 

*Foston*, tinha brasileiro assim, lá, até os empregados. Cheguei, cheguei 

cansada, né, porque o avião, peguei a mala, subi e lá uma mulher que me 

atendeu. No dia seguinte, já descansada, já de banho tomado, já bem dormi-

da, o café da manhã no quarto, quando eu desço a mulher tá lá! Aí eu falei pra 

ela: *francês-francês-francês*. Ela riu, disse: *francês-francês-francês* eu 

digo: “ui!” 

No caso ela é sapatão. (“Ah, é?”) Mas eu não sei se ela sabe que eu sei, por-

que eu tive um amigo lá da portaria, português, que me falava isso, né? E ela, 

e ela me disse que gostava muito de mim, aí eu falei que ela era minha irmã, 

que eu gostava muito dela e que ia rever ela, ela disse, aí eu falei: “nem que a 
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gente vá se encontrar no outro mundo”, porque ela disse que a gente vai se 

encontrar no outro mundo, eu digo: “ah, mas como é, na fé, mesmo no outro 

mundo que eu ia encontrá-la”. Aí rimos e a portaria, eu ganhei a portaria, né? 

Porque ela é graúda, lá. É gerente, e me reconheceu.  

Eu fui sozinha! (“E a senhora acabou falando francês, também? A senhora fala 

francês?”) Eu falo mal e porcamente porque eu não pratico, né? Eu esqueço 

muito. (“Que ele ficava com essa história, né? ‘Melhora o francês, fala o fran-

cês’”) É, mas hoje eu me viro sozinha bem, lá. No tempo dele tinha ele, aí eu 

não puxava muito. Mas passei uns 15, 20 dias lá enfrentando frio, indo comer 

na, em *Cotodaiô*, que eu adoro, *Bazé* ali por perto, enfim! Aí que ela 

abriu a portaria, o hotel todo pra mim. Porque o *Marisuá* agora é caro mas, 

aliás, o *Acassiá* que eu fiquei, também é. Porque a mulher que, eu vou nu-

ma agência que é muito amigo de uma amiga minha que trabalha, de vez em 

quando lá com ela, ela diz que tudo que é hotel tava lotado, tava lotado, me 

colocou nesse *Acassiá*, que é um bom hotel. E que também não é baratinho, 

não, porque tem um na *Rue de Senne*, tem o, na *Rue de Senne* tem o *El 

Come*, mas eu ficava no outro, agora, do lado do *El Come*, que o *El Co-

me* os quartos são pequenininhos. Ficava num que ainda é mais barato, com 

café da manhã e tudo, eu tenho o endereço, tudo, olha, eu tenho o cartão. 

Porque eu tenho uns cartões de Paris que eu sei aonde gosto de ficar, né? 

Gosto de ficar no fuxico, ali no, você sai e tem tudo. Aí tem tudo e quando eu 

quero ir pro outro lado, tem os ônibus que eu conheço, 95, 94. Quando eu 

quero ir pro *Saint Michel*. Eu ia de ônibus, prum lado, pro outro porque no 

ônibus você vai vendo Paris e no metrô você tá lá escondido, em baixo da ter-

ra. Mas quando eu chego lá uma semana depois foi melhor. Aí participa, é 

obrigado. (“E lá, ele ficava fechado produzindo ou, que nada, ele ia pra noite, 

também?”) O Di? 

(Ele nem pintava nada lá?) Ah, pintava. Mesmo na revolução a dona do hotel 

botou a gente no último apartamento que tinha o quarto, uma cama de casal 

grande e o banheiro. E tinha a porta do quarto, não, tinha uma varandinha, 

mas a porta do quarto dava pra um corredor comprido e tinha o salão. Porque 

ele pintava no salão e até dormia. Ele não gostava de dormir comigo porque 

ele acordava de noite, desenhava, pintava, comia. O velho, eu hoje acordo 

muito à noite, mas ele acordava demais e não gostava de dormir junto pra 
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não me incomodar. (“E ele acordava e ia pintar?”) Pintou muitos quadros bons 

em Paris, nessa época da revolução. (“Ele pedia opinião? Ele falava pra senhora 

‘o que você acha’?”) Ãhn? (“Ele pedia opinião?”) Não. (“Não? Nada, nada?”) Ih, 

se ele tivesse pintando um quadro, você chegasse, namorasse o quadro, ele já 

mudava tudo. Não podia, dá nem opinião. Era perigoso dele, aí, mudar. Eu tive 

um retrato do Pixinguinha que ele me deu, me arrependo, que pra que eu que-

ria aquele crioulo, devolvi. Ele pintou uma natureza morta em cima. (“Puxa vi-

da”) Quer dizer, mudava tudo. Eu não sei se era isso que você queria ouvir.  

Eu tenho um caso que teve no museu de... (“Sei lá, um hotel que tenha quadro 

dele. Lugar nenhum tem?”). Não, mas teve um quadro que foi na primavera, 

aquele *Le Magô*, não, *Le Magô* é café. Tem um museu perto de Champs-

Élysées, mais ou menos, agora me foge o nome. Tinha um quadro do Di, não 

sei se ficou lá, que era eu, um nu meu, comprido. Eu tenho o retrato lá em ca-

sa. Eu acho que tinha ficado lá. O nome de um presidente, o nome do museu lá 

perto da, do Champs-Élysées. Agora fugiu o nome. Não é Charles de Gaulle.  

No tempo do Di, acho que ainda nem existia o D’orsay. Queria que eu fosse 

chorasse, suspirasse, gemesse, por causa dos quadros. É. Que eu gemesse, 

suspirasse. E o Louvre, que é tudo muito antigo, muito pesado, eu gosto mais 

da pintura que tá hoje no D’orsay, enfim. Cada um... (“Ele, ele, ele tinha um, 

ele era amigo do Cícero Dias?”) Muito amigo! Eu tenho retrato, eu, Cícero Di-

as, a mulher do Cícero Dias e o Di, na porta do hotel *Marison*, que eu mora-

va. (“E o Di gostava dele?”) Muito amigo. (“É?”) Eu cheguei ter um quadro 

dele. (“É?”) Depois troquei com um amigo meu, que levou esse quadro, tam-

bém nunca mais vi na vida. (“Naquela época, a senhora mantém relaciona-

mento com alguém ou acabou tudo?”) Naquela época eu era rainha, hoje eu 

não sou mais nada, né? Que com ele, eu era, queriam um quadro, tinha que 

passar pela Ivette. Ele empurrava: “é com a Ivete que sabe o preço”. Teve 

gente que me chamava, antes da gente ir pra Paris, em 74, e *desse* dólar 

porque ele que falava: “tantos dólars, tantos mil dólars”. E eu dava o preço 

pra vender em dólar. Acham que eu que dava o preço, era ele! Ele mandava 

em tudo! Ele não era bobo, não. Ele era ele, que resolvia tudo, entende? Ele 

era machão. (“Ele nunca passou o controle, mesmo, de verdade? Só fingia que 

passava?”) Só fingia. Tudo era ele que resolvia. E ele dava o que queria dar, 

entendeu? Ou quando eu exigia, porque tinha mulher caso no meio, aí... Mas, 
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enfim! Foi uma época da minha vida que eu não gosto mais nem de falar. Mas 

vim, né? Falei, olha... (“Não, a senhora foi muito gentil”). Eu tô falando com 

você, já há uma hora, né?  

Acabar com essa porcaria desse processo, que ela diz que vai deixar a heran-

ça, que agora já tá em milhões, que o marido da Elisabete tem que pagar e eu 

também e mais a editora, que não vão pagar (“A Editora não existe mais, 

existe? A editora nem existe mais”) Tem uma pessoa que devia ser o laranja 

do Jorge, lá da... Mas ela sabe que ele não tem dinheiro. (“E ele é vivo?”) Eu 

acho que tá vivo, mas ela tem pena dele. Ela disse que ia deixar a herança 

pros filho, isso, ela não foi nada do Di e vai deixar 5, 6 milhões pros filhos? Vê 

se o marido da Elisabete vai pagar isso a ela! Ela ganhou e não leva. Qualquer 

hora somem com o processo, que já tá dessa altura do chão aqui. (“A relação 

da Elisabete com a senhora também não existe?”) Não, porque a Beryl nunca 

permitiu. Tinha a Beryl pra atrapalhar, né? Eu também não me interessava 

conhecer, nem nada. E ele mesmo, podia falar as coisas na loucura e também 

nunca quis juntar nós. Ele sabia o que fazia. Uma das cartas foi, *eu limei* 

que ela comprou maiô e foi mostrar pra ele. Mas ele ficou num hotel e ela no 

outro. E eu ficaria no outro, aí não quis ir. Foi ótimo eu não ter ido, porque eu 

tava com uma gravidez tubária. Em 70. Mas, enfim. (“Uma coisa que, ele gos-

tava de música?”) Ele achava que músico era burro. E que Vinícius copiava os 

poetas, os fulanos, os ciclanos e beltranos. Ele era mais intelectual do que pin-

tor, até, entendeu? Ele sabia das coisas. Ele comprava livro, tem uma, tem o 

café *Cló* e o *Demagô*. Tem uma livraria aqui no meio que o homem falava 

pro Vicente, já morreu, um joalheiro aqui, que era francês, que o Di comprava 

livros lá. Ele dava livro pra Roberto Campos, deu livro pra Delfim Neto. Ele lia 

diversos assuntos. Ele pegava aquele livro e comia aquele livro. (“A gente não 

encontra nenhuma menção dele com música, né? Ele não...”) Achava que mú-

sico era burro. Eu fui assistir Tom Jobim com ele. Ele tratando Tom Jobim as-

sim, feito um *N*. (“É meio”) Ele tava. (“E tudo isso na verdade”) E era ma-

neira do Tom Jobim. Tava num bar, no hotel que tem na Rua Senador Dantas, 

acho que ainda existe lá um bar *Casô*, uma coisa assim, tava todo mundo 

no bar e eu fui, que o Di me chamou. 
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Não sei se Vinícius estava, mas Tom Jobim ainda disse pra ele que eu parecia 

uma garça, que eu era magra e alta. Ele tratava assim. Não era de bem de 

muito... (“E essas joias que eles fez? Tem um broche, parece que...”) Joias 

que ele fazia pro Lucian (“Ficou com quem, essas joias?”) Ficou com o Lucian 

porque no centenário o Lucian ainda mostrou lá. (“Ele morreu?”) Já morreu, 

deve tá com a filha dele. (“Cada coisa linda, não?”) Não sei mais, porque na 

época era bonito, o Di desenhava. (“É bonito”) Na hora do nosso biriba, ele 

desenhava. Aí eu pegava aquilo e entregava pro Lucian. Ele, aí, brigava comi-

go, porque eu tinha mania de entregar as coisas dele pro Lucian. Mas ele tinha 

feito contrato com o Lucian. De entregar esses desenhos. (“Tem um catálogo 

que ele fala no, numa das cartas é, da, é Delalus, não. Lá ele escreve pra se-

nhora, ele fala assim: ‘ah, eu tô acabando os desenhos do catálogo, ele tá 

muito ansioso?’”) Ou era de galerias que ele teve, ele teve com Zé Carvalho, 

que foi um dos donos da Ducal, lembra da Ducal? (“Lembro, lembro”) Era do 

Zé Carvalho. A família Carvalho era muito amiga do Di. Então o Di fez contrato 

com o Zé Carvalho que tinha o nome de uma Petit galeria aqui no Rio. (“No 

Rio. Aí ele te diz o seguinte ‘diz pra ele que eu preciso de, pelo menos, 2 mil 

dólares, pra gente viver aqui”) Ah! Eu vim de Paris, nessa época da Revolu-

ção, pra conversar com o Zé Carvalho, vê se o dinheiro (“Vê se o dinheiro”) 

Tinha que mandar. Ele disse: “ele que me mande os quadros, que eu mando o 

dinheiro”. Tinham que mandar os quadros, entendeu? E o Di achava que nin-

guém ia comprar mais quadro dele aqui por causa da revolução. Que ele era 

comuna. O Carlos Lacerda mandava recado pra ele não voltar, porque, se vol-

tasse, seria preso. Carlos Lacerda era amigo dele. E o Zé Carvalho, a família 

dele ia muito a Paris, junto com Mauro. O pai dele, com a amante, a Dorinha 

com o Jorge Veiga e a mulher. Iam muito a Paris, entendeu? E aí traziam as 

telas enroladas e ele mandava dinheiro. Ah, minto! Eu acho que me atrapa-

lhei. Ele fez uma exposição que o, tinha uma outra galeria que não era a Petit 

Galeria, Relevo! Que era do João *Bolvit*, talvez seja isso, ou não? 

O *Bolvit* chegou lá e comprou os quadros todos que eu não queria que o Di 

vendesse que eu até dava meu dinheiro pra ele. (“Eu acho que eu tenho aqui. 

Deixa eu ver se eu tenho ainda”) Jean *Bolvit*, era da galeria Relevo. Aí ele 

comprou os quadros todos, fez uma exposição aqui em 64 e foi o maior suces-

so. Venderam os quadros todinhos do Di, na época. Quadros lindos e maravi-
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lhosos que ele pintou em Paris. Que a gente já morava no apartamento que 

era atrás da *Radiô* Francesa. Na avenida, tinha a Avenida Mozart, mas era 

na rua La Fontaine. Mas não é La Fontaine lá no Montmartre, não. Era uma 

rua perto da Avenida Mozart, atrás da *Radiô de Paris*. (“Hum, acho que eu 

tenho aqui uma... Muita história, heim?”) Foi? (“Puxa vida! E ninguém procura 

a senhora? Ninguém?”) Só você que procurou e eu não atendi e você até me 

mandou, ó... (“Eu mandei, eu falei ‘será que ela vai me atender?’ Eu tava de-

sesperado”) Aqui, ó, o que eu recebi. 

Então tem o Di porque na minha cabeça, porque o Di me contava que o Porti-

nari ia namorar os quadros dele na casa da velha Rosália, que era a mãe do 

Di, entendeu? Então, o Di que trouxe a pintura moderna pro Brasil, tem que 

ter o nome dele lá. Esse homem aqui. (“E ele é muito sério, sabe?”) E você 

sabe que o, quem batizou a filha do Cícero Dias? O espanhol, como que é o 

pintor? (“Picasso!?”) A Renata, filha do Cícero Dias (“É mesmo?”) É afilhada 

dele. E o Di era amigo de Picasso e de todo mundo na época de 22. Não, de-

pois... O Di foi um dos, de Resistência Francesa, o Di. 

O Rosselini foi o padrinho. (“É!”) É umas histórias que ele criava na cabeça 

dele. Pra chatear a Beryl, pra dizer que indo (“É, saiu uma notinha, né? Então 

na catedral ele nunca entrou?”) Não. Nós tivemos em *Chartles* que eu ia, 

que eu tinha carro, um Major 8, em Paris, que ele comprou quando eu vim 

resolver negócio com o Zé Carvalho. (“Ele não dirigia?”) Não. Ele ficava do 

meu lado: “entra aqui, pega ali, à esquerda, à direita”. Ficava com uns mapi-

nhas, nós rodamos, nós saímos de Paris e fomos para Madri de carro, numa 

ocasião. E ele queria que eu gemesse e suspirasse quando eu visse Renoir, 

blá, Rubem, entendeu? E “vamos ficar aqui esperando abrir o restaurante, que 

é o melhor restaurante de peixe da França”, fomos pro *Lion*. Em Marselha 

fomo pro restaurante *Fonfon*, que era na beira do cais. Depois que come-

mos nesse *Fonfon*, fomos sentar num café. Porque na França senta nos ca-

fés, né? Um homem devia ser americano de navio, graúdo, né? Perguntou a 

ele se não queria me emprestar pra ele, pra ele ter sexo, né? Só faltou apa-

nhar de uma francesa que botou o homem pra correr, que achou que até o Di 

devia ser meu pai ou meu avô, né? E maltratou o americano. (“Absurdo”) O Di 

ria, achava graça nisso tudo. (“Então a história do casamento nunca, nunca?”) 

Não, não. (“Ele fazia pra...”) Pra dizer pra Beryl que tava comigo. Tava comi-
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go. Ela tinha que me engolir, como disse o Zagallo, né? “Vocês vão ter que me 

engolir”. A Beryl tinha que me engolir. Aí o Di nem podia casar e nem adotar a 

Elisabete, sabia? A Dalila que me disse isso. Ele nunca se divorciou da Maria. A 

Maria não assinou. A Elisabete usa Di Cavalcanti porque quer, porque não po-

dia usar. A Maria não assinou nada, tava separada do Di. Ele perfilhou, tam-

bém, com o nome Di Cavalcanti que era Emiliano Augusto de Albuquerque Me-

lo. Di Cavalcanti era um pseudônimo. (“Pseudônimo”) É. Tinha isso aí, tam-

bém. Conclusão... (“Então, em cartório, não sei o que ela não tem o nome de-

le registrado, ela usa por usar? A Elisabete?”) Não, deve ter... Eles fazem no 

cartório assim. (“Di Cavalcanti”) É que não valia nada. (“É que não existe, né? 

Di Cavalcanti”) Não. (“Olha só”) Quer dizer, tudo louco! Tudo maluco! E essa 

Dalila descobriu essas coisas todas. Por isso que ela enfrenta o filho dos ou-

tros, querendo tomar milhões. 

Trezentos e setenta e quatro prontos, tudo assim. (“Mas o que foi isso?”) Eu 

tava brigada com ele, fui pra boate. Eu tinha um gay que era feito meu secretá-

rio, que ia comigo pras boates. Na saída da boate, eu tinha um JK do ano, Alpha 

Romeo, do ano, eu tava dirigindo. O filho do Jorgito Chaves tava com uma mo-

ça, eu tava no volante, tava a moça e tava o filho do Jorgito, que se chama Jor-

ge Pacheco Chaves Filho, acho que vive em São Paulo. Aí num certo lugar em 

Botafogo, ele pediu pra dirigir meu carro, eu perguntei se ele sabia dirigir Alpha 

Romeo, ele disse que sabia porque dirigi na fazenda. Como eu era amiga do pai 

dele, dei o volante. O banco era grande, ele soltou lá, eu dei pedal, o volante, 

fiquei eu no meio e ela na ponta. E ele no volante. Quando eu senti que ia ba-

ter, eu fui lá na frente, pra puxar o freio de mão e voltei a mudança lá na volan-

te que tinha, um martelo desse tamanho. Fui lá no poste e voltei pra acabar de 

me arrebentar naquela mudança do Alpha Romeo. Trezentos e setenta e quatro 

prontos, tudo assim. É o que *cê imagina*. (“E o Di tava no carro? O Di estava 

no carro?”) Não, tava na casa dele. Soube do acidente, ainda disse que eu fi-

quei muito bem, que era mulher-cicatriz, marcada, fazia aqueles, aqueles dra-

mas, aqueles, poesia, poeta. (“A senhora falou do gay, eu lembrei. A história 

que ele fala dos meninos, lá, aqui era um pouco de invenção ou ele gostava?”) 

Gostava. (“É?”) Ele deu esmeralda pra Rogéria e tinha várias que imitavam 

penteado meu, cabelo meu. Tinha uns nomes, que agora eu já esqueci, tantos 

anos depois, entendeu? Tinha umas bichas aí da moda, que usavam roupas, 
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travestis, que iam lá faturar de madrugada com o Di. Agora, o que faziam, eu 

não sei te dizer. Que também era, vou falar uma bobagem. 

Pra ir no caixão, por enquanto, enquanto ela tiver boa, tudo bem. Quando ela 

começar a embaralhar que Deus me leve. (“Queria perguntar pra senhora o 

seguinte: viver com o Di, a senhora planejava ou era cada dia de um jeito?”) 

Não tinha planejamento, não. (“Não dava?”) Nem podia ter que ele mudava. 

Ele mesmo mudava, entendeu? O trabalho dele (“E como é que a senhora fi-

cava nessa situação?”) Pois, é! Eu ficava revoltada, tanto que eu descontei. 

Tive amores. Ele virava o quadro pra parede, não podia ver se não estragava. 

Quando ele não queria Ivete, não adianta. Não adiantava, entendeu? Se eu 

até insistisse. Quantas vezes eu consegui voltar, porque ele inventava brigas 

horrorosas pelo telefone, o, o, dizia que eu não queria atender ele, minha mãe 

dizia que eu não estava e ele, aí, incomodava até a vizinhança, entendeu? 

Quando ele queria a Ivette. Agora se não quisesse meu filho, podia pintar de 

ouro que não adiantava. Ele era muito complicado, a personalidade dele, 

mesmo, não é? Não sei se você entendeu, deixa eu ir embora que eu, agora, 

fiquei curiosa que eu vou achar esse negócio que você falou. (“Do roteiro”) Do 

roteiro. E deve ter o nome dele, né?  Que eu esqueci, também, né, que ele já 

morreu. Eu acho que tá lá, em cima do meu sofá, tem umas coisas em cima. 

Eu acho que tá lá, o envelope. Que tava no armário do banheiro de visita, e eu 

tirei e botei no sofá, que eu ia botar aquilo fora, depois eu falei: “não vou por 

fora não”, eu acho que ficou lá em cima de coisas. Eu acho que eu botei coisas 

em cima. Eu acho que eu vou achar. Eu te entrego, você faz aquilo que quiser.  

Aliás, eu sou meio coruja, né? Porque eu acho que ele foi o maior do Brasil, eu 

acho que ele que trouxe a pintura moderna pra cá e eu adoro a pintura dele. 

Então, pra mim, tem sempre coisa bonita. Hoje eu peguei cartão de visita e 

que parecia retrato de uns painéis, entendeu? Inclusive parecia o tal que eu 

falei que eu que escolhi pro *ar* brasileiro. Quer dizer, coisas lindas, maravi-

lhosas! Na minha casa eu tive, na época de 70, qual ele frequentava muito a 

minha casa lá na Santa Clara, em Copacabana, não, em 70 não. De 65 a 70. 

Quadros maravilhosos. Agora, acredito que a decadência pode ter sido depois 

da primeira cirurgia. Estourou varizes no esôfago... foi operado, ainda pintava 

até quase morrer... Deve ter sido a fase da decadência. Que a Elisabete, di-

zem, que ela botou muito quadro fora, né? Rasgou. (“A senhora se arrepende 
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de ter dado as cartas pro Jorge?”) Me arrependo e me envergonho. O que que 

eu vou fazer? Entreguei, né? Entreguei, entreguei! Não adiantou, depois, eu 

me esconder. Tá lá. Você não me achou? Tá lá o meu nome. 

Vamos ver se tem lugar, pode ser que a gente sentando eles levantem. (“Se 

fosse hoje, a senhora não daria?”) Se fosse hoje, eu nem teria vivido com o Di 

Cavalcanti. Agora te falei do destino, né? Da cartomante. (“Não foi por dinhei-

ro que a senhora entregou. A senhora entregou...”) Ele não em deu nada! 

Uma passagem de ida e volta a Paris! Porque ele, agora o filho quer tirar o 

nome do pai, dizendo que ele comprou. Que comprou? Passagem de ida e vol-

ta a Paris, até hoje, não é dinheiro nenhum. Se a dona *Divitude* tá querendo 

5, 6 milhões? Então uma passagem de ida e volta a Paris custa o que? É, mil 

dólares, mil e quinhentos dólares, ou mil euros? Eu não sei quanto é que tá 

custando. Mas, não é? Então eu não vendi, carta nenhuma. Eu cedi. E ele me 

agradou, me deu um presente, uma passagem de ida e volta a Paris. Você vê, 

hoje, você não vai telefonar pra saber se tem lugar pra São Paulo? Você per-

gunta quanto é uma passagem de Paris pra dizer. Eu acho que não é mais que 

três mil euros. Se eu não me engano, não deve ser, ainda mais. 
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