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RESUMO 
 
 
 
 

Tarsila do Amaral foi, desde tenra idade, educada em um ambiente noqual a cultura 
francesa fazia parte dos hábitos e costumes da família, mesmo residindo numa 
fazenda cafeeira no interior do Estado de São Paulo. Quando adulta, aprimorou a 
sua formação intelectual e artística em terras francesas, precisamente na capital, 
Paris, no auge das vanguardas e tendo como principais mentores os artistas 
cubistas. Esta pesquisa tem o objetivo de verificar o diálogo cultural entre Brasil e 
França por meio dos movimentos artístico-literários, ocorridos nos dois países, na 
década de 20: vanguarda europeia e modernismo brasileiro; ou melhor, analisar o 
diálogo intermediado por Tarsila do Amaral entre o contexto francês e o brasileiro, 
em sua trajetória como cronista, bem como as relações que se instauram entre o eu 
e o outro nos processos discursivos instituídos historicamente pelos diferentes 
sujeitos.Para tanto, foram selecionadas para o corpus desse trabalho 11 crônicas de 
Tarsila do Amaral publicadas no jornal Diário de S. Paulo entre os anos de 1936 e 
1956, e republicadas na antologia organizada por Laura Taddei Brandini, em 2008. 
 

 

Palavras-chave: Literatura, Arte, Diálogo, Cultura, Vanguarda, Modernismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

Tarsila do Amaral a été, à un âge précoce, éduquée dans un environnement dans 

lequel la culture française faisait partie des habitudes et des coutumes de la famille, 

même en vivant dans une ferme de café dans l'État de São Paulo. En tant qu'adulte, 

elle a renforcé son éducation intellectuelle et artistique dans les terres françaises, 

précisément à la capitale, Paris, au point haut de l'avant-garde, ayant en tant que 

mentors, en particulier, les artistes cubistes. Cette recherche vise à observer le 

dialogue culturel entre le Brésil et la France à travers mouvements artistiques et 

littéraires qui a eu lieu dans ces deux pays dans les années 20: avant-garde 

européenne et brésilienne, ou mieux, examiner le dialogue organisé par Tarsila do 

Amaral entre contexte français et brésilien, dans sa carrière en tant que chroniqueur, 

ainsi que les relations qui sont établies entre le soi et l‟autre dans les processus 

discursifs mis en place historiquement par des sujets différents. À cette fin, pour 

composer le corpus ont été choisies onze chroniques que Tarsila do Amaral a 

publiées dans le journalDiário de S.Paulo, entre les années 1936 à 1956, et 

rééditées dans l'anthologie organisée par Laura Taddei Brandini en 2008.  

 

 

Mots-clés: Littérature, Art, Dialogue, Culture, Avant-garde, Modernisme.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

A escolha deste tema para a dissertação está ligada às comemorações do 

ano da França no Brasil, em 2009. Os eventos realizados em vários Estados 

brasileiros tiveram como alvo o resgate dos laços históricos, culturais e linguísticos 

destes dois países. Os laços existentes entre Brasil e França remontam ao período 

do descobrimento, passando pela fase de colônia, do Império e da República 

sempre como uma realidade constante e de ação mútua. 

 Os viajantes franceses relataram suas impressões sobre o “novo mundo” em 

livros. O impacto causado por tais relatos, baseados no que observaram em 

costumes e comportamentos de nossa sociedade indígena, resultaram em outra 

maneira de olhar o “velho mundo” ao compará-lo com o “novo”. 

 

A lenda do bom selvagem se insere no contexto dessa ideia central 
que inspirava o pensamento renovador de grandes escritores e 
poetas do século XVI, para os quais a civilização dos índios do Brasil 
era mais compatível com a natureza do homem. O selvagem com 
seus defeitos e virtudes, era muito mais livre e, invejavelmente, mais 
feliz.  
Assim é que exaltavam nossos índios, louvando-lhes a maneira de 
viver, as descrições dos numerosos franceses, das frotas comerciais 
que nunca interromperam, apesar de tudo, as suas arriscadas 
expedições ao Brasil, sobretudo pela fascinação que despertava no 
movimento intelectual renascentista a vida sem convencionalismo e 
eminentemente humana que desfrutavam os selvagens (TAVARES, 
1979, p.30-31). 
 

 

Um destes viajantes foi o calvinista Jean de Léry. Suas experiências vividas 

no Brasil durante o ano de 1557 encontram – se registradas em seu livro Histoire 

d‟un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique(1578). No Brasil, o 

livro foi traduzido como Viagem à Terra do Brasil. Jean de Léry, estudante de 

teologia, foi um dos integrantes da expedição que veio fundar a França Antártica no 

Rio de Janeiro, na pequena Ilha de Seregipe, dentro da Baía de Guanabara, bem 

em frente ao que é hoje a Praça 15, no centro do Rio. A ilha foi rebatizada 

Villegaignon em memória do fidalgo calvinista que estabeleceu uma província 

francesa em plena colônia portuguesa. Embora essa expedição não tenha 

alcançado seu intento de conquistar a liberdade religiosa no “novo mundo” e de 

expandir o território francês em terras brasileiras, Jean de Léry tornou-se um dos 
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mais importantes narradores das expedições francesas ao Brasil.Seu estilopreciso, 

pitoresco e brilhante destaca-se entre os cronistas do século 16, segundo Sérgio 

Milliet: 

 

Já se referiram os estudiosos à importância dos viajantes 
estrangeiros no estudo de nossa história colonial [...]. Léry, 
principalmente, se recomenda pela imparcialidade com que 
descreve a vida e os costumes dos tupinambás, pela agudeza na 
observação e, ainda pelo sabor de seu estilo [...]. É que Léry revela 
em toda a sua obra uma qualidade notável e só encontrável 
atualmente, nos espíritos mais adiantados de nossa civilização 
ocidental: o senso da relatividade dos costumes, a „simpatia‟, no 
sentido sociológico da palavra, que conduz à compreensão dos 
semelhantes e à análise objetiva de suas atitudes. Esse estado de 
espírito, que comporta certo ceticismo muito do gosto do 
Renascimento, principalmente em Montaigne, que por tantas outras 
características, inclusive o estilo, se aparenta a Jean de Léry. [...].  
Ademais, personalíssimo, isento de literatice, tem o seu estilo um 
sabor que somente um Gandavo encontra semelhança (LÉRY, 1980, 
p.15-16, grifo nosso). 
 
 

Além disto, as narrativas e observações de Jean de Léry se caracterizam num 

rico material sobre o povo tupinambá, no período da conquista e colonização 

brasileira. A descrição dele sobre nossos primitivos não está impregnada do viés 

exótico tão presente em relatos de outros viajantes: 

 

Não são como alguns imaginam e outros o querem fazer crer, 
cobertos de pêlos ou cabeludos. Ao contrário. Têm pêlos como nós, 
mas apenas lhes repontam pêlos em qualquer parte do corpo, 
mesmo nas pálpebras e sobrancelhas, arrancam-nos com as unhas 
ou pinças que lhes dão os cristãos, e tal como fazem, ao que se diz, 
os habitantes de Cumuna, no Peru (LÉRY, 1980, p.112, grifo nosso). 
 
 

Muitos aspectos da cultura francesa foram gravados na literatura brasileira. 

Vários autores franceses contribuíram para a formação dos intelectuais brasileiros. 

 

Nossa Literatura surgiu aos poucos, à medida que o Brasil 
conquistava o direito a uma atividade intelectual própria, emancipada 
da portuguesa. Nas obras de história literária, os registros do 
processo de formação costumam apresentar homogeneidade em sua 
seqüência periodológica (do barroco ao modernismo), e em 
praticamente todos os períodos revela-se a presença de franceses, 
sejam eles pensadores, escritores, políticos, viajantes, cientistas 
(PEREIRA, 2005, p.16). 
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Como exemplo deste fato, lembramos a Inconfidência Mineira (1789) e a 

Revolução de 1817, em Pernambuco, movimentos precursores da emancipação 

política do Brasil, que tinham como objetivo o estabelecimento de “um governo 

democrático, livre e independente”, pois a influência da Revolução Francesa (1789) 

era uma realidade em nosso meio. 

 

De lá começaríamos a receber, então, a grande herança cultural 
do enciclopedismo, numa espécie de viagem de volta, porque 
havia na sua essência, na matéria-prima, trabalhada e burilada 
pelo esplendor do espírito francês, muito do que ele recolhera, 
dois séculos antes, no elogio dos seus escritores e nas 
impressões dos seus viajantes, para moldar a sociedade que 
pretendia libertar-se das servidões injustas que o cidadão sofria dos 
poderes monárquico e clerical(TAVARES, 1979, p.121, 122, grifos 
nossos).  
 
Esta vinculação se fez bem presente ao espírito dos intelectuais da 
Inconfidência Mineira, como ficaria apurado nas próprias 
investigações da polícia do Brasil colonial, na devassa rigorosa das 
bibliotecas dos inconfidentes. Os acontecimentos que se 
desenrolavam na França tinham, pelos mesmos motivos, uma 
permanente divulgação no Brasil, apesar do rigoroso controle das 
autoridades portuguesas. E isso explica por que o ideal de 
independência nacional marchava junto, inteiramente associado, com 
o da República (Ibidem, p. 124). 
 
 

A pintura brasileira também recebeuinfluência dos movimentos artísticos 

franceses. Tudo começou quando D. João VI contratou artistas e artesãos franceses 

para organizarem uma escola de artes e ofícios no Rio de Janeiro, em 1816.A 

Missão Artística Francesa trouxe novos rumos à arte brasileira. Após 1845, vários 

alunos receberam prêmios de viagem à Europa e bolsas de estudo para 

aperfeiçoamento em Roma e Paris. 

Entretanto, a realidade que se configurou no decorrer dos anos foi 

desalentadora, compoucas academias para a formação educacional dos brasileiros, 

falta de recursos para a aquisição de livros e a mínima valorização da leitura como 

fonte de conhecimento, culminando no atraso cultural do Brasil frente aos demais 

países. Sílvio Romero, no artigo “Relações econômicas”, publicado na Revista 

Brasileira, aponta que o fator econômico seria a principal causa do atraso cultural do 

povo brasileiro. 
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Não é hoje uma simples suposição, mas um fato firmado na história, 
que o estado de riqueza ou pauperismo de um povo influi 
diretamente na formação de sua literatura. As nações sem descanso 
ocupadas exclusivamente em adquirir o indispensável à vida, não 
podem ter uma cultura, que exige uma classe de indivíduos, que 
estejam resguardados da obrigação penível de conquistar o pão 
quotidiano (apud ATIK, 2005, p.164). 
 
 

Dentro desta conjuntura, a oportunidade de estudo ficou restrita aos filhos de 

negociantes e agricultores. Um comerciante enriquecia por negociar produtos em 

sua maioria estrangeiros, e os donos de fazendas lucravam com o café. Entre os 

estudantes que tiveram a oportunidade de estudar na Europa, e mais 

especificamente na França, do final do século 19 e início do século 20, destacamos: 

Almeida Júnior, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Cândido Portinari, Villa-

Lobos, Souza Lima, Paulo Prado, Tarsila do Amaral. 

O foco da presente pesquisa se volta para a então estudante Tarsila do 

Amaral, que soube articular, em um jogo de espelho, o cá e o lá, em suas obras 

pictóricas e literárias. De lá, ela trouxe as técnicas e as teorias da vanguarda, 

especialmente o cubismo, e aplicou-as cá, valorizando a cultura de origem. Tarsila 

passou a ser conhecida, nas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, como 

“Tarsila/princesa do café na alta de ilusões”. Cresceu numa fazenda do interior 

paulista, rodeada dos privilégios adquiridos pela “riqueza da agricultura cafeeira e 

pelos produtos refinados da cultura francesa” (GOTLIB, 1998, p.30). 

Realizou várias viagens à França, onde fez o curso de Artes, no período em 

que surgem as vanguardas europeias, realizando, em seguida, várias exposições 

individuais em diversos países. A partir de 1930, passou a pôr em ação seu 

potencial literário escrevendo cinco poemas, um conto e uma série decrônicas. 

O nosso objetivo, neste estudo, é destacar alguns pontos relevantes no 

processo de formação da pintora e cronista Tarsila do Amaral, na tentativa de 

responder a seguinte questão: quais foram as contribuições de Tarsila no contexto 

do Modernismo brasileiro e como a sua obra estabelece um diálogo entre dois 

universos culturais diferentes, o brasileiro e o francês? 

Para responder a este questionamento definimos como objetivo principal a 

análise de algumas crônicas de Tarsila do Amaral. No desenvolvimento da pesquisa 

verificar-se-á o processo de assimilação do contexto francês nos discursos verbais 

de Tarsila do Amaral, como também analisar-se-á como foram incorporadas à 
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realidade brasileira as novas ideias da vanguarda europeia em suas produções 

artísticas, e sua repercussão na história cultural brasileira. 

A metodologia seguida constituiu-se do levantamento da fortuna crítica 

existente, principalmente dos estudos de Aracy A. Amaral, Nádia Batella Gotlib e 

Laura Taddei Brandini. A partir deste levantamento foram escolhidas 11 crônicas 

para formar o corpus desta pesquisa, que se encontram anexas. Pela diversidade de 

temas abordados por Tarsila, fizemos uma seleção, a priori, e elegemos aquelas que 

relatam a trajetória de sua vida, suas experiências como estudante de artes plásticas 

na França e sua atuação no movimento modernista do Brasil. Em muitas de suas 

crônicas é marcante o tom autobiográfico ou confessional, mas a diversidade de 

temas nos impõe um olhar diferenciado dos acontecimentos culturais e artísticos no 

Brasil e na França ao longo de três décadas (1930-1950). 

No primeiro capítulo, apresentaremos alguns aspectos relevantes em relação 

às mudanças ocorridas nas primeiras décadas do século 20, a princípio na Europa, 

enfocando os movimentos de vanguarda e, a seguir, no Brasil, que sofreu influência 

das mudanças estéticas, advindas principalmente de Paris, centro irradiador da 

cultura da época. Tais aspectos nos permitirão situar a pintora e a cronista Tarsila do 

Amaral em dois contextos culturais diferentes: o francês e o brasileiro. 

No segundo capítulo, analisaremos um total de cinco crônicas, que fazem 

referência a diferentes momentos da vida de Tarsila, que nos remetem tanto a 

personagens de São Paulo do fim do século 19 quanto aos principais mentores e 

artistas do movimento modernista no Brasil. Assim, tentando traçar uma trajetória de 

fatos importantes que marcaram a vida de Tarsila, as crônicas foram agrupadas em 

três blocos: Infância,Família e “Brasil Antigo” e Educação. 

No terceiro capítulo, optamos por estudar os textos em que se apresentam 

mais marcadamente as relações entre os movimentos artísticos na França e no 

Brasil, procurando destacar os diálogos tarsilianos entre o “aqui” e o “lá”. 

As principais teorias sob as quais se assentará este estudo estão 

relacionadas aos conceitos de dialogismo e de intertextualidade. As crônicas 

selecionadas serão, pois, analisadas levando-se em conta a data de sua publicação 

e o contexto histórico em que estão inseridas.  

Como assinala Robert Stam, em Bakhtin, da teoria literária à cultura de 

massa, o teórico russo reitera ao longo de sua obra a ideia da natureza dialógica ou 

relacional do discurso. Segundo Bakhtin, “qualquer desempenho verbal se orienta 
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por outros desempenhos anteriores na mesma esfera, tanto do mesmo autor como 

de outros autores, originando um diálogo social e funcionando como parte dele” 

(apud STAM, 2000, p.73). Nesse sentido, poderíamos dizer que o dialogismo opera 

dentro de qualquer produção cultural, seja ela verbal ou não verbal; aplica-se tanto 

ao discurso cotidiano quanto aos discursos da tradição literária e artística.  

Na esteira dos conceitos bakhtinianos, Julia Kristeva propõe o conceito de 

intertextualidade. Identificando discurso e texto, Kristeva afirma que “todo texto se 

constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção ou transformação de 

um outro texto” (1974, p.64). A noção de texto em Kristeva é bastante ampla. Torna-

se, como nos aponta Sandra Nitrini, sinônimo de “sistema de signos”, ou seja, 

abarca tanto obras literárias como sistemas simbólicos ou sociais (1997, p.161). 

Considerando, pois, texto num sentido lato, como uma ampla rede de signos 

e de significações de bens culturais, procurar-se-á analisar como Tarsila do Amaral 

estabelece, em suas crônicas, um diálogo com diferentes discursos, bem como as 

relações que se instauram entre o eu e o outro nos processos discursivos instituídos 

historicamente pelos sujeitos. 
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1. BREVE RECORTE HISTÓRICO 
 
 

O momento histórico ao qual remetem as reminiscências de Tarsila, embora 

escritas entre 1934 e 1956, tem como referência a década de 20, período da 

primeira fase do movimento modernista em nosso País e das vanguardas europeias 

na França.  

Como todo movimento, as vanguardas se desenvolveram quase que 

concomitantemente, no início do século 20, e surgiram como resultantes de vários 

fatores ligados à sociedade, à política e à cultura, em um processo de profundos 

questionamentos. 

 

1.1. CONTEXTOS CULTURAIS: Brasil e França no início do século 20 

 
 

É interessante observar que 1888 foi o ano da abolição da escravatura, e 

1914, o início da “Primeira Guerra Mundial, isto é, a emergência de um espírito 

nacionalista que procura se desvencilhar das teorias raciais e ambientais 

características do início da República Velha” (ORTIZ, 1994, p.22), influenciadas pelo 

positivismo de Comte, o darwinismo social, o evolucionismo de Spencer. Tais teorias 

analisadas sob um único prisma transmitiam a ideia de ver os povos dentro de uma 

evolução histórica, ou seja, que povos primitivos evoluem para sociedades mais 

desenvolvidas, como as europeias. 

Isto explicaria o “atraso” brasileiro e, com as devidas adaptações à nossa 

realidade, conforme estas ideias, as virtudes ou defeitos do homem brasileiro 

estavam diretamente ligados ao meio ambiente e à raça. 

 

Abordar a problemática da mestiçagem é na realidade retomar a 
metáfora do cadinho, isto é, do Brasil enquanto espaço de 
miscigenação. Somente que, aquilo que posteriormente será 
analisado em termos culturais por Gilberto Freire, se caracteriza 
como racial para os intelectuais do período considerado. Neste 
momento torna-se corrente a afirmação de que o Brasil se constituiu 
através da fusão de três raças fundamentais: o branco, o negro e o 
índio. O quadro de interpretação social atribuía, porém, à raça branca 
uma posição de superioridade na construção da civilização brasileira 
(ORTIZ, 1994, p.19). 

 

A questão racial é analisada como importante pelos intelectuais por estar 

ligada à formação da identidade nacional. Por meio da miscigenação étnica ter-se-ia 
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uma identidade brasileira ideal em processo de formação. Justifica-se assim a 

política de imigração desenvolvida no final do século, como estratégia de 

“embranquecimento” da raça brasileira. 

Couto de Magalhães (1935), em seu livro O Selvagem, lembra muito bem o 

fato de que alguns viajantes estrangeiros e escritores românticos promoveram o 

nosso índio como símbolo nacional. Essa fascinação voltada para os nossos índios 

fez com que a imagem do Brasil estivesse ligada aos nossos primitivos e à 

exuberância de nossas matas, impedindo os europeus, e mais especificamente os 

franceses, de verem o desenvolvimento urbano e industrial de nossa nação, quese 

inicia com o século 20.  

Antônio Cândido, em Formação da Literatura Brasileira, ao analisar as obras 

de Gonçalves Dias e José de Alencar, ressalta que ambos pintaram “um modelo de 

índio civilizado, despido de suas características reais”, deixando de apreendê-lo em 

sua totalidade existencial. E por que assim o fizeram? Por considerá-lo uma raça 

inferior ou por seu exotismo?  

Encontramos em Pierre Rivas a seguinte declaração: 

 

Em suma, e parece-nos, à primeira vista, paradoxalmente, impõe-se 
(a palavra é, certamente, excessiva), na França, o exotismo 
romanesco do Brasil do interior e o ensaio neotomista e reacionário 
de um Brasil cosmopolita e alimentado pelo que há de mais 
tradicional na França. [...] Prova de uma hegemonia total, manifesta, 
aberta, mas também insidiosa, da ideologia européia, que impõe o 
seu modo de pensar ao próprio Brasil exigindo que este lhe devolva 
uma imagem idêntica, no nível do pensamento, e exótica, isto é, 
tranqüilizadora enquanto inferior, no nível da criação (1995. p.339). 
 
 

Há aqui uma referência ao que ocorria com a nossa literatura naquele início 

de século como reflexo do outro findo: a “imitação da cultura européia”, ao dizer 

“impõe o seu modo de pensar [...] exigindo que se devolva uma imagem idêntica, no 

nível do pensamento”.  

 

Se levarmos em conta o testemunho de diferentes críticos do 
pensamento brasileiro, nos deparamos de imediato com a questão 
da “imitação”. Parece ter-se transformado em senso comum a tese 
do Brasil enquanto espaço imitativo. Os protagonistas da Semana de 
Arte Moderna denunciaram ao infinito esse traço do “caráter 
brasileiro”, que Manoel Bonfim chamava de “falta de espírito de 
observação” [...] (ORTIZ, 1994, p.27). 
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Segundo Mário da Silva Brito, a literatura nacional padecia durante esse 

período de inquietação. Ele nos reporta a opinião de Capistrano de Abreu: 

 

Se Aluísio alude ao fato de não haver leitores, Capistrano de Abreu, 
com sua autoridade moral, já fere o próprio meio literário, e sua 
censura recai tanto sobre os círculos cultos e intelectuais quanto 
sobre a incompreensão geral às coisas da inteligência. É que 
assinala em artigo de 1893 também: “Admiram zelosos economistas 
o estado de nossas finanças e bradam e vociferam contra o 
relaxamento dos governos... Pobre literatura nacional! Essa nem ao 
menos encontra quem lhe chore o triste fato. [...] A nova geração 
continua a fazer literatura por simples diletantismo, sem ideal definido 
e civilizador, reproduzindo no mais das vezes, em estilo pobre e 
defeituoso, autores estrangeiros!” (apud BRITO, 1964, p.17). 
 
 

A reprodução de autores estrangeiros em estilo pobre e defeituoso, reflete o 

desconhecimento de nossos intelectuais quanto a nossa própria cultura, rica em 

características que deveriam ser objeto de referência em suas obras. Por outro lado, 

como aponta Ortiz: 

 

A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil sofre 
mudanças profundas. O processo de urbanização e de 
industrialização se acelera, uma classe média se desenvolve, surge 
um proletariado urbano (1994, p.39). 
 

  
Havia o desejo de alterar a economia vigente na Primeira República (1889-

1930), que foi um período de grande instabilidade política. A difícil situação 

econômica do Brasil e a insatisfação com o domínio das oligarquias geraram vários 

movimentos populares. A inflação, o aumento de impostos e aqueda dos preços 

internacionais do café afetaram a sociedade brasileira. 

Os governantes preocupavam-se em ajudar os fazendeiros, em estimular o 

desenvolvimento da agricultura. Os principais beneficiados eram os cafeicultores. A 

população mais pobre recebia pouca ou nenhuma atenção. Durante quase toda a 

República Velha não houve, por exemplo, uma única lei de proteção aos 

trabalhadores. Camponeses, marinheiros, operários, jovens oficiais do Exército, 

cada grupo social tinha seus próprios motivos para se rebelar, e assim houve 

inúmeras manifestações de norte a sul do País.  
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São Paulo recebeu influência da art nouveau em sua arquitetura e no 

planejamento de urbanização. 

 

George Clemenceau, ao visitar o Brasil, registrou no Ilustration, de 
Paris, o elogio máximo que desvaneceria os paulistas europeizados 
ao dizer que [...]La ville de Saint Paul est si curieusement française 
dans certins aspects, qu‟au cours de toute une semaine, je ne me 
souviens pas d`avoir eu le sentiment que j`étais à l`étranger”. (A 
cidade de São Paulo é assim curiosamente francesa em certos 
aspectos, que ao curso de toda uma semana, eu não me lembro de 
ter tido o sentimento de estar no estrangeiro) (AMARAL, A. 1976, 
p.38). 
 

Apesar do exagero, talvez com a intenção de agradar os brasileiros, a 

declaração de Clemenceau decorre do fato de a cidade de São Paulo ter sido 

ampliada e redesenhada por um projeto de engenharia do talentoso Domiziano 

Rossi. Para ele, a cidade de São Paulo era “uma das mais lindas do hemisfério 

ocidental, pelas suas avenidas arborizadas, lindos jardins, praças e monumentos”, 

segundo Aracy A. Amaral. Na época a capital do Brasil estava sediada no Rio de 

Janeiro. A mentalidade positivista valorizava a modernidade, e o modelo da 

modernidade era Paris. Em meio a estas transformações surge a busca por uma 

nova arte. A literatura passou a priorizar os assuntos relativos à nova realidade. 

 

Se o modernismo é considerado por muitos como um ponto de 
referência, é porque este movimento cultural trouxe consigo uma 
consciência histórica que até então se encontrava de maneira 
esparsa na sociedade. Ao se cantar o fox-trot, o cinema, o telégrafo, 
as asas do avião, o que se estava fazendo era de fato apontar para 
uma gama de transformações que ocorriam no seio da sociedade 
brasileira. Dentro deste quadro, as teorias raciológicas tornam-se 
obsoletas, era necessário superá-las, pois a realidade social impunha 
um outro tipo de interpretação do Brasil (ORTIZ, 1994, p.40). 
 

 

As primeiras manifestações aparecem graças às atividades literárias de 

Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, dentre outros. 

O Modernismo vem mostrar o índio como realmente é, vem trazer a figura do 

negro, do mulato, sem o estigma exótico, apresentando-os como parte da nossa 

história cultural. O movimento também procura resgatar a linguagem cotidiana do 

brasileiro, fruto da mistura de línguas que convivem no País. Para Fiorin, o título do 

poema “Língua brasileira”, de Menotti Del Pichia,  
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é sintomático da radicalidade modernista, que retoma as concepções 
românticas e as aprofunda. [...]. Um tom religioso marca o 
surgimento dessa língua. Foi constituída a partir dos presentes que 
todos os povos deram ao povo recém-nascido. Num paralelo com a 
visita dos reis magos a Cristo, a língua brasileira foi formada por 
povos que aqui aportaram de navio. Dos portugueses recebeu a 
tradição literária medieval e clássica. Dos africanos ganhou sons 
diferentes. De todos os outros imigrantes recebeu novos ritmos e 
articulações universais (2000, p.165).  

 

Segundo Haroldo de Campos, é no início do século 20 que começa a 

despontar no Brasil uma economia propriamente nacional, graças à “constituição e à 

ampliação de um mercado interno”. 

 

Aabolição dos escravos, a imigração maciça de trabalhadores 
europeus, o progresso tecnológico dos transportes e comunicações, 
contam-se, ainda, entre as causas determinantes dessa nova 
economia em germinação. Evidentemente que estes processos 
haveriam de repercutir, sob a forma de conflito, na linguagem dessa 
sociedade em transformação, e se entenda aqui linguagem no seu 
duplo aspecto: de meio técnico, ao nível da infra-estrutura produtiva 
[...]; e de manifestação da superestrutura ideológica. [...].Os esforços 
de atualização da linguagem literária levados a cabo pelo 
Modernismo de 22 acusam, como uma placa sensível, o configurar-
se dessas contradições. Mais agudamente do que nenhuma outra, 
na seara modernista, a obra de Oswald de Andrade (ANDRADE, O. 
1998, p.10). 
 
 

A revolução estética e seus ideais modernistas foram trazidos pela mocidade 

artística e intelectual da elite brasileira, cuja situação econômica possibilitava 

viagens e mesmo estudos em Paris, Berlim e Londres. Esses rapazes e moças 

desejosos de propagar a nova forma de fazer arte e poesia organizaram a Semana 

de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de 

São Paulo. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências com 

músicos como Heitor Villa-Lobos e poetas e escritores como Mário de Andrade e 

Oswald de Andrade. No Saguão, foram montadas exposições de artistas plásticos 

como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, John Graz, Martins 

Ribeiro e Zita Aita e dos escultores Vitor Brecheret e Haerberg. 

A Semana de Arte Moderna teve como patrocinadores a burguesia cafeeira. 

Muitos não compreenderam a nova linguagem, pois, acostumados com a arte 

acadêmica tradicional, não entenderam as novas propostas. 
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Seu objetivo: a derrubada de todos os cânones que até então 
legitimavam entre nós a criação artística. Esse objetivo destrutivo, 
claramente enunciado, traria como mais tarde Mário de Andrade diria 
o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da 
inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência 
criadora nacional (AMARAL, A. 1976, p.16). 

 

Quais eram as novas propostas? Baseando-se nos movimentos de vanguarda 

europeia, mesmo perante suas grandes diferenças, todos eles tiveram em comum o 

questionamento da herança cultural recebida, com o slogan: “Abaixo o 

passadismo!”. 

Tinham como propósito revelar a verdadeira identidade brasileira, fruto da 

mistura heterogênea que herdamos, tanto das etnias como de hábitos, crenças e 

formas de pensar, numa aliança de saberes e técnicas entre europeus e brasileiros 

como uma forma moderna de interculturalidade. Sem preconceitos nem máscaras, e 

ainda, assumindo os nossos traços em sua concretude, os artistas irão revelá-los por 

meio das artes. 

 A divulgação destes propósitos foi feita pelos jovens modernistas por meio de 

viagens a vários Estados de norte a sul da nossa federação. A repercussão e 

importância da Semana de Arte Moderna ultrapassaram a expectativa e os desígnios 

de seus organizadores. Segundo Rubens Borba de Moraes, “além dos anos 20, 

atravessa a década de 30 e se desdobra, fazendo que até hoje nos beneficiemos 

com a abertura obtida” (apudHELENA, 1989, p.17). 

 

As agitações desta década, nas quais raras exceções todos os 
modernistas se viram envolvidos, iriam desembocar, poucos anos 
depois, na revolução de 30, iniciando-se uma nova era para o país. 
Assim, no contexto das alterações a ocorrer, a manifestação cultural 
da Semana constitui um registro sintomático da pulsação do 
organismo nacional, antecipando, através do pensamento, a 
insatisfação que tomara forma política contra o tradicionalismo-
aristocracismo, poucos anos depois. (HELENA, 1989, p.16).  

 

 

Lúcia Helena declara que “as vanguardas, hoje históricas, foram movimentos 

altamente radicais que alteraram os rumos da literatura e das demais artes” (1989, 

p.5). 
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O tempo não conseguiu apagar os questionamentos levantados pelas 

vanguardas que continuaram a cumprir o seu papel de renovação e revisão dos 

conceitos referentes à arte e à linguagem dentro da literatura. 

 

Todo um “saber” positivista, toda uma tradição filosófica racionalista 
foram minados por esta descoberta. [...] Coube às vanguardas 
conduzir estes “achados” às últimas conseqüências. E, a partir daí, 
anunciar, novas concepções e formas de representar a relação entre 
a arte e a sociedade fora dos habituais caminhos da reprodução. 
Dinâmicas, contraditórias, alegóricas, as vanguardas foram sensíveis 
porta-vozes de um mundo de realidades fragmentadas e de sentido 
móvel (HELENA, 1989, p.40). 
 

 
Antonio Candido faz uma afirmação muito importante quando assinala que 

muitas das reivindicações da vanguarda europeia tinham mais sentido com a nossa 

realidade cultural do que com a deles. Esta é uma das razões por que deu tão certo 

o movimento de vanguarda para o nosso país. 

 

Se na Europa as vanguardas conviviam com uma sociedade de 
tradição racionalista, em estágio e industrialização avançada, com 
poderosa burguesia e em meio à confusão bélica, os ecos que 
penetram no Brasil interagem com um país de tradição colonialista, 
largas faixas latifundiárias, de incipiente industrialização em meio à 
fusão bélica, desenvolvimento desigual e alto hibridismo cultural 
(CANDIDOapud HELENA, 1989, p.41). 
 
 

Essa relação mútua entre os países, com realidades diferentes, estabeleceu 

um diálogo cultural que gerou grandes influências e diversos efeitos na sociedade, 

na política, na arte e na literatura brasileiras. “O modernismo literário e artístico 

europeu teve seu momento alto nas três primeiras décadas do século 20, e depois 

persistiu como „culto‟ dessa ideologia estética, sem obras nem artistas do mesmo 

vigor” (CANCLINI, 2006, p.71). 

Entre nós surge, na segunda década do século 20, o movimento de 

renovação das artes, que assumindo um caráter próprio, molda-se à nossa realidade 

política e econômica. 

A primeira fase modernista teve início em 1922 com a Semana de Arte 

Moderna. Em 1924, Oswald de Andrade publica no jornal Correio da Manhã o 

Manifesto Pau-Brasil; no ano seguinte, com algumas alterações, o manifesto abre o 

seu livro de poesias Pau-Brasil. No manifesto e no livro Pau-Brasil, Oswald de 
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Andrade propõe uma poesia de exportação, ou melhor, uma literatura vinculada à 

realidade brasileira, a partir da redescoberta do Brasil. Dois anos depois, fez 

germinar o “movimento antropofágico”, fundando em 1928 a Revista de 

Antropofagia. Os exemplares desta publicação eram numerados como “primeira 

dentição”, “segunda dentição”, e assim por diante. 

O movimento antropofágico teve como fonte de inspiração, bem como sua 

denominação, uma tela pintada por Tarsila do Amaral (Figura 1). Nessa tela, como 

destaca Francisco Alambert, 

 

metáfora pictórica do movimento, vemos um homem que aparenta 
sonhar com outro mundo. Tem pequena cabeça inclinada para 
frente, está pensativo, sob um sol intenso e tropical e sentado numa 
planíce verde, ao lado de cactos que “explodem” numa flor. Seus pés 
gigantescos, como se a pintora nos dissesse que para construir o 
futuro sonhado fosse preciso ter os pés pesados, grudados no chão, 
na terra, no conhecimento das tradições. Impressionado com o 
quadro, Oswald mostra-o a Raul Bopp que, valendo-se da língua 
tupi, o batiza de Abaporu, que significa “aquele que come”, “o 
antropófago” (ALAMBERT, 1992, p.74). 
 
 

 

Figura 1: Abaporu, Tarsila do Amaral –1929 

 

A utopia antropofágica proposta por Oswald não significava voltar à vida 

natural, a vida primitiva, mas elaborar a construção de uma cultura nacional, capaz 

de assimilar criticamente os modelos ou padrões impostos ou decorrentes da cultura 

europeia. 

Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram duas figuras máximas de 

nosso modernismo, como poetas da cidade. Mário escreveu uma ode ao progresso 
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da cidade em Paulicéia Desvairada e Oswald escreveu Os condenados, refletindo 

um amor entranhado à cidade que vai de quarteirão a quarteirão, observando toda a 

efervescência do centro em seus diversos bairros.  

O fundamento dos discursos que dialogam está firmado na busca da 

modernidade, ou seja, da necessidade de mudanças em várias áreas da sociedade 

e na produção de sua arte. A relação polêmica entre Brasil e França decorre da 

proposta do movimento modernista de não mais importarem “matéria-prima 

deteriorada”. A matéria-prima refere-se aos traços da cultura de nossos primitivos, 

que foi colhida pelos viajantes e exploradores franceses, que estiveram no Brasil 

logo no início de sua descoberta. Anotaram o que viram de seu interesse e 

publicaram-na em seu país. Mas alguns detalhes devem ser levados em 

consideração: de que ponto de vista os depoimentos foram elaborados e 

publicados? E até que ponto eles eram verdadeiros? Ainda, que intenções estavam 

por trás destes relatos?  

 Os costumes, crenças e arte eram analisados segundo o olhar do outro. Por 

esse motivo a matéria-prima colhida recebeu o nome de deteriorada por não ser 

contada pelo olhar de nosso povo, nem pelo prisma de nosso primitivo. O olhar 

estrangeiro não foi aceito pelos modernistas. A matéria–prima deveria ser burilada, 

trabalhada e exposta pelos filhos desta cultura e não de outra. Eles, os estrangeiros, 

não podem compreender os segredos contidos nas entrelinhas de nossos 

sintagmas, paradigmas e paradoxos. Somente um brasileiro conhecedor de todos os 

meandros e significados escondidos em nosso cotidiano, seja nas atitudes, seja no 

linguajar, seja no repertório histórico de nossa gente, teria condições de criar o 

inédito. E o inédito veio pelas mãos talentosas da artista Tarsila conforme palavras 

de Aracy A. Amaral: 

 

Mas o fato é que pela primeira vez se sente na obra de um artista 
nosso a densidade de suas raízes, como infraestrutura para a 
informação atualizada que colherá no exterior, o que fará emergir, na 
pintura, sua procedência brasileira. 
Até então, os olhos estavam sempre cravados na Europa, o brasileiro 
mantendo a servidão colonial, a inferioridade cultural que nos 
caracteriza até hoje, com a melancolia que, de “ir esquecendo as 
vantagens de possuir uma pátria tão bonita, termina no desejo doido 
de partir”, conforme escreveu Álvaro Moreira1 (2003, p.318). 

 

                                                 
1
 Álvaro Moreira, “Do divórcio e de outras separações”, O Jornal, Rio de Janeiro, 1º/9/1929. 
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Uma importação sem reflexão torna-se uma imitação deteriorada. Pelo 

contrário, a proposta dos modernistas era que os artistas brasileiros conhecessem 

os movimentos estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com uma 

feição focada em nosso Brasil.  

 

A obra de Tarsila ao misturar técnica estrangeira e a vivência 
nacional, serve-se da técnica para traduzir tanto o mecanismo da 
vida urbana quanto a simplicidade despojada da vida rural. As 
pulsões de caráter surreal fazem emergir figuras primordiais em 
paisagem selvagem nativa. Os seus parentes literários, Macunaíma, 
de Mário, Serafim, de Oswald, seguem a mesma trilha, nesse 
caminho de encontro de culturas tão diversificadas que buscam uma 
síntese (GOTLIB, 1998, p.154).  

 

 

Assim Tarsila o fez, assimilando o melhor do europeu e incorporando-o aos 

caracteres presentes em nossa brasilidade, sem similaridade no outro. 

 

1.2. CRÔNICAS TARSILIANAS  

 

Tarsila inicia sua atuação como cronista em 1934, quando publica sua 

primeira crônica intitulada “O Grande Artista”, no jornal O Globo (Rio de Janeiro), 

referindo-se à visita do pintor mexicano David Alfaro Siqueiros à cidade de São 

Paulo, no ano anterior. 

Após dois anos passa a escrever semanalmente no Diário de São Paulo, com 

várias republicações destas crônicas em O Jornal, no Rio de Janeiro. Esta atividade 

com participação na imprensa vai até 1956, quando publica sua última crônica 

Magdalena Tagliaferro. 

Foram republicadas 19 crônicas em periódicos do Diário de S. Paulo entre 

1950 e 1953, uma no Diário Carioca (1951), e outras duas nos periódicos Dom 

Casmurro (Rio de Janeiro, 1939), Macunaíma (Escola Nacional de Belas Artes, 

UFRJ, 1967). A crônica “Gregório Warchavchik” foi publicada duas vezes: uma vez 

em O Jornal (6/12/1936) e outra em Warchavchik (Ed. Museu de Arte de São Paulo, 

1965). 

O interesse em estudar a vida e a obra de Tarsila começou com a publicação 

da obra de Aracy Amaral, Tarsila, sua obra e seu tempo, em 1975, cujas reedições 
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ocorreram em 1986 e 2003. Tendo sido esgotadas as edições anteriores, 

constatamos a importância e atenção dada a partir de então em torno do nome da 

artista Tarsila. Segundo Aracy Amaral, o objetivo seu foi 

 

analisar a importância de Tarsila no contexto das artes plásticas em 
nosso país no movimento de renovação das artes através do 
Modernismo. Ao mesmo tempo, especificar a qualidade singular 
desta artista na década de 20 no Brasil, e tentar uma análise de sua 
formação, assim como de sua produção posterior ao seu período 
máximo, em função das implicações artista-sociedade (2003, p.17). 
 

Encontramos no depoimento de Aracy sobre sua pesquisa dois pontos 

importantes: primeiro, que ela teve o privilégio de fazer suas pesquisas diretamente 

com a autora das crônicas: 

 

Desde que entrei em contato com a artista, percebi seu apego a 
dicionários e enciclopédias. Não era raro chegar à sua casa para 
minhas pesquisas semanais e encontrá-la lendo um dicionário na 
cama, pois ficara sem poder andar depois de uma operação na 
coluna. [...] Enfim, um sem número de suas crônicas provém dessas 
fontes, assinalando o lado de pesquisa em Tarsila, reflexiva e 
amante da leitura (AMARAL, A. 2001, p.20). 

 

O segundo ponto importante é o que Aracy achou sobre Oswald de Andrade 

entre os documentos de Tarsila.  

 

Um dos encontros mais emocionantes para mim como pesquisadora 
no preparo desta edição foi, decerto, uma caderneta de anotações de 
Oswald de Andrade (com a assinatura de Dulce, filha da pintora, em 
sua primeira página, ”Dulce do Amaral”). Essa caderneta, com 
anotações manuscritas em primeira redação e depois passadas a 
limpo pelo próprio Oswald, registra uma seqüência de temas (um 
trabalho em elaboração?), com o título “Tarsila: um renascimento da 
pintura brasileira”. [...] tudo leva a crer redigidos por volta de 1925 [...] 
percebemos ao nos ser revelado este documento localizado em 2002 
– sendo já clara para Oswald naquela época a importância de Tarsila 
na historiografia da arte brasileira (AMARAL, A. 2003, p.14). 
 

 

 Em 1983, Nádia Batella Gotlib edita Tarsila do Amaral, a musa radiante e em 

1998 lança o livro Tarsila do Amaral, a modernista, cujo objetivo é destacar alguns 

aspectos da “personalidade artística” de Tarsila, “procurando acompanhá-la na sua 

história de vida cultural, marcada por uma atitude de inquietação sempre à procura 
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de novos objetivos e modos de expressão, e por um comportamento de mulher 

tranquilamente firme nos seus propósitos” (1998, p.11). 

Outra pesquisadora que encontrou relevância neste assunto é Laura Taddei 

Brandini. Em seu trabalho de Iniciação Científica na USP, decide estudar 

especificamente as crônicas de Tarsila do Amaral, “integralmente inéditas até aquele 

momento, os idos de 1997”. Segundo ela: 

 

As memórias da autora convidaram-me a debruçar sobre a Paris dos 
anos 20; suas leituras, a mergulhar num universo literário variado, 
marcado, sobretudo, por um gosto enciclopédico pelo conhecimento. 
As referências à sua realidade imediata conduziram-me ao contexto 
cultural brasileiro dos anos 30, 40 e início dos anos 50 (2008, p.19). 
 

Em 2001, Aracy Amaral organiza as crônicas publicadas no Diário de S. Paulo 

e edita-as na coletânea intitulada Tarsila Cronista. Nas notas introdutórias, Aracy 

Amaral afirma que 

 

[...], ainda sentia-me em dívida para com Tarsila enquanto não 
editasse uma seleção de suas crônicas publicadas na imprensa de 
1936 até meados dos anos 50, pois queria mostrar uma outra faceta 
de sua personalidade: sua cultura, sua curiosidade intelectual, seu 
humanismo – trabalho finalmente publicado no livro Tarsila Cronista 
[...] (AMARAL, A. 2003, p.9).  

 

 

Em suas crônicas, as memórias do Brasil antigo estão presentes na 
série “Conversando com Meu Pai” – [...] – onde Tarsila se vale de 
recordações filtradas pela sua sensibilidade, e seu interesse pela 
literatura, como no caso de “Dona Adelaide de Castro”, onde narra 
sua entrevista com a irmã do poeta Castro Alves. Aliás, a literatura e 
a história estão muito presentes em suas crônicas, [...] (AMARAL, A. 
2001, p.19).  
 

 
Realmente, observa-se a atenção e o gosto pela leitura por parte da cronista 

Tarsila. Várias crônicas são dedicadas à Literatura Francesa e às obras de 

escritores brasileiros, “assinalando o lado de pesquisa em Tarsila, reflexiva e amante 

da leitura”, como bem disse Aracy Amaral. 

 Laura T. Brandini, em suas análises das crônicas de Tarsila, destaca outros 

aspectos: 

 

Tal como quem faz anotações de leituras nas páginas dos jornais, 
grande parte das crônicas de Tarsila é escrita com base em livros. 
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[...] Por vezes, a leitura de uma ou de várias obras rende assunto 
para toda uma série de crônicas, como se dá em 1936, nas crônicas 
dedicadas aos pintores impressionistas franceses Paul Cézanne, 
Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas – [...] (2008, p.29). 
 
 

Na dissertação de mestrado intitulada A Caipirinha Afrancesada (2003), 

Brandini seleciona como corpus de seu estudo as crônicas de Tarsila, cujas marcas 

francesas eram mais relevantes. Em 2008, depois de um amplo levantamento de 

toda a produção da artista, em diferentes periódicos, Brandini publica uma antologia 

das crônicas de Tarsila do Amaral. Destaca ainda que Tarsila também escreveu um 

conto, alguns poemas e outros textos para revistas e catálogos de exposição, sendo 

Confissão Geral um dentre outros em que narra sua carreira artística. 

Brandini (2008) declara que a diversidade de temas encontrados nas crônicas 

tarsilianas proporciona diferentes interesses no campo da pesquisa científica, ainda 

a serem explorados.  

 Néstor García Canclini, em seu livro Culturas Híbridas trata da questão dos 

modernistas latino-americanos em aplicar as teorias estrangeiras à sua realidade 

nacional, atitude encontrada em nossa Tarsila com muita propriedade: 

 

A primeira fase do modernismo latino – americano foi promovida por 
artistas e escritores que regressavam a seus países logo depois de 
uma temporada na Europa. Não foi tanto a influência direta, 
transplantada, das vanguardas européias o que suscitou a veia 
modernizadora nas artes plásticas do continente, mas as perguntas 
dos próprios latino-americanos sobre como tornar compatível sua 
experiência internacional com as tarefas que lhes apresentavam 
sociedades em desenvolvimento (CANCLINI, 2006, p.78). 
 
 

Dentro desta perspectiva, este trabalho destaca Tarsila do Amaral como uma 

artista além de seu tempo, que compreendeu o valor de se preparar na França e 

aplicar seus conhecimentos adquiridos em prol do seu País. Como integrante do 

modernismo, inovou sem imitar. Retratou a arquitetura de nossas cidades históricas 

herdadas dos colonizadores, mostrou a realidade de um Brasil moderno, pintando os 

operários e os negros como integrantes da formação do povo brasileiro e de sua 

cultura. 

 Suas relações com os intelectuais franceses foram por ela avaliadas como 

positivas, tanto que encontrou no discurso jornalístico um meio de transmitir suas 
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experiências valiosas, as quais lhe possibilitaram criar uma ponte para um diálogo 

cultural entre França e Brasil.  

Tarsila do Amaral, mais conhecida como “a pintora moderna do Brasil”, 

“pioneira do movimento de libertação artística brasileiro” (MILLIET apud AMARAL, 

2003, p.457), manifesta-se com suas crônicas uma leitora interessada em adquirir 

conhecimento não só sobre pintura, mas em todas as áreas relacionadas às artes, e 

o desejo de transmitir ao público o que a vida havia lhe concedido de mais precioso: 

uma visão de mundo ampliada pela oportunidade de conhecer sua cultura e refletir 

sobre ela ao compará-la com outras, onde esteve como turista (Espanha, Egito, 

Japão), como expositora de sua arte (Rússia) e principalmente como estudante, em 

Paris. 

São estas reflexões que despertam, motivam e aguçam a memória de Tarsila 

do Amaral. Jorge de Sá, em sua obra A Crônica, declara que o cronista renasce ao 

relatar um acontecimento que lhe causou grande impacto: “O renascer ocorre de 

várias maneiras, sendo que, no caso do escritor, é pela palavra escrita que ele 

acontece. Dessa forma, ao narrar o mundo, o cronista narra a si mesmo [...]” (2008, 

p.68). 

Ao contar sua trajetória de vida, Tarsila conduz o leitor aconsiderar sua 

própria existência relacionada às heranças culturais obtidas. Este leitor identifica-se 

com ela e, no desejo de vencer seus limites, procura ver além de suas fronteiras, o 

que só é possível com o auxílio de quem tem a habilidade com as letras para 

descrever o mundo, mas, acima disso, de quem tem conteúdo para narrar esse 

“outro” mundo desconhecido. 
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2. A TRAJETÓRIA DE TARSILA DO AMARAL 
 
 

As crônicas escolhidas para comporem o corpus desta dissertação fazem 

parte da antologia de crônicas e outros escritos de Tarsila do Amaral, pesquisadas e 

organizadas por Laura Taddei Brandini em sua obra Crônicas e outros Escritos de 

Tarsila do Amaral (2008), de acordo com a informação dada na introdução. As 

análises serão desenvolvidas no segundo e no terceiro capítulos, conforme os temas 

a eles atribuídos. 

Para uma melhor compreensão, torna-se necessário convencionar-se que 

todas as vezes que forem utilizadas citações das crônicas ou de outros escritos de 

Tarsila do Amaral, compiladas na obra referida acima, elas serão identificadas da 

seguinte forma: AMARAL, T., ano da publicação da crônica ou artigo e página. 

 
 
2.1. INFÂNCIA  

 
 

 2.1.1.PAULO E VIRGÍNIA 
 
 

Tarsila nasceu na cidade de Capivari, São Paulo, em 1886. Nesta crônica, ela 

recorda o tempo de infância. Sua memória vai longe: “uma tarde na fazenda” quando 

criança. Aracy A. Amaral revela que “a infância de Tarsila decorreu, primeiro, na 

fazenda São Bernardo, perto de Capivari, e depois em Santa Teresa do Alto, em 

Monte Serrat” (2003, p.32). 

 
QUANDO AINDA BEM PEQUENA, lembro-me de uma tarde na 
fazenda em que, ao lado de meus irmãozinhos, ouvia uma história 
linda e triste, contada por uma mulher não menos linda e artista – 
minha mãe. Era o romance de Paulo e Virgínia. Ela trazia na mão o 
livro para nos mostrar as gravuras, enquanto expunha 
minuciosamenteo enredo que prendia a nossa atenção e os nossos 
corações (AMARAL, T., 1942, p.501). 
 

 
Certamente, nesta cena trazida à lembrança, ela e seus irmãos ficavam 

sentadinhos para ouvirem sua mãe contar a história. Eram em número de sete,seus 

irmãos, cujos nomes são: Oswaldo, Cecília, Dulce – que morreu ainda pequena –, 

Luís, Milton, José Estanislau – que herdou o nome do pai e do avô – e ela, Tarsila. 
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Dona Lydia se dedicava à criação dos filhos, dando-lhes atenção e contando 

de forma lúdica e atraente romances por ela lidos. Interpretava muito bem as 

histórias para receber da filha Tarsila o título de artista: “[...] expunha 

minuciosamente o enredo que prendia a nossa atenção e os nossos corações”. 

Percebe-se certo orgulho quando Tarsila destaca, depois dos elogios de “linda” e 

“artista”,a quem se dirige: “minha mãe”. 

A atitude de sua mãe em trazer o livro nas mãos para mostrar as gravuras às 

crianças demonstra sua sabedoria. Além de cativar a sua atenção, indica a fonte da 

história contada, impulsionando-as a reconhecer o valor dos livros e da leitura. As 

gravuras para essa idade são de grande importância, no sentido de despertar a 

curiosidade, bem como contribuem para a formação de um universo imagético. 

Tarsila testemunha que foi impactante psicológica e emocionalmente o efeito da 

obra Paulo e Virgínia, de Bernardin de Saint-Pierre, sobre o seu “espírito de criança”. 

 
Guardei dessa história uma recordação viva, sofri e chorei 
infantilmente quando Virgínia, em plena tempestade, não quis despir-
se no tombadilho do navio e aceitar o braço forte do marinheiro que 
queria salvá-la. Esta novela comovente, cheia de elevada moral, 
gravou-se no meu espírito de criança como num disco (AMARAL, T., 
1942, p.501). 
 
 

Escrito no final do século 18, o romancePaulo e Virgínia traduziam pontos de 

vista do ideal iluminista, o qual defendia que a felicidade baseava-se no respeito aos 

direitos humanos. Considerado um dos clássicos da literatura francesa, a obra 

possui muitas características do ideário romântico. Uma das características é a do 

“bom selvagem”. O casal cresce, na companhia de suas mães, longe da burguesia e 

da ascendência do capitalismo, numa ilha exótica distante do país França. O cenário 

escolhido para o desenrolar do romance foi uma ilha do Oceano Índico, a Ilha 

Maurício(Figura 2). Na época era conhecida como Île-de-France, por pertencer 

àquele país entre 1721 e 1810. Quando os britânicos tomaram o arquipélago 

rebatizaram-na de Maurício, em homenagem a Maurício de Nassau, quando o 

território ainda estava sob possessão dos holandeses. Esta é a principal ilha do atual 

país República de Maurício e está localizada a aproximadamente 800 km de 

Madagáscar. 
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Figura 2: Paul et Virginie. 

 

Tarsila utiliza-se da linguagem figurada para enfatizar as imagens 

transmitidas por sua mãe naquela tarde longínqua; ao reler o romance, percebe que 

as impressões continuavam ainda muito vivas, como podemos apreender na crônica 

de 1942: “[...] tudo para mim foi mais ou menos recordação” (AMARAL, T., 1942, 

p.501). 

Num artigo escrito para a Revista Acadêmica, em novembro de 1946, com o 

título “França, eterna França”, Tarsila revela que tanto a cultura, como a literatura 

francesas estavam presentes nos hábitos da fazenda dos Amarais: 

 

À hora do café eu repetia papagaiamente com meu pai os versos de 
Delile: 
“Il est une liqueur au poète plus chère; 
 Qui manquait à Virgile et qu‟adorait Voltaire”. 
Sabia então que existia um Voltaire, que existia também um Vitor 
Hugo, um Alfred de Musset e toda uma coleção de poetas e 
romancistas franceses que eu via carinhosamente encadernados na 
vasta biblioteca. Conhecia Os miseráveis: minha mãe lia romances e 
depois contava com minúcias a história, devidamente expurgada das 
passagens escabrosas (AMARAL,T.1946, p.725).  
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As lembranças de Tarsila destacam a importância dada a cultura francesanos 

grupos mais elitizados da nossa sociedade do início do século XX. Francisco 

Alambert, em seu livro A semana de 22: A aventura modernista no Brasilassinala 

que: 

 

A cultura francesa era hegemônica nos meios intelectuais. Podemos 
ver em diversos jornais do princípio do século matérias e crônicas 
diárias escritas em francês. Companhias teatrais francesas 
apresentavam-se regularmente no país – São Paulo e Rio de Janeiro 
em particular. Praticamente todos os artistas e intelectuais 
modernistas falavam e liam francês correntemente, cultivavam quase 
todos os autores clássicos e modernos dessa língua (1992, p.22). 

 

Ao pesquisar sobre o assunto, encontramos um artigo intitulado “Ensino de 

Língua Estrangeira no Império: o que mudou?” com autoria de Maria Antonieta Alba 

Celani. Ela destaca o acréscimo de cinco matérias no currículo escolar vigente no 

Brasil, em 1809, entre elas o francês e o inglês: 

Foi no Império, com a decisão N. 29 de D. João VI, que as línguas 
estrangeiras passaram a ter um papel na educação dos brasileiros; 
[...] “refletindo na precisão habitual, que dela tem, e outras 
profissões” o desenvolvimento dos “primeiros rudimentos da 
gramática, dados no primeiro grau da educação”, condiciona o 
estudo do latim ao da língua francesa, “língua geral e mais útil pelas 
muitas verdades necessárias ao bem do paiz (sic) que podemos 
escolher dos escritos de seus sábios” (CELANI, 2000, p.239, 244). 
 
 

Não sabemos se D. Lydia foi a um banco escolar em São Paulo ou estudou 

na própria fazenda, como a filha que iniciou seus estudos na fazenda e depois foi 

dar continuidade ao segundo grau de instrução em um colégio na capital paulista. 

 

Seu pai, educado por jesuítas, cuidava da formação dos filhos 
segundo o gosto do tempo. Tarsila, como menina, foi alfabetizada e 
teve como primeira mestra Mlle. Marie van Varemberg d‟Egmont, 
jovem professora belga. Com ela aprendeu a escrever, a ler, a 
bordar: ”B, A, G, P...” lia vagarosamente Tarsila as primeiras letras 
que conseguiu decifrar. Era o nome do provável fundador da 
Fazenda São Bernardo, Bernardo Avelino Gavião Peixoto (AMARAL, 
A., 2003, p.33). 
 
 

Ainda no artigo “França, eterna França”, Tarsila continua a relatar outros 

traços da cultura francesa em seu lar: 
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Logo mais, quando não conseguia fugir, mademoiselle Marie, a 
professora de vinte anos que morava na fazenda, chamava para a 
lição de francês. [...] No jantar, fazia as honras da mesa a deliciosa 
sopa Julienne – coleção autêntica de legumes secos, chegados da 
França em pacotinhos. Quando corria ao quarto de costura de minha 
mãe, divertia-me com a fita métrica, onde se viam, num dos lados, os 
retratos de todos os reis da França. [...] Na toilette de minha mãe 
viam-se invariavelmente um potinho de Crême Simon, um vidro 
perfumado de Jicky (nem sei mais se é assim que se escreve), uma 
caixinha de pó de arroz Fleurs d‟Amour, sabonetes de Pinaud, 
quando não era Guerlain, um vidro de Elixir dentifrício Docteur Pierre, 
uma tesourinha para unhas marca Vitry. Tudo respirava a França. 
Nossos vestidos caseiros e os de passeio eram de tecidos franceses 
e os laços de fita que nos ornavam a cabeça eram também franceses 
(AMARAL, T.,1946, p.725, grifo nosso). 
 
 

Dr. Juca, como também era conhecido seu pai, era um homem de mente 

moderna. Valorizava e investia em produtos estrangeiros, principalmente franceses, 

como veremos numa declaração de Tarsila em outra crônica a ser analisada adiante. 

O fato de a autora revelar que a leitura deste clássico Paul et Virginie foi a 

realização de um velho desejo: constata sua devoção para com a literatura francesa, 

conforme declaração de Aracy A. Amaral. 

A crônicaPaulo e Virgínia, que estamos analisando, foi escrita a partir da 

leitura do verbete “Bernardin de Saint-Pierre (Jaques Henri)” do dicionário 

enciclopédico Grand dictionaire universel du XIXèmesiècle. Na sequência da crônica 

vê-se seu lado reflexivo e analítico ao se debruçar sobre o texto que está 

escrevendo: 

 

[...] a autora não transcreve inteiramente todas as informações 
transmitidas por determinada parte do verbete, como na tradução, 
mas faz dele uma síntese, conservando alguns termos empregados 
no texto fonte. Nesses momentos Tarsila aproveita para tecer 
comentários pessoais. [...] (BRANDINI, 2008, p.31). 
 
 

O ano de 1942, em que escreve esta crônica, coincide com o período da 

Segunda Guerra Mundial. Aracy interpreta em Tarsila a consciência de um mundo 

em guerra retomando o fato pelo viés oposto ao ódio: o da bondade humana: 

 

Enquanto o mundo atravessava um período tumultuado, na 
turbulência da Guerra Civil da Espanha e início da Segunda Guerra 
Mundial em setembro de 1939, vemos Tarsila sonhadora, abordando 
a guerra de forma indireta, sempre fiel à sua área cultural (AMARAL, 
A., 2001, p.19). 
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Tarsila utiliza a arte literária para enviar uma mensagem diferente da 

rivalidade, egoísmo e competição econômica entre as nações em guerra, aos seus 

leitores.O romancePaul et Virginie, publicado em 1778, época em que os ideais do 

Romantismo começavam a se estabelecer e a se difundirem até a primeira metade 

do século 19, traz o ideal da bondade. Ao final da crônica, Tarsila tece o seguinte 

comentário: 

 

Essa obra que resume todos os sentimentos do seu autor, onde o 
seu espírito e o seu coração se acham integrais, não poderá morrer 
porque encontrará sempre uma ressonância nos corações formados 
pela bondade humana, que ainda existe nestes tempos mecanizados 
de guerra e destruição (AMARAL, T., 1942, p.503). 
 
 

Bernardin de Saint-Pierre era amigo de Jean-Jacques Rousseau, que 

defendia a justiça social e combatia a corrupção monárquica. Suas ideias 

repercutiram na Revolução Francesa de 1789 e no movimento literário europeu do 

Romantismo. Assim Tarsila o descreve “... Bernardin de Saint-Pierre amava acima 

de tudo a natureza, a vida simples, longe das intrigas e misérias das sociedades nos 

grandes meios” (AMARAL, T., 2008, p.503). 

O Romantismo eclodiu na Europa num momento de ideais revolucionários, 

buscando transformações na sociedade e na política. Os problemas estavam 

relacionados ao abandono dos modos de vida tradicionais. Por estes motivos o 

movimento buscou refúgio no passado, com a reinvenção do bom selvagem e do 

exotismo. A tendência patriótica e nacionalista no Brasil veio coincidir com a 

conquista da independência política em 1882, ao romper os laços com Portugal. O 

objetivo de ser reconhecida como pátria perante a Europa foi alcançado. Na 

literatura e arte, procurava-se a identidade cultural como nação. A criação de uma 

língua brasileira, adaptando a fala do povo à literatura, era um dentre outros 

objetivos. 

Alfredo Bosi (1979) relata em História Concisa da Literatura Brasileira, que 

umas das críticas que se fazia à existência de uma literatura brasileira nos anos de 

1843, mesmo após a nossa independência de Portugal, era não termos uma língua 

própria. 
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Entretanto, muitos destes alvos a serem alcançados não foram incorporados 

pelo Romantismo no Brasil, mas suas sementes foram lançadas nos corações 

daqueles que cresceram ouvindo essa literatura romântica. Na verdade, esses 

objetivos só foram tomar forma na literatura e arte modernista. 

Um dos modernistas que também fizeram a leitura do livro Paul et Virginie foi 

Mário de Andrade. Nessa leitura ele encontrou um paralelo aos seus ideais, a ideia 

de Bernardin de Saint-Pierre concernente à valorização da língua coloquial local. 

Telê Porto Ancona Lopez, ao ser convidado para prefaciar o romance Amar, verbo 

intransitivo, de Mário de Andrade, refere-se ao fato dizendo: 

 

Suponho que a leitura de Paul et Virginie tenha feito o modernista 
brasileiro pensar em pontos para ele de grande importância. 
Bernardin de Saint-Pierre escreve em uma língua que não é 
exatamente o Francês castiço, ensinado nas escolas ou nas 
páginas dos monstros sagrados da França do século XVIII. 
Fazendo sua narrativa se passar numa possessão francesa distante 
da Europa, colocando-a na boca de um narrador local, acolhe no 
texto um bom número de expressões e construções do francês das 
colônias (ANDRADE, M., 2008, p.170, grifos nossos). 
 
 

Esta característica do idílio Paul et Virginie torna-se pontual para Mário 

Andrade que, de acordo com os propósitos modernistas, tinha como alvo tratar da 

questão nacionalista brasileira relacionada ao estilo literário e à linguagem. Em 

Amar, verbo intransitivo ele trabalha o sentido metafórico das palavras “para que 

elas tenham realmente uma função expressiva caracteristicamente nacional” 

(ANDRADE, M., 2008, p.151). 

 
 

2.2. FAMÍLIA E “BRASIL ANTIGO” 

 
 
Numa série de crônicas, Tarsila revela muitos aspectos da fazenda onde 

cresceu, por meio do diálogo com seu pai. As crônicas trazem ainda informações 

relevantes sobre fatos históricos do Brasil. Aracy Amaral (2001) faz alusão aos 

acontecimentos dizendo que: “Em suas crônicas, as memórias do Brasil antigo estão 

na série „Conversando com meu pai‟ [...] onde Tarsila se vale de recordações 

filtradas pela sua sensibilidade [...]” (p.19). São abordados temas como a libertação 

dos escravos, a urbanização de São Paulo, o desenvolvimento econômico,nomes de 

personalidades ilustres como escritores, jornalistas, advogados, políticos, músicos, 
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artistas, etc., que exerceram papel transformador em nosso País por meio de suas 

habilidades e profissões. Enfim, Literatura, Arte e História compõem estas 

reminiscências de nossa artista.   

Brandini igualmente comenta: 

 

Em 1949, a artista inicia também uma série de oito crônicas que 
tratam de personagens da São Paulo de fins do século XIX, 
intituladas „Conversando com meu pai‟, e que nasceram de 
conversas de Tarsila com dr. Juca, seu pai. A série estende-se até o 
fim do primeiro semestre de 1950[...] (2008, p.25).  
 
 

Estas crônicas são decorrentes de entrevistas informais realizadas na fase 

adulta da artista, quando ia visitar seus pais, já idosos, na fazenda ou recebendo a 

visita deles na cidade de São Paulo. 

 

 

2.2.1.CONVERSANDO COM MEU PAI (I) 
 
 

O ambiente do casarão da fazenda é descrito detalhadamente, narrandoa cor 

local por meio do discurso descritivo. 

 
 

Vejo meu pai deitado numa rede, ao canto da sala de jantar do 
casarão da fazenda. Aos lados uma cadeira de balanço antiga e um 
sofá de jacarandá, entalhado por mãos um tanto ingênuas e que 
vieram de antepassados familiares. Rente às janelas envidraçadas, 
de batentes aplainados a enxó, estendia-se o pomar com suas 
múltiplas jabuticabeiras, terminando num bosque de caviúnas, 
jequitibás, taiuveiras, guarirovas e um sem número de árvores 
anônimas por onde se enroscavam primaveras e alamandas 
(AMARAL, T., 1949, p.648). 
 
 

O contexto familiar, no qual Tarsila foi educada, retrata o ambiente social dos 

anos de transição entre a República Velha e a Revolução de 30. Seu pai foi 

personagem importante nos acontecimentos que transformaram a estrutura da 

sociedade paulista e da sociedade brasileira. 

 
Meu pai [...] despertava às minhas perguntas sobre a época em que 
estudava na Academia de Direito da então província de São Paulo. 
Seus olhos nesse instante brilhavam mais, evocando a adolescência 
e a mocidade. E aquele velho de 92 anos, José Estanislau do 
Amaral, que foi sempre tratado com veneração e não há muito 
homenageado pelos estudantes de Direito como o mais velho 
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advogado do Brasil, formado em 1877, recorria, pouco antes de 
morrer, à sua prodigiosa memória para recordar fatos com datas 
precisas [...] (AMARAL, T., 1949, p.648). 
 
 

José Estanislau do Amaral Filho formou-se em Direito e exerceu os cargos de 

juiz de Direito, de advogado, além de ser fazendeiro. Durante quase todo o século 

19, a educação brasileira estava ao alcance dos filhos de famílias ricas do campo 

que se formavam na área jurídica, sobretudo nos centros urbanos de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Recife. Igualmente os filhos de comerciantes e profissionais liberais que 

compunham a classe média do País. Como assinala Alfredo Bosi, 

 

 

[...] ressalte-se o caráter seletivo da educação no Brasil- Império e, o 
que mais importa, a absorção pelos melhores talentos de padrões 
culturais refletidos na Corte e nas capitanias provincianas.  
Assim, apesar das diferenças de situação material, pode-se dizer que 
se formaram em nossos homens de letras configurações mentais 
paralelas às respostas que a inteligência européia dava a seus 
conflitos ideológicos (1979, p.100-101). 
 
 

A educação e o conhecimento das leis concediam “prestígio” e certo 

“domínio” perante a população menos privilegiada. Segundo Sérgio Buarque de 

Holanda,  

 

 

Na Monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos 
de fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem 
monopolizava a política, elegendo-se ou fazendo eleger seus 
candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral 
todas as posições de mando, e fundando a estabilidade das 
instituições nesse incontestado domínio. Tão incontestado, em 
realidade, que muitos representantes da classe dos antigos senhores 
puderam, com freqüência, dar-se o luxo de inclinações 
antitradicionalistas e mesmo de empreender alguns dos mais 
importantes movimentos liberais que já se operaram em todo o curso 
de nossa história (1971, p.41).  

 
 

Tais movimentos liberais foram reflexos das ideias propagadas pelos livros 

franceses, nos quais os filhos de fazendeiros, por meio da aprendizagem de língua 

estrangeira, debruçaram-se. Suas mentes foram abertas para o progresso, cujo 

preço a pagar seria o abandono de uma situação tradicional em prol da evolução 
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nacional. A escravidão constituía empecilho para o desenvolvimento do País, 

incompatível com o capitalismo moderno. No entanto, o sustento da classe rural 

estava no trabalho escravo e por esse motivo a classe se dividiu nas decisões a 

serem tomadas quanto ao progresso tão desejado. Mas foi o prestígio e domíniode 

que eram possuidores que lhes deram o poder de fortalecer e ditar as reformas 

registradas com a formação do partido republicano, do qual Dr. Juca fazia parte. 

 

Capivari era, no Império, uma das cidades mais próximas da 
província de São Paulo. Lá morava muita gente ilustre [...]. Quando 
Cerqueira César, chefe político de grande prestígio, muito importante 
na capital, subiu à presidência – o que deu motivo a uma agitação 
política em todo o estado, a qual, naquele tempo, chamavam de 
revolução -, Cesário Motta, fervoroso republicano, dirigiu o 
movimento revolucionário em São Paulo, fazendo-se representar, em 
Capivari, por meu pai, conhecido então por dr. Juca Estanislau, e o 
ilustre advogado dr.Cândido Motta, seu primo (AMARAL,T., 1950, 
p.666). 
 
 

Houve um episódio interessante contado por Dr. Juca em crônica desta 

mesma série, a de número VII. Ele relatou que as intrigas políticas eram constantes 

entre os partidos republicano e monarquista em Capivari. Certa feita houve um 

princípio de tiroteio que foi logo abafado. Mas o líder do partido adversário ao seu, 

Delfino de Carvalho, surpreso, saiu de casa ameaçando com uma espingarda: 

 

Felizmente, devido ao nervosismo, não podia engatilhar e sua mão 
escorregadia enquanto repetia: “Eu atiro, eu atiro!”. Meu pai, fazendo 
gestos aos amigos revolucionários para que não fizessem fogo, 
evitou um conflito de sérias conseqüências. [...]. À noite, como 
recompensa pelos sacrifícios e pelo muito que fez, planejaram os 
correligionários de Delfino atacar meu pai na sua própria casa e não 
o fizeram porque houve amigos (entre eles o dr. Madeira, médico 
muito estimado na localidade) que inventaram e espalharam a notícia 
de que a casa de meu pai se achava repleta de revolucionários 
republicanos, perfeitamente armados, e de capangas vindos de 
Quilombo, da fazenda de meu avô (AMARAL,T., 1950, p.667). 

 

Na realidade os ânimos estavam exaltados no tocante à política. Dr. Juca e 

família enfrentaram risco de vida por defender os ideais republicanos. A recompensa 

foi a certeza de que não fora em vão. “Depois, recordando a proclamação da 

República, dizia meu pai que a 16 de novembro houve em Capivari uma festa 

notável e solenidade com grande movimento nas ruas” (AMARAL, T., 1950, p.667). 
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Durante a entrevista à sua filha ele diz, com satisfação e orgulho, que foi juiz 

nas causas em favor da liberdade de escravos: 

 

Por esse tempo devia servir como juiz o dr. Clementino de Souza 
Castro que, alegando ter muitos serviços, indicou meu nome para 
funcionar como juiz nas causas em favor da liberdade.Baseando-me 
nos laudos dos médicos abolicionistas que invariavelmente 
atestavam ser o libertando atacado de moléstia do coração, tendo 
por isso vida por pouco tempo e portanto pouco valendo, eu, como 
juiz, concordava com as indenizações propostas pelos escravos para 
obterem a liberdade(AMARAL,T., 1949, p.649). 

 
 
 

Dr. Juca era filho de José Estanislau do Amaral, conhecido como “o 

milionário” por ser grande proprietário de terras em São Paulo. Possuía muitas 

fazendas onde cultivava cana-de-açúcar, café e criava gado. Na Genealogia 

paulistana, consta que o avô de Tarsila era dono de uma fortuna incalculável. No 

livro Tarsila: sua obra e seu tempo encontra-se a seguinte informação sobre ele:  

 

Além de fazendeiro, fora um empreendedor, construindo o Teatro 
São José, em São Paulo, onde hoje se situa o edifício da Light 
(atualmente um shopping center), o Hotel Internacional de Santos, o 
Hotel d‟Oeste. Sua sede, como senhor, era a Fazenda Sertão, e 
tinha quatrocentos escravos (AMARAL, A., 2003, p.32). 
 

 
Em Vida cotidiana em São Paulo no século XIX, de Carlos Eugênio 

Marcondes de Moura, encontram-se referências sobre o Teatro São José, entre os 

inúmeros documentos coletados. No “Diário da Princesa Isabel”, Carlos de Moura 

descobriu informações raras sobre os locais de lazer da sociedade paulistana no 

final do século 19. 

 

43. Teatro S. José – Largo Municipal (Praça João Mendes) entre as 
ruas da Esperança e do Imperador (Marechal Deodoro). Ruas 
desaparecidas quando da ampliação da Praça da Sé. Inaugurado no 
domingo, 4 de setembro de 1864, com um espetáculo de gala, 
estando presente o Dr. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 
então presidente da província, mais tarde Barão Homem de Melo. [...] 
Foi destruído por violento incêndio em 15 de fevereiro de 1898. 
Em memoráveis temporadas, o público paulistano conheceu naquele 
teatro, altos expoentes de arte lírica (1998, p.253 – 254). 
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Todo o patrimônio de José Estanislau do Amaral, além da herança herdada 

da família, pode ser explicado pela organização e expansão de crédito bancário a 

partir de 1851 com a fundação do Banco do Brasil, e com ele o estímulo à iniciativa 

privada (HOLANDA, 1971). Outro escritor que vem elucidar o fato é Hernani Donato: 

 
Economicamente, a política do livre-câmbio e protecionismo 
alfandegário introduzida em 1844 pelo Ministro Alves Branco resultou 
em duradouras e benéficas transformações. O período contou para o 
seu êxito, principalmente, com o surto da economia cafeeira [...] 
(2000, p.330). 
 
 

Na história de São Paulo, entre seus vários fatores de enriquecimento 

encontra-se o café, produto de grande exportação na época: 

 

São Paulo é a capital do dinheiro e dos empreendimentos ousados. 
Seu crescimento e sua pujança econômica, alicerçados na indústria, 
no comércio e na lavoura, notadamente a cafeeira, causam 
admiração e até espanto, chamando a atenção do resto do Brasil e 
mesmo do estrangeiro (BRITO, 1964, p.146) 
 
 

Vale ressaltar o fato de o avô de Tarsila investir seus recursos na construção 

de um teatro. Não sabia ele, naquele momento, que no futuro, sua neta seria a 

grande artista brasileira que representaria nossa cultura por meio de seu talento e da 

pintura. Com certeza, esse zelo em abrir um local para divulgação da cultura, na 

província de São Paulo, repercutiu em toda a sua descendência o caráter valorativo 

para com as artes e o conhecimento.  

Como os demais Barões do Café, o avô de Tarsila adquiriu terras na capital 

paulista e construiu sua residência. Consta no texto de Aracy A. Amaral sobre os 

estudos de Tarsila na cidade de São Paulo o seguinte: 

 

Mas, entre a fazenda e a França, uma outra imagem se levanta, 
embaçada embora: é São Paulo. Onde ficava hospedada na grande 
casa do avô à rua Conselheiro Nébias, colhendo frutos frescos na 
nogueira do jardim, e framboesas vermelhas. Mas São Paulo era 
uma pausa entre a fazenda e o colégio de Santana, onde a menina 
mais estudiosa da classe fez sua primeira comunhão, ou no Colégio 
de Sion, onde estudou dois anos (2003, p.37). 
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O contato de José Estanislau do Amaral com a neta em 

suaresidênciapossibilitou-lhe a transmissão de uma visão empreendedora em 

relação ao País e em prol da sociedade. Tarsila assimilou a visão empreendedora do 

avô, e procurou ampliar os seus horizontes por meio de seus estudos, 

principalmente na França. 

Dr. Juca também era homem culto e Tarsila faz questão de destacar suas 

qualidades: “Meu pai conversava fluentemente, algumas vezes empregava termos 

hoje pouco usados; seus períodos, ora curtos, ora longos, eram sempre logicamente 

construídos; evitava cuidadosamente cacofonias” (AMARAL, T., 1949, p.648). 

Levando em consideração o que foi dito anteriormente acerca da educação 

de Dr. Juca pelos jesuítas, fica claro o fato de sua linguagem ser bem ao estilo do 

português de Portugal. À época da entrevista, 1941, a língua no Brasil já havia se 

“abrasileirado” de certa forma, conforme observação de Tarsila sobre a linguagem 

de seu pai. Digno de nota é constatar um avanço, ainda que pequeno, da brasilidade 

na língua nacional nos anos 40. As propostas iniciadas pelo romantismo brasileiro 

de separação da língua de Portugal da língua falada no Brasil perpetuaram como 

objetivos no período modernista, que estavam sendo alcançados ainda que 

lentamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Um dos traços marcantes do modernismo é apartar das letras a 
influência portuguesa, é a ruptura com as formas tradicionais de 
expressão, fundadas no purismo, na gramática herdada dos 
descobridores (BRITO, 1964, p.140). 
 

. 

Nesta crônica, três assuntos importantes são mencionados que modificarão o 

status quo existente na Velha República, ao final do século 19, no Brasil: a abolição 

dos escravos, a imigração de italianos e a Proclamação da República. 

O entrevistado,Dr. Juca, participou de reuniões decisivas em relação ao 

período em foco. Reuniões por ele definidas como concorridas: 

 

Anos depois, a 15 de novembro de 1887, havendo uma reunião 
muito concorrida no velho Teatro S. José, à Praça João Mendes, à 
qual compareceram o Dr. Antonio Prado, ministro do governo por 
esse tempo, e muitos outros, principalmente abolicionistas 
acompanhados de Antonio Bento, aí se achavam presentes o 
referido Dr. Lins de Vasconcellos e Dr. Bueno que então se 
mostravam advogados entusiastas da libertação dos escravos. Na 
capital de S. Paulo por esse tempo já não havia mais escravo a se 
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libertar, conforme prometera o Dr. Antonio Bento (AMARAL, T., 1949, 
p.649). 
 
 

Segundo Kugelmas (2002), em Coleção Formadores do Brasil, o nome Dr. Bueno 

refere-se a José Antônio Pimenta Bueno. Estudou na Faculdade de Direito de São 

Paulo na primeira turma, formando-se em 1832. Como advogado e abolicionista 

apresentou projetos de lei ao Imperador D. Pedro II, para libertação dos escravos em 

1866, porém a Lei do Ventre Livre foi sancionada somente em 28/9/1871. Em 1848, 

aliou-se ao partido dos conservadores.No ano de 1852, ocupou a cadeira no Senado 

pelo Estado de São Paulo. Certamente por ocupar o cargo de senador, que foi 

vitalício, pôde extinguir a escravidão na capital paulista. Sendo amigo do Barão de 

Mauá, uniu-se a ele juntamente com o Marquês de Monte Alegre na construção das 

ferrovias Rio de Janeiro – São Paulo (1852) e Santos-Jundiaí (1856). Publicou, com 

muito sucesso em 1857, Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do 

Império. 

 

Pimenta Bueno, jurista erudito e de formação intelectual sólida, 
político moderado e conciliador, e sobretudoum discreto preferido do 
monarca, era o homem talhado para a tarefa de não apenas analisar, 
mas enaltecer a constituição de 1824 (KUGELMAS, 2002, p.34) 

 
 

Conforme tese de doutorado de Maria Helena p.Toledo Machado, Escravos e 

cometas. Movimentos Sociais na década da Abolição(1991), Antônio Bento de 

Souza Castro era jornalista abolicionista. Trabalhou em prol de leis que garantissem 

a libertação aos escravos. Juntamente com seus amigos que compartilhavam das 

mesmas ideias, criou e organizou os caifases que incentivavam a fuga, garantia 

recursos e até acomodava fugitivos nas propriedades dos fazendeiros (1991). 

Percebem-se exatamente os ideais europeus de liberdade e nacionalidade 

absorvidos da literatura e de suas ideologias europeias em desenvolvimento anos 

antes. 

 

Como acentua Raymundo Faoro ao avaliar as vicissitudes do 
pensamento liberal no país, aqui este aportara mais marcado pelo 
absolutismo ilustrado de Pombal do que por lutas afirmativas de 
segmentos inconformados com o Ancien Régime. As elites ilustradas 
do universo luso-brasileiro da década de 1820 eram, em boa medida, 
herdeiras desta tradição e logo se tornaram evidentes as 
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aproximações e sintonias entre estas elites e o moderadíssimo 
liberalismo dos teóricos franceses da época, preocupados em 
encontrar o equilíbrio entre o absolutismo de outrora, legitimado pelo 
direito divino dos reis, e a visão de soberania popular identificada 
com o período jacobino da Revolução Francesa e considerada 
rousseauniana (KUGELMAS, 2002, p.39-40) 
 
 

Razão por que eram realizadas reuniões com o intuito de mudar a situação 

injusta da escravidão no País, de se buscar uma solução para a mão-de-obra 

trabalhadora em substituição ao escravo, e de se discutir sobre a necessidade 

urgente da formação de uma república constituída por estados federados. 

 

Era opinião corrente entre os presentes que se devia tratar da 
imigração e a propósito desse assunto o Dr. Leôncio de Carvalho 
comunicou no seu discurso que fora informado de que em Itália já se 
cuidava disso e que, sendo convidada uma família de italianos para 
emigrar ao Brasil, respondeu: „Não queremos ir para o Brasil. Vamos 
para o “Estado” de S. Paulo‟. Falavam como profetas, pois nesse 
tempo não se cogitava ainda de S. Paulo vir a ser Estado como o foi 
depois, com a proclamação da República (AMARAL, T.1949, p.650). 
 
E veio esta República tão desejada, causando alegrias e 
desapontamentos. Meu pai viveu sob seu regime 58 anos, 
conservando desde a juventude o mesmo entusiasmo por ela, a 
mesma fé e o mesmo otimismo em relação à democracia no seu 
verdadeiro significado (AMARAL, T., 1950, p.668). 

 

É dentro desta realidade, em que culturas se mesclam, que Tarsila recebe as 

influências que repercutirão nas suas escolhas para direcionar sua obra. Pintará 

suas raízes advindas deste interior paulistano. Gotlib (1998) escreveu que “em meio 

a uma simplicidade dos modos, havia, no entanto, uma ambiência cultural que a 

tradicional família paulista cultivava, segundo o modelo em voga: Paris” (p.28). 

Os padrões culturais importados da Europa nos períodos do Império e 

Regência no Brasil, presentes no contexto familiar de Tarsila, são herança de seus 

antepassados. As circunstâncias ao seu redor concorriam para prepará-la a ocupar 

uma posição de destaque. A participação de seu pai no desenrolar dos 

acontecimentos que impulsionaram o desenvolvimento do Brasil, consciente ou 

inconscientemente, transmitiu-lhe o mesmo desejo de contribuir e participar da luta 

para que seu País viesse a adquirir sua própria identidade cultural. 

 

Na ambientação paradoxal dessa aristocracia rural provinciana, onde 
a convivência com as amas-de-leite de seus irmãos – como a “mamã 
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Balbina” – coexistia com o francês como segunda língua, os estudos 
se faziam na Europa ou nos Estados Unidos, mais facilmente ligados 
às sedes das fazendas que o Rio de Janeiro (AMARAL, A., 2003, 
p.34). 
 
 

A convivência tanto com a negra como com o francês, destacada com 

propriedade nesta citação, irão resultar em quadros modernos, nos quais serão 

retratadas as características do povo e da terra brasileira: A Negra, Caipirinha, 

Abaporu, Sol Poente, Antropofagia e outros. 

Criada dentro de uma atmosfera que a transformou numa “caipirinha 

afrancesada” 2, Tarsila escreve de Paris a seus pais declarando seu desejo de 

acentuar cada vez mais o seu lado brasileiro, em suas expressões artísticas. 

 

Diz ela aos pais em carta de 19 de abril: “Sinto-me cada vez mais 
brasileira: quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço por ter 
passado na fazenda a minha infância toda. As reminiscências desse 
tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero na arte ser a 
caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como 
no último quadro que estou pintando”. (AMARAL, A., 2003, p.101). 
 
 

Tarsila refere-se ao nome da fazenda em que fora criada, São Bernardo.  Seu 

sonho é representar sua infância, sua história. Com este gesto, torna-se patente a 

naturalidade com que Tarsila evoca seu tempo de criança, e como sente prazer de 

estampar em suas telas o que fez parte do seu mundo vivido no interior paulista, 

“quando ainda bem pequena”. 

 

 

 2.2.2. CONVERSANDO COM MEU PAI (II) 

 

A crônica tem como foco o dia 13 de maio de 1945, quando o pai de Tarsila 

completava 90 anos de idade. O clima era de festa na fazenda dos Amarais. Toda a 

família estava reunida para celebrar mais um ano de vida do Dr. José Estanislau do 

Amaral Filho. 

 

Na imensa cozinha patriarcal, as empregadas e ajudantes laboriosas 
como formigas corriam de um lado para outro nos preparativos do 
almoço fazendeiro. Frangos, patos, leitoas, perus e cabritos, 

                                                 
2
 Título da Dissertação de Mestrado de Laura Taddei Brandini na Universidade de São Paulo, 2003. 
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sacrificados de véspera, ostentam-se agora na mesa entre o verde 
das alfaces, o amarelo das abóboras, na fusão cheirosa de pratos 
bem brasileiros ao lado da maionese e do bom vinho francês, 
armazenado por meu pai com os cuidados de autêntico enófilo; pois, 
sendo conservador nos seus hábitos cotidianos, ele via, no entanto, 
com olhos inteligentes, a contribuição estrangeira, quer na comida, 
quer no vestiário ou qualquer outra manifestação da vida moderna 
(AMARAL, T.1949, p.651). 

 

O almoço na fazenda é expresso pela cronista de modo a se ver e sentir, por 

intermédio das cores e aromas agradáveis, os sabores variados dos pratos 

brasileiros. Mesa farta com variedades de carnes e legumes cultivados na própria 

fazenda, como também a maionese e o vinho franceses, que não podiam faltar nas 

reuniões familiares. E, embora residisse no interior paulista, a sua família consumia 

vários produtos de uso doméstico com origem francesa. 

 

Tarsila contaria, muitos anos depois, como fora forte a presença da 
França em sua infância. Quase como num tríptico, podemos reunir 
as três sensações mais fortes dos primeiros anos de vida: a 
paisagem, a fazenda e a França (AMARAL, A., 2003, p.34). 
 

 

O tempo a que Aracy A. Amaral nos remete é aquele em que Tarsila passa a 

escrever suas crônicas para jornais e artigos para revistas. Em 1946, ela escreveu 

uma crônica para a Revista Acadêmica, do Rio de Janeiro, sobre os produtos 

franceses consumidos em sua casa. 

 

Se eu gosto da França? Escute:  
Cresci numa fazenda de café como a cabrita selvagem, saltando 
daqui pra ali entre rochas e cactos. 
Mas quando voltava para casa encontrava ao piano minha mãe 
tocando Couperin ou Dandrieu. 
À hora do almoço, meu pai, patriarcalmente sentado à cabeceira da 
mesa, à moda brasileira, servia-se de um bom Château-Lafite, um 
Lormont ou um Chablis, cuidadosamente retirado de uma adega 
francesa. Minha mãe tomava água de Vichy Hôpital ou Célestin da 
qual nós, as crianças, compartilhávamos, e, algumas vezes, a título 
de prêmio, dava-nos para provar uma gotinha licorosa de Château 
d‟Yquem (AMARAL, T., 1946, p.725).  
 

 
Observam-se nesta descrição analogias muito bem intercaladas na 

construção do texto: “como a cabrita selvagem, saltando [...]” e “[...] patriarcalmente 

sentado à cabeceira da mesa, à moda brasileira”. Segundo Brandini,  
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as crônicas que Tarsila dedica à memória constituem, pois, relatos 
de momentos tanto deslumbrantes como engraçados, recriados 
textualmente em detalhes, de modo a transportar o leitor, convencido 
pelo testemunho da artista, para o seu tempo passado (2008, p.29). 
 
 

Nesta mesma crônica, França, eterna França, redigida para a Revista 

Acadêmica, constata-se que Tarsila se lembra da caixinha de música francesa que 

tocava a ária do Toureadorfazendo honra a Bizet. Ela e seus irmãos gostavam de 

ouvir aquela harmoniosa melodia!Cita, ainda, a fita métrica de sua mãe que trazia 

retratos de todos os reis da França. 

Quanto aos hábitos alimentares de seu pai, Tarsila descreve-os na terceira 

crônica desta série: 

 

Após a refeição matinal com seu invariável prato de leite, ovos e aveia, 
arrematados com um bom copo de café (à maneira popular da 
França), meu pai, no seu cantinho preferido da sala de jantar, 
descansava meia hora antes da saída a cavalo em inspeção às 
plantações de frutas (AMARAL, T.,1949, p.655). 

 
 

Interessante observar que o pai de Tarsila não só conhecia a maneira popular 

francesa para a refeição matinal, mas também a tinha adotado no seu cardápio. Tal 

atitude vem demonstrar a sua consideração atribuída à cultura francesa. Aliada à 

aprovação do paladar francês, quem sabe, existia também a interpretação de que tal 

hábito alimentar fosse uma indicação de atitude saudável para quem quisesse viver 

mais. Pelo que podemos constatar, Dr. Juca, ao atingir noventa e dois anos, teve 

vida longa, considerando-se as estatísticas da época. 

Na crônica que estamos analisando, a segunda da série “Conversando com 

meu pai”, Tarsila refere-se à sua mãe usando adjetivos que nos ajudam a conhecê-

la melhor: “Minha mãe, que além decompositora possuía veia poética, também o 

saúda com palavras comovidas. Expansiva, como sempre o fora, abraça-o 

carinhosamente e o deixa um tanto encabulado” (AMARAL, T.1949, p.651, grifos 

nossos).Comemorava-se o aniversário de Dr. Juca e D. Lydia o cumprimenta-os com 

toda a alegria e demonstração de amor. 

Como já assinalamos anteriormente, D. Lydia teve um papel importante na 

transmissão cultural francesa aos filhos. Da mesma forma que lhes contava histórias 

de autores franceses, ensinava-lhes a cantar músicas francesas. 
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Às últimas horas do dia, depois do banho com sabonetes 
parisienses, a fim de aproveitar os derradeiros momentos de 
brincadeiras, minha mãe tocava ao piano “A Marselhesa” e eu 
marchava com meus irmãozinhos para o quarto de dormir, cantando: 
“Allons enfants de la patrie...” (AMARAL,T., 1946, p.726). 
 
 

Tratando-se do hino nacional francês, percebe-se o quanto foi passado sobre 

esta nação europeia aos filhos do casal Amaral! Para eles, e no consenso geral, o 

acesso à cultura francesa era de grande importância. A França era referência para o 

mundo em matéria de atualização intelectual! 

Outra curiosidade que Tarsila traz sobre relíquias francesas são os álbuns de 

retratos. 

 

Antigamente, e ainda em princípios deste século, os álbuns de 
retratos eram peças obrigatórias nas casas de famílias brasileiras 
que se prezavam. E como eram bonitos!Vinham sempre da França e 
faziam figura entre as perfumarias, vinhos, tecidos finos e tanta coisa 
com o chique parisiense. Nas visitas aos parentes, a meninada se 
reunia para ver os retratos. [...] Dois desses álbuns de rica 
encadernação ainda existiam (e agora me pertencem) na fazenda de 
meu pai, em Mombuca, além de muitos retratos colecionados aos 
poucos e conservados em caixas (AMARAL, T., 1950, p.669). 
 
 

O acesso a tantos produtos franceses por parte da família Amaral levou-a a 

ter certa familiaridade com a sociedade francesa. Conhecia tanto aquela cultura que 

quando lá chegou para estudar e morar, Tarsila não passou por um choque cultural 

tão grande, normalmente experimentado por aqueles que transferem sua residência 

para outro país. Assim ela se expressou: “Mais tarde, essa França que viveu 

embrionária na minha imaginação infantil, desabrochou em realidade deslumbrante 

nos muitos anos que vivi em Paris: museus, teatros, artistas, escritores... Que 

saudades!” (AMARAL, T. 1946, p.726).  A semente francesa foi lançada no coração 

de Tarsila e de seus irmãos pelos pais que lhes proporcionaram um ambiente 

cultural diferenciado: à moda local brasileira e à moda em voga no mundo de então 

– Paris. 

Surge daí o desejo de estudar no maior centro cultural, afamado 

mundialmente. A motivação surge e casa-se com o plano de seus pais de que as 

filhas receberiam um estudo mais completo, consoante ao pensamento reinante 
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entre as famílias de condições financeiras que valorizavam o acesso à educação 

atualizada europeia: 

 

Com o imaginário alimentado pela riqueza da agricultura cafeeira e 
pelos refinados da cultura francesa, a criança cresce como a “Tarsila/ 
princesa do café na alta de ilusões”, conforme o verso de Carlos 
Drummond de Andrade (GOTLIB, 1998, p.30). 
 
 

Dando prosseguimento à análise da crônica, depois do lanche da tarde e de 

um passeio a cavalo com os filhos pela fazenda, Dr. Juca descansava em sua rede. 

Filhos e amigos, num bate-papo agradável, dirigem-lhe perguntas sobre o passado, 

e ele gostava de recordar... “– Lembra-se, papai, daquele 13 de maio de 1888? Sim. 

Ele se lembra” (AMARAL, 1949, p.652). 

13 de maio de 1888 foi o dia da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. 

Finalmente estava concedida a liberdade a todos os escravos do Brasil! 

Coincidência! Dr. José Estanislau completava 29 anos neste dia, data tão histórica 

de nosso País. E ele passa a contar o que aconteceu naqueles dias, satisfazendo a 

curiosidade de todos ali presentes, ansiosos por saber mais sobre o referido fato. O 

texto de Tarsila, numa linguagem fluente e espontânea, retoma as palavras de seu 

pai e transmite ao leitor informações relevantes: 

 

Já uns dois meses antes dessa data, passavam pelas fazendas 
bandos de cativos que fugiam em direção às cidades. Os mais 
ousados incorporavam-se a eles, certos de que estavam da 
aboliçãopróximos; outros, entretanto, não ousavam segui-los. No 
sertão, a fazenda principal de meu avô paterno, no município de 
Jundiaí, entre os escravos em debandada, naquele 13 de maio, 
ficaram muitos deles, ligados pela amizade aos senhores que 
sempre os trataram bem. Um parente da família, ajudante na 
fiscalização do serviço, punha as mãos na cabeça, perplexo, e dizia: 
“Que será das donzelas soltas por esse mundo afora?”. Com suas 
trouxas de roupa, fugiram as crioulas do casarão de taipa com 
janelas de rótulas, onde viviam bordando ou costurando sob a 
vigilância carinhosa da Sinhá, que era toda bondade cristã. E meu 
pai recorda a infância vivida ao lado dos escravos que sempre lhe 
inspiraram compaixão e dos quais se tornaria mais tarde defensor 
(AMARAL, T. 1949, p.652). 
 

 

Neste depoimento, consta-se que muitos dos escravos preferiram ficar nas 

fazendas em que trabalhavam pelos laços de amizade com os seus “senhores”. 

Cabe aqui uma reflexão. O negro faz parte da história do Brasil e deve ser 
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reconhecido o seu papel na construção da identidade nacional. Conforme Paulo 

Prado: 

 

O negro entre nós pode ser considerado sob dois aspectos: como 
fator étnico, intervindo pelo cruzamento desde os primeiros tempos 
da colônia – e como escravo, elemento preponderante na 
organização social e mental do Brasil. [...] O negro não é um inimigo: 
viveu, e vive, em completa intimidade com os brancos. Nascemos 
juntos e juntos iremos até o fim de nossos destinos (1972, p.222-
223). 
 
 

Esta visão de que o negro deveria ser tratado com respeito era não somente 

uma atitude própria de um cristão, mas também de uma visão pertencente a um 

grupo restrito da aristocracia rural paulista. Alimentados pelas ideias iluministas de 

pensadores franceses, como Jean-Jacques Rousseau, que defendia a fraternidade, 

liberdade e igualdade, possuíam opinião e procedimentos distintos dos demais. 

 Hernâni Donato assinala que o Imperador Pedro II “pela formação e pelo 

humanismo cultivado, no íntimo seria abolicionista” (2000, p.325). No entanto, por 

estar no trono, era pressionado de um lado pelos que eram abolicionistas e de outro, 

pelos que eram monarquistas e que pressentiam o colapso de um dos grandes 

pilares do governo: a agricultura. Segundo Donato: 

 
A poesia, a música, o teatro, o jornalismo, a oratória das praças 
exigiram o apressamento do fim da escravidão. Ouviu-se a voz 
uníssona do país. Ausente a teimosa prudência do velho imperador, 
a princesa regente decidiu ouvir aquela voz. Alguém advertiu: 
“Redime um povo, mas perde o trono”. É politicamente correto o 
aceitar que ela, apesar do alarme preferiu pôr o trono em risco. 
Assinou a Lei Áurea (2000, p.326-327). 
 
 

A veracidade desta declaração sobre as manifestações populares de 

músicos, artistas, escritores e jornalistas, encontra-se nas palavras de Dr. Juca, 

parafraseadas por Tarsila neste trecho da crônica: 

 

Na capital de São Paulo as comemorações de 13 de maio se fizeram 
com festas, discursos, alegria, felicitações mútuas entre 
abolicionistas. O ator Vasques, baiano inteligente, querido pelos 
estudantes e pela platéia paulistana, improvisou no Teatro São José 
as seguintes quadras: 
 
                              No calendário da Igreja, 
                              Eu não devo estar errôneo 
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                              O dia 13 de junho 
                              É dia de Santo Antônio 
 
                               No calendário da Pátria 
                               Da abolição a contento, 
                               O dia 13 de maio 
                               É dia de Antônio Bueno.  
 
Esses versos ecoaram no coração do povo. O Brasiljá estava 
maduro nos seus ideais de fraternidade: a libertação dos escravos foi 
recebida com entusiasmo e alegria (AMARAL, T., 1949, p.653, grifo 
nosso).  
 
 

Destacamos o local onde foram feitas as manifestações artísticas naquele dia 

de libertação: o teatro construído pelo avô de Tarsila, num apreço a seu gesto de 

contribuição à sociedade no sentido de terem um ambiente de comemoração cidadã, 

em data histórica.                                                                                                         

Concluindo a análise da segunda crônica da série, ressaltamos: Tarsila nos 

informa que dois anos depois desta comemoração de 90 anos de seu pai, em 13 de 

maio de 1945, os alunos da Academia de Direito prestaram generosa homenagem 

ao “mais velho advogado do Brasil, formado em 1877” (AMARAL, T. 1949, p.648). 

Foi a última homenagem ao Dr. Juca, pois ele faleceu em 1947 (Ibidem, p.669). 

 

 

2.2.3. CONVERSANDO COM MEU PAI (VI) 

 

O progresso de São Paulo, com a nova realidade urbana e seu crescimento 

populacional, são alguns dos assuntos abordados na crônica “Conversando com 

meu pai (VI)”. Dr. Juca completou 90 anos em 1945, conforme declaração anterior, e 

é dessa data em diante que o texto se refere ao progresso paulista estabelecendo 

comparações com o seu tempo de estudante na Faculdade de Direito, nos idos de 

1877, ano de sua formatura. 

 

Lembro-me com saudades do seu entusiasmo diante deste São 
Paulo de arranha-céus, ele que conhecera nossa capital com 20 mil 
habitantes, quando os estudantes da Faculdade de Direito 
constituíam poderosa e respeitada classe (AMARAL, T., 1950, 
p.658). 
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Tarsila fala de saudades porque na data em que escreve esta crônica, 1950, 

seu pai já havia falecido. Ela exclama: “Pena não estar vivo o velho José Estanislau 

para ver esses progressos...” (Idem). Admirada, conta que Dr. Juca viajava para 

visitar os filhos, utilizando a linha de trem. 

 

Apesar de seus 90 anos, viajava meu pai sozinho da fazenda para 
São Paulo. E note-se que vinha pelo ramal da Sorocabana entre São 
Pedro e Jundiaí, o que representava para ele, naquela idade, 
verdadeira proeza, pois em certos trechos o trem não corria como em 
outras estradas porque, sobre os dormentes mal conservados, se 
punha a galopar como um cavalo. Os passageiros nos seus assentos 
de linóleo saltavam aos solavancos, quisessem ou não quisessem. 
No verão, sufocados pelo calor, devido às janelas fechadas para não 
se queimarem com as fagulhas, alguns deles transpiravam 
pacientemente e outros com altas e vãs reclamações. Meu pai 
pertencia ao grupo dos pacientes: sua simpatia por aquele ramal, 
que freqüentava desde a mocidade, tudo desculpava (AMARAL, T., 
1950, p.658). 
 
 

A estrada de ferro utilizada por Dr. Juca foi construída em 1870. Em sua 

dissertação de mestrado sobre As ferrovias de São Paulo: Mogiana e Sorocabana 

(1974), Saes escreveu: 

 

A companhia Estrada de Ferro Sorocabana foi criada em 2 de 
fevereiro de 1870 por empresários sorocabanos liderados pelo 
comerciante de algodão Luis Mateus Maylasky, cidadão austro-
húngaro. O primeiro trecho da ferrovia foi inaugurado em 10 de julho 
de 1875 e era formado por uma única linha, em bitola métrica, entre 
São Paulo e a fábrica de ferro Ipanema, passando por Sorocaba. A 
partir dos anos 20, em seu trecho inicial –primeiro até Mairinque, 
depois somente até Amador Bueno – passaram a circular, 
principalmente, trens de subúrbio [...]. A linha está ativa até hoje.3 
 
 

A construção da Estrada de Ferro Sorocabana trouxe benefícios importantes 

para a região, principalmente o de escoar os produtos cultivados nas fazendas, para 

exportação e venda. Significou, ainda, um grande investimento para o 

desenvolvimento econômico do País: 

 

O país colhia um novo recorde na década de 1870: a safra média de 
3,6 milhões de sacas de café. Se o Vale do Paraíba fluminense e o 
Norte de São Paulo viam suas terras se esgotarem, logo novas 
lavouras vicejavam em Minas Gerais, Espírito Santo¸ Bahia e, 

                                                 
3
 Fonte:http://www.abphe.org.br/congresso2003/textos/Apphe_2003_31.pdf 

http://www.abphe.org.br/congresso%202003/texto%20s/Apphe_2003_31.pdf
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principalmente, em um novo Eldorado: Oeste paulista. A vertiginosa 
onda verde dos cafezais irrompia com a força e a velocidade das 
locomotivas a vapor – que desbravavam os sertões, plantavam 
cidades e levavam novas faces Brasil afora: os milhares de 
imigrantes (MOREIRA, 2007, p.50). 
 
 

Mário da Silva Brito trata do avanço econômico no Brasil, em seu livro História 

do Modernismo Brasileiro I, ao abordar os acontecimentos que antecederam a 

Semana de Arte Moderna. O País inaugurava, em 1920, uma fase recente que 

requeria uma nova arte correspondente com o seu tempo. 

 

Por esse instinto de progresso, que vigia na alma das 
nacionalidades, o Brasil, em cinco anos, sofreu uma transformação 
visceral. Fixou a sua independência financeira; criou e deu definitiva 
viabilidade à sua indústria; o seu comércio, em vez de especular com 
a importação que empobrece, levou os produtos nacionais aos 
mercados estrangeiros; ao lado disso, a vida interior do Brasil cresce 
em intensidade: o braço rural às zonas fecundas do sertão, já 
axadrezadas pelos trilhos das estradas de ferro e de rodagem; as 
cidades densas de uma população ávida de trabalho tornam-se 
centros febricitantes de progresso e riqueza (BRITO, 1964, p.146). 
 

 

Nesta época, o Brasil tornou-se um dos maiores produtores de café, ou seja, 

sua participação no mercado era de 82,5% da produção mundial. Com o fim da mão 

de obra escrava entrou a tecnologia das fábricas e maquinário até nas fazendas, o 

que significou o início da imigração de várias etnias para o territóriobrasileiro. Alguns 

foram para o cultivo do café, no interior, e outros fixaram residência nas cidades, 

contribuindo assim para o crescimento urbano, principalmente na cidade de São 

Paulo. Para Ronald de Carvalho, o brasileiro 

 

não é mais o exclusivo produto da mistura de três raças – o índio, o 
africano e o português. O italiano, o alemão, o eslavo e o saxão trouxeram 
a máquina para a nossa economia. A vida tornou-se mais ativa, mais 
vertiginosa, mais cosmopolita, menos conservadora, enfim (apud BRITO, 
1964, p.147). 

 

O pai de Tarsila gostava de passear pela cidade de São Paulo para ver as 

melhorias realizadas, como também relembrar a paisagem de seu tempo de 

mocidade. Quantas mudanças de lá para cá! Alguns monumentos, ainda 

conservados, marcavam datas significativas no desenvolvimento da capital paulista. 
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Num dos passeios caminhávamos uma vez diante do Obelisco da 
Memória – uma das raras jóias do São Paulo antigo – quando meu 
pai, contemplando-o e talvez evocando seu tempo de estudante, 
disse, fiado na sua excepcional memória, que constava ter sido o 
obelisco erigido em 1814 por d. Matheus Pereira, bispo e governador 
de São Paulo, para comemorar a abertura da estrada que, passando 
por Pinheiros, ia de São Paulo a Sorocaba e Itu, tendo sido 
encarregado de abrir a estrada dois engenheiros de origem alemã: 
Muller e mais um companheiro. Essa versão corria quando era meu 
pai ainda estudante de Direito. Outras apareceram. Compete aos 
estudiosos e cultores do São Paulo antigo uma verificação nesse 
sentido (AMARAL, T., 1950, p.659). 
 
 

Tarsila, a partir das transcrições das palavras de seu pai em suas crônicas, 

instiga os estudiosos a uma pesquisa sobre a veracidade dos fatos. Os arquivos 

históricos da Prefeitura de São Paulo nos dão acesso à informação de que o 

Obelisco da Memória foi o primeiro monumento de São Paulo, construído com 

granito e alvenaria. Está localizado no centro de São Paulo, junto ao Metrô 

Anhangabaú com passagem tanto pela Rua Xavier de Toledo, como pelo Vale do 

Anhangabaú. A informação de Dr. Juca está de acordo com os registros históricos 

de queo monumento foi projetado pelo engenheiro militar Daniel Pedro Muller e 

construído pelo mestre Vicente Gomes Pereira, em 1814. Tal informação contribui 

para a preservação da memória, embora muitos paulistanos desconheçam aspectos 

de nossa história.  

 
Ponto de encontro de trilhas, tropas e tropeiros, o antigo largo e 
ladeira do Piques é uma boa tradução de São Paulo. Ali 
desembocavam os caminhos vindos do sul e do oeste. Ali homens e 
bestas saciavam a sede ao sair e ao chegar à cidade de barro. Ali foi 
erguido, em 1814, o monumento hoje mais antigo de São Paulo: o 
obelisco que por anos a fio o povo chamou de “pirâmide” (BUENO, 
2004,p.28). 
 

 

O ornato de azulejos e a restauração do logradouro foram realizados pelo 

então prefeito Washington Luís, em 1922, por ocasião das comemorações do 

centenário da Independência. Era ele homem que zelava pela preservação da 

história. Atualmente, quem visita o local encontra uma escadaria muito bem 

arquitetada em frente do obelisco, sob a qual passam os trilhos do metrô, levando e 

trazendo “os novos tropeiros” do século 21, que passeiam pela grande metrópole de 

São Paulo. 



57 

 

Prosseguindo no passeio de Tarsila com seu pai pela capital, a crônica nos 

revela outros aspectos do centro da cidade, em seu processo paulatino de 

transformação: 

 

De volta para casa, passamos pela Praça da República. “Por aqui 
vinha eu caçar nos meus velhos tempos”, disse meu pai e, ao 
continuarmos pela Avenida Ipiranga em direção à Rua da 
Consolação, dava gosto ouvir suas exclamações diante daquele 
bloco de arranha-céus que dão a São Paulo um aspecto de Grande 
cidade (AMARAL, T.,1950, p.659, grifo nosso). 
 
 

A crônica nos remete a um passado recente, quando ainda não existia a 

Praça da República e as ruas adjacentes. Na série História dos Bairros de São 

Paulo, no volume sobre o bairro da Consolação, encontra-se que: 

 

No Período de 1810 a 1850, a Consolação confundia-se com a área 
contida nos limites da freguesia de Santa Ifigênia, provisionado em 
1809. Bem verdade que se promoveram modificações urbanísticas, 
mas sem preencher tantos espaços que pudessem qualificar como 
os do verdadeiro assentamento de novo bairro paulistano. [...] Até 
então, e nos anos subseqüentes, o aspecto citadino definiria um 
perímetro em que se fundiam o campo e a cidade. Com isso, 
prevaleciam particularmente na Consolação, as chácaras sobre 
algum conjunto de moradias, alternando grandes e pequenos 
espaços (JORGE, s/d, p.56). 
 

 

Realmente, as chácaras caracterizavam a paisagem local, onde os animais 

ainda usufruíam de seu habitat, em perfeito equilíbrio ambiental. No início do século 

20, contudo, ocorrem grandes transformações com o processo de urbanização: 

 

Assim, esta capital, em 1913, era descrita como “aumentada e 
reconstruída com apuro artístico, nestes dez últimos anos”, “uma das 
mais lindas do hemisfério ocidental, pelas suas avenidas 
arborizadas, lindos jardins, praças e monumentos, e já se podia fazer 
referência às suas” ruas muitas bem calçadas, magníficos edifícios, 
bons esgotos, e possui umas das mais extensas redes do mundo 
para bonde e energia elétrica (HELENA, 1989, p.36, grifo nosso). 
 
 

As exclamações do Dr. Juca ao admirar os arranha-céus nas avenidas 

Ipiranga e Consolação, condizem com as palavras “magníficos edifícios” em Helena. 
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Dr. Juca cita dois nomes importantes de nossa literatura romântica que 

defendiam ideias de liberdade em suas obras, sobretudo a liberdade aos escravos, 

além da justiça e do progresso social. 

 
O velho adorava os poetas do seu tempo. Seus prediletos eram 
Varella e Castro Alves, dos quais sabia muitas palavras de cor. 
Lamentava não ter conhecido Castro Alves e, entre outras 
passagens da vida do grande poeta em São Paulo, disse-nos que o 
padre Chico – monsenhor Francisco de Paula Rodrigues – lhe 
contara que tinha ido visitar Castro Alves numa ocasião em que se 
achava doente, de cama. Lá estava também um estudante (quem 
seria), o qual entre outras coisas, dizia comovido: ”Castro, você é um 
poeta!”. Ao que ele respondeu: ”Eu? Poeta? Não! Poeta é o 
Varella!!”. E meu pai com sua admiração por Varella parecia 
agradecer as palavras de Castro Alves (AMARAL, T., 1950, p.660). 
 
 

Fagundes Varella (1841-1875) foi um poeta que abordou temas sobre a 

pátria, entre eles a questão abolicionista. Sofreu muito com a morte de dois filhos, da 

esposa e de alguns de seus amigos, dentre eles Castro Alves. Tarsila, numa crônica 

dedicada a ele, disse que o pai dela recitava seus versos “numa voz cantante, ao 

estilo da época! E me lembro de quando eu repetia depois automaticamente: „Alma 

que sente, que se inspira e canta, não conhece compêndio‟” (1940, p.458). 

Tarsila também escreveu uma crônica sobre a visita que fez à irmã de Castro 

Alves, intitulada Dona Adelaide. Foi bem recebida e teve o privilégio de ver o acervo 

organizado por Dona Adelaide sobre a obra, fotos e documentos de seu 

irmão(Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 -Castro Alves. 
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O amor à literatura passou de pai para filha, ao ponto de ela comprar a 

biografia do poeta Castro Alves e levar para que sua irmã, D. Adelaide, 

autografasse. Assim, nossa cronista conseguiu um valioso presente para seu pai. O 

poeta Castro Alves se inspirou nas ferrovias paulistas, quando em 1880 dobraram 

em extensão, para escrever estes versos: “O trem de ferro acorda o tigre no cerro e 

espanta os cablocos nus; rei dos ventos torna-se ginete dos pensamentos, arauto de 

grande luz” (MOREIRA, 2008, p.57).  

  Salta aos olhos a ligação da família Amaral aos fatos históricos. 

 

Tarsila vem nos demonstrar, mesclada com certa candidez diante da 
vida, ou com uma doçura que a todos encantava, sua disponibilidade 
em manter vivo o interesse pelos acontecimentos, criações artísticas 
e mudanças ocorridas no país e no mundo (AMARAL, A., 2001, 
p.13). 
 

 

Notoriamente o seu interesse em relatar as mudanças significativas no País, 

como também no Estado de São Paulo, personifica uma das fases do modernismo, 

o de preservar e ressaltar a história. Com as palavras: ”Bem pouco nos resta do 

passado e esse pouco que possuímos merece certamente nossa veneração” 

(AMARAL, T., 1950, p.659), a autora procura motivar seus leitores a conhecerem o 

passado histórico, e a devotarem grande consideração por todos que trabalharam 

para os avanços e conquistas adquiridos. 

 Em sua alma havia o anelo em ver o Brasil progredir, desenvolver e 

despontar com distinção perante o cenário mundial, e, para isso ela havia de 

contribuir por intermédio de sua obra como pintora. 

 

2.3. Educação 

 

A educação de Tarsila e de sua irmã Cecília estava nos planos de seus pais, 

como assunto importante e que merecia investimento. “José Estanislau do Amaral 

Filho julgava que suas filhas poderiam ainda ter um estudo mais completo. E assim, 

em 1902, o casal e as duas meninas embarcavam pelo „Magellan‟ rumo à Europa” 

(AMARAL, A., 2003, p.37). Depois de visitarem a Espanha, D. Lydia deixou-as no 

ColégioSacré-Coeur, em Barcelona. Tarsila sentiu-se estimulada com o ambiente 
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colegial ao receber o primeiro lugar no curso de ortografia promovido entre as 

alunas. 

Ali, aos 16 anos, pintou Sagrado Coração de Jesus, seu primeiro quadro 

conhecido, o qual recebeu muitos elogios, pelo seu trabalho paciente, demonstrando 

uma busca de perfeccionismo. A partir desta experiência, Tarsila descobre os 

primeiros indícios de sua vocação artística, que será desenvolvida, posteriormente, 

ao retornar ao Brasil. 

E como uma recompensa pelos bons resultados obtidos nos estudos na 

Europa, Tarsila e sua irmã realizam a primeira viagem a Paris, certamente, um 

acontecimento repleto de expectativas para elas. 

Aracy A. Amaral em seu livro Tarsila, sua obra e seu tempo, informa que:  

 
Depois de dois anos de estudos, sua mãe volta à Europa para buscar 
as duas irmãs em Barcelona, acompanhada do irmão Oswaldo. E 
visitam Paris pela primeira vez: “... mas não era a maravilha que eu 
sempre ouvira contar, foi uma espécie de decepção”, conta Tarsila 
[...] (2003, p.38). 
 
 

Nádia Battella Gotlib também aborda este episódio em seu livro Tarsila do 

Amaral, a modernista, tecendo o seguinte comentário acerca de sua decepção: 

 
Mas o grande acontecimento está reservado para o ano de 1904, 
com a primeira viagem à França. Se antes, Paris estava no Brasil – 
nos casarões das fazendas ou da cidade, em objetos de uso 
cotidiano presentes na higiene, alimentação, vestuário, beleza, ou 
mesmo na leitura de livros e de partituras musicais que compunham 
o acervo cultural colonialista da família paulista, agora a família iria 
até Paris. No entanto, a tão esperada viagem traz decepções. Alguns 
sonhos, construídos na lonjura do Brasil distante, através dos sinais 
de uma civilização faustosa, se desmantelam diante da visão real 
desse espaço agora sem palácios nem príncipesencantados... 
segundo as palavras da própria Tarsila (sic) (1998, p.34, grifo nosso). 
 
 

Na verdade, a visão real da menina ao chegar à cidade de Paris, no ano de 

1904, deve ter sido chocante perante a imagem criada em sua mente de criança ao 

ouvir os contos de fada e os romances franceses, repletos de florilégios. Assim, ela 

relata sua experiência, na Revista de Artes no Brasil, Habitat (1952), São Paulo, nº. 

6: 

 

EU ERA MENINA QUANDO vi Paris pela primeira vez. Que 
desilusão! Seria aquela a tal cidade das maravilhas de que tanto se 
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falava? Onde seus palácios rodeados de parques de esmeraldas em 
cujos lagos tranqüilos bandos de cisnes nadavam serenos e 
majestosos? Onde as donas Sanchas cobertas de ouro e prata, 
resplandecentes nas suas carruagens crivadas de brilhantes? Onde 
as ruas ladeadas de solares translúcidos, irisados, nos quais 
príncipes encantados habitavam com seus pajens formosos, 
vestidos de damascos e veludos? (AMARAL, T., 1952, p.731, grifos 
nossos). 
 
 

Por trás de uma literatura cheia de fantasia e imaginação, encontrava-se um 

autor capaz de descrever “uma realidade” que fascinava seus leitores. 

Para Tarsila, a realidade parisiense apreendida nos livros, quando ainda era 

estudante de literatura francesa, permitiu-lhe criar imagens de uma Paris possível, 

por meio de associações e conjecturas. Entretanto, esta realidade ganha novos 

contornos ou outros significados quando ela passa a vivenciá-la, de fato. 

 

Mal sabia que a sedução de Paris estava toda na sua vida intensa, 
rica de emoções e prazeres estéticos. Mal sabia que seus prédios 
cinzentos e tristes abrigavam celebridades mundiais em todos os 
ramos da arte e da ciência, que só mais tarde viria a conhecer 
(AMARAL, T., 1952, p.731). 
 
 

Mal sabia Tarsila que iria participar da “vida intensa” desta cidade 

encantada, descrita nos livros de literatura francesa! No auge do período das 

vanguardas europeias, ela teria contato com os novos “príncipes e princesas”, que 

se eternizariam em suas obras artísticas e literárias, ao retratarem a nova tendência: 

a estética moderna. Como estudante, Tarsila assimilou a técnica da época, 

aplicando com maestria, em seus quadros, suas origens. Tal atitude também lhe 

conferiu posição de destaque, como personagem distinta na Paris de 1923. Assim, 

assinala Sérgio Milliet (1898-1966): 

 

Estudava com André Lhote e a todos encantava, não só pelo talento 
como pela beleza. Por que era uma das mulheres mais bonitas de 
Paris, essa „caipirinha‟ de Monte Serrat. Lembro-me de certa noite 
em que, no Ballet de Champs Elysées, toda a platéia se voltou para 
vê-la entrar em seu camarote, com a negra cabeleira lisa 
descobrindo e valorizando o rosto e os brincos extravagantes quase 
tocando-lhe os ombros suavemente amorenados (AMARAL, A., 
2003, p.100, grifo nosso). 
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Com estas palavras, descobre-se que Tarsila, com sua presença, passa 

também a encantar a cidade encantada que é Paris. Agora ela é integrante das 

maravilhas que compõem o mundo imagético de quem a observa e a reflete, 

descrevendo este mundo possível no olhar de escritor. Nessa época (1923), Milliet 

“se torna seu grande amigo, crítico talentoso e admirador convicto” (GOTLIB, 1998, 

p.70). 

Após sua primeira viagem a Paris, Tarsila ainda adolescente, ao retornar ao 

Brasil, estuda piano e dedica-se à leitura de dicionários, pois gostava de apreender 

os sentidos das palavras. Esteve presente nas comemorações da vinda da Missão 

Francesa ao Brasil em 1916, quando viajou ao Rio de Janeiro com seus pais. 

Estudou escultura com o sueco Zadig e trabalhou gesso com Mantovani. Por este 

tempo vivia mais em São Paulo do que na fazenda. 

O maestro Souza Lima conheceu Tarsila por intermédio de seu primo Mário 

Amaral, que era ótimo violinista. Nessa época, Mário Amaral ainda não tinha ido 

estudar na França; posteriormente, especializou-se em música e tornou-se 

conhecido como um grande pianista e como regente da orquestra Concerts Colonne, 

em Paris. Ao referir-se à prima, Mário comenta: “Tarsila era então muito simples, 

vestia-se modestamente, com discrição, saía às vezes para desenhar, no Jardim da 

Luz, cenas de rua” (AMARAL, A., 2003, p.45). 

Quando Souza Lima foi estudar em Paris, em 1919, enviou cartão postal a 

Tarsila dizendo “Aqui há ARTE de verdade”. Tal declaração cumpriu o papel de 

animá-la a ir estudar arte em Paris: 

 

Aos poucos a idéia se firmaria em Tarsila: Paris. Ainda era, e seria 
sempre (como bem a definiria Oswald: “caipirinha vestida por 
Poiret4”... na sua dualidade da moça de interior altamente civilizada e 
sofisticada numa personalidade única em sua suavidade) a sinhá da 
fazenda, bem-dotada, e como todas as paulistas de seu tempo, 
tocando piano, falando francês. Além de uma inquietação incomum 
nas jovens da sociedade paulista: desejava ir a Paris para 
aperfeiçoar-se no caminho que aos poucos se definia diminuindo a 
influência do piano e as incursões pela poesia (AMARAL, A., 2003, 
p.47). 

 

                                                 
4
 Paul Poiret (1879-1944) é considerado um dos grandes costureiros revolucionários de seu tempo. Foi um dos 

primeiros a abandonar o uso do espartilho em suas criações e a adotar cortes simples que conferiam leveza à 

roupa, causando escândalo. Amigo de artistas – possuía mesmo um dos famosos O pássaro, de Brancusi, 

conforme atesta Tarsila em sua crônica sobre o escultor, publicada em 6 de maio de 1936  –, Poiret também 

frequentava as altas rodas intelectuais parisienses e promovia em sua casa grandes e requintadas festas 

(BRANDINI, 2008, p.58, grifo da autora). 
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Assim, cheia de expectativas, Tarsila retorna à cidade de Paris em 1920.  

 

2.3.1. PARIS 

 

Na crônica intitulada “Paris” (1943),a autora descreve a capital francesa de 

1923. Percebe-se sua emoção em reviver momentos tão marcantes para sua vida 

pessoal e artística! Em Paris, Tarsila tem uma vida agitada entre “[...] desenhos, 

teatro, música, pintura, dança, livros, conversas, estudos... Vive-se arte, tanto no 

ateliê, quanto na rua” (GOTLIB, 1998, p.78). “Dentre suas estadas na capital 

francesa, a mais importante foi a de 1923, conforme ela mesma afirmou diversas 

vezes” (BRANDINI, 2003, p.34): 

 

1923 foi um dos mais belos anos da vida de Paris nos meios de 
intelectualidade vanguardista (1943, p.532). 
 
Depois de seis meses de permanência em São Paulo, voltei a Paris e 
o ano de 1923 foi o mais importante na minha carreira artística (1950, 
p.728). 
 
Paris, a verdadeiro Paris, que me deixou impressões indeléveis, 
foi a Paris de 1923 (AMARAL, T., 1952, p.731, grifos nossos) 
 
 

No processo de estruturação da crônica, Tarsila assinala aspectos 

importantes concernentes à vida da sociedade francesa. Em seu relato, evidencia-se 

o entrecruzar das culturas: 

 

Paris era a capital do mundo para onde convergiam todos os artistas 
com as suas aspirações, todos os intelectuais ávidos de coisas 
novas, toda a gente pobre na esperança de enriquecer. Havia 
ambiente para todas as mentalidades que se agrupavam em ondas 
humanas sem se misturar (AMARAL, T., 1943, p.532). 
 
 

O ambiente era de grande diversidade, onde várias nações estavam 

representadas por estudantes curiosos, artistas e intelectuais envolvidos, direta ou 

indiretamente, com os movimentos das vanguardas europeias. 

William Wiser (2009) descreve a Paris alegre e envolvente que Tarsila 

conheceu, em seu livro Os anos loucos: Paris na década de 1920. Ele inicia sua 

narrativa relacionando o fim da belle époque com a morte do pintor Amedeo 
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Tarsila encontra-se entre o grupo de estrangeiros que chegou a tempo para 

participar da festa em Paris, naqueles anos loucos. Ela gostava de viajar. Aracy nos 

conta que sua viagem de lua-de-mel, do primeiro casamento, foi para Argentina e 

Chile e comenta: 

 

Evidentemente aventurosa para a época, a idéia da viagem partira de 
Tarsila, mas não houve oposição. “Meu pai me adorava, para ele 
tudo o que eu fazia estava bem feito, nunca se opôs a nada, e eu 
tinha tanta curiosidade em conhecer lugares...” (AMARAL, A. 2003, 
p.39). 
 

Assim também foi sua viagem a Paris. Seu pai custeou com alegria os 

estudos da filha. Paris acolhia a todos os estrangeiros que para ela se dirigiam, 

oferecendo-lhes o seu modo de vida “independente e livre”. 

 

Modigliani, em janeiro de 1920. Descreve a loucura e a criatividade presente na 

capital francesa durante os anos 20. Relata a vida de grandes personagens que 

experimentaram intensamente esses anos loucos como: Josephine Baker, Leon 

Bakst, Sylvia Beach, Nadia Boulanger, Samuel Beckett, Georges Braque, André 

Breton, Stravinski, Constantin Brancusi, Coco Chanel, Colette, E. E. Cummings, Hart 

Crane, Marcel Duchamp, Nancy Cunard, John dos Passos, Serge Diaghilev, Isadora 

Ducan, T. S. Eliot, Gurdjieff, Scott Fitzgerald, George Gershwin, Ernest Hemingway, 

Erik Satie, James Joyce, Charles Lindbergh, Modigliani, Nijinski, Pablo Picasso, Cole 

Porter, Ezra Pound, Gertrude Stein. Em seu desfecho, assinala o final da delirante 

história da década de 20 com a morte do famoso produtor dos Balés Russos, 

Diaghilev, em 28 de agosto de 1929. Em nota editorial do livro de William Wiser, 

Telmo Martino afirma que a década de 20, do século 20 foi a 

 
 [...] década mais mirabolante e criativa. Era quando todos 
precisavam estar em Paris. Foram os anos loucos que até hoje 
merecem a curiosidade e a inveja daqueles que não chegaram a 
tempo para a festa. Como observa, muito correto, William Wiser, 
responsável por esta orgia de livro, o fim da guerra não só acabou 
com o caiser e um czar. Deu também um significado mais brilhante 
ao conceito de liberté, egalité e fraternité dos franceses. Paris virou o 
centro do mundo. Não só porque o câmbio era favorável ao dólar, 
mas também porque a cidade era a mais propícia para a alegria. [...] 
Paris virou vitrina e todo mundo queria entrar nela. (In: WISER, 
2009,1ª contracapa). 
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O parisiense vivia como podia e como entendia, sem se preocupar 
com o que o vizinho pudesse pensar dele. O estrangeiro encontrava 
ali a sua liberdade. Que prazer vagar pelas ruas sem descobrir uma 
cara conhecida! (AMARAL, A. 2003, p.39). 

 

A mudança de residência para outro país gera a experiência transcultural. O 

indivíduo passa a conviver com pessoas de costumes e hábitos diferentes, formados 

por uma história só a elas peculiar. 

Vê-se aqui a cultura parisiense em relação com a cultura do estrangeiro que 

vai ali habitar. Partindo do ponto de vista da autora, de que o estrangeiro adere 

prazerosamente a este novo estilo de vida, constata-se uma mudança de postura no 

indivíduo transportado para a nova cidade, diante de significados diferentes. 

Ao ser confrontado com uma nova percepção de mundo, o homem demonstra 

possuir capacidade para reformular seus conceitos e tradições já internalizadas, e se 

abrir para entender o olhar do outro em relação à sua cultura.  

Um exemplo citado por ela, na crônica, é poder caminhar anônima em meio à 

multidão. No Brasil, as pessoas se preocupam ainda nos dias de hoje com o que o 

outro vai pensar sobre o que dizem ou fazem. Que dizer na época em que esta 

crônica foi escrita, quando os centros urbanos eram menores em relação ao que são 

hoje? Seus habitantes certamente tinham grande possibilidade de se encontrarem 

pelas ruas. 

Tarsila ansiava pela liberdade! Enfrentou, no Brasil, a censura e os 

preconceitos por parte da sociedade pelo fato de não ter se dado bem no seu 

primeiro casamento. Ela queria estudar arte, mas seu marido não entendia o seu 

desejo tão diferente em relação às mulheres de seu tempo. 

 

A vida de mulher separada não era fácil nesses idos da segunda 
década do século. Havia preconceitos, e fortes, dentro e fora da 
própria família, que Tarsila enfrenta, mudando o rumo da sua vida: 
passa a ficar mais na cidade onde estuda piano, desenha, pinta e faz 
versos (GOTLIB, 1998, p.37).5 
 
 

Mudou o rumo de sua vida, primeiramente, deixando a fazenda e indo para 

São Paulo. Anos depois, atravessando o Atlântico para aportar na “capital do 

mundo”: Paris. 

                                                 
5
“Mas o processo de Anulação só será iniciado em abril de 1925, portanto, quase vinte anos mais tarde, 

justamente quando Tarsila, já mulher de 38 anos, preparava-se para o casamento com Oswald de Andrade” 

(GOTLIB, 1998, p.35). 
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Aquela cidade cinzenta, aparentemente severa e envelhecida, tinha a 
alma jovem, alegre, irrequieta, briguenta, exuberante. E essa alma de 
Paris era contagiosa, e ainda mais contagiosa quando um amigo 
inteligente nos punha em contato mais íntimo com ela, dando-nos les 
bonnes adresses6 que o parisiense sabia guardar ciumentamente 
(AMARAL, T., 1943, p.533). 
 
 

Tarsila estabelece o contraste da “aparentemente severa” com “alma jovem, 

alegre, irrequieta, briguenta, exuberante”. A primeira impressão de severa é daquele 

que não tem esse contato mais íntimo a que ela se refere. É próprio de quem está 

de fora e só vê as aparências: “prédios cinzentos e tristes”, rótulo dado por ela à 

cidade em sua primeira viagem a Paris. 

Em 1923, a sua relação com Paris é outra. O conhecimento adquirido 

permitiu-lhe descrevê-la com novos adjetivos, graças a amigos que lhe 

possibilitaram conviver com a elite intelectual e artística parisiense. 

 

A Blaise Cendrars devo a minha infiltração naquele meio. [...] 
Cendrars apresentou-me a Jules Romains, Jules Superville, Valéry 
Larbaud, Fernand Léger, que por sua vez me apresentaram a outros. 
Paris tornou-se para mim um mundo de maravilhas (AMARAL, T., 
1943, p.533). 
 
 

Saber guardar ciumentamente les bonnes adressesera típico do parisiense. 

Na sequência da crônica, ela cita nomes de outros artistas importantes dentro do 

movimento de vanguarda com quem fez amizade, obtendo o status de conhecer e 

frequentar os melhores endereços parisienses, onde se reunia a elite intelectual. 

O comportamento do brasileiro para com um estrangeiro que visitava o Brasil 

era sempre o de receber muito bem. Foi com essa atitude que Tarsila, Oswald de 

Andrade e outros modernistas receberam Blaise Cendrars no Brasil, em 1924, 

retribuindo assim a mesma gentileza com que procedeu para com eles em Paris.  

Tarsila conta na crônica “Paris” (1943) que estudou na Academie Julian, logo 

que chegou a Paris na década de 20, seguindo as orientações de seu professor de 

pintura, no Brasil, Pedro Alexandrino. 

 

Paris fervia entre as intrigas que excitavam num impulso de vida. E 
dizer que esta Paris tão surpreendente não existia para mim um ano 

                                                 
6
 Os endereços certos. 
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antes, quando então estudava pintura nas academias passadistas! 
Eu tinha iniciado em São Paulo meus estudos de desenho com 
Pedro Alexandrino e seguira depois para a Europa, ouvindo como 
uma boa e humilde colegial os conselhos do mestre: “Continue seus 
estudos na academia Julian”. Com a mentalidade de então, tinha 
mesmo que entrar na academia Julian e foi o que fiz como coisa que 
não se discute (AMARAL, T., 1943, p.534). 
 
 

Pedro Alexandrino foi seu mestre no desenho durante um ano e meio. Viveu 

na França por nove anos, aperfeiçoando suas técnicas de pintar. Ao retornar ao 

Brasil, realizou algumas exposições, chegando a apresentar cerca de 100 obras de 

arte. O gênero de pintura a que se dedicou, ou seja, o da natureza morta, não 

refletia, contudo, as novas tendências das vanguardas europeias. 

Na crônica “Paris”, Tarsila ainda nos conta,com mais detalhes, outros 

aspectos de sua formação artística. 

 

Antes dessa viagem à Europa, em 1920, eu havia frequentado em 
São Paulo, durante uns dois meses, o curso de pintura do professor 
Elpons, importador do impressionismo para o Brasil. Elpons me fez 
um grande bem: sob seus conselhos aboli da minha palheta as cores 
terrosas de Pedro Alexandrino. Tornei-me mais segura na técnica de 
pinceladas largas, carregadas de tintas. Na Academia Julian meus 
estudos eram tidos como avançados. [...] (AMARAL, T., 1950, p.728). 
 
 

Na crônica, em questão, Tarsila faz também referências à Semana de Arte 

Moderna e ao grupo de Klaxon, que como ela mesma afirma, mostra-lhe outras 

facetas de Paris: 

 

De volta ao Brasil, logo depois da Semana de Arte Moderna, da qual 
me tinha falado em carta Anita Malfatti7, vim encontrar em São Paulo 
um grupo de intelectuais exaltados, embriagados com o sucesso das 
próprias façanhas, o grupo de Klaxon, que espantava o Brasil inteiro 
e que daqui me mostrou a Paris que eu não conhecia. Mais do 
que depressa, disse adeus aos meus amigos e parti para lá... 
(AMARAL, T., 1943, p.534, grifos nossos). 
 
 

Nestas idas e vindas entre Brasil e França, Tarsila pode confrontar diferentes 

concepções de arte: a acadêmica e as propostas pelas vanguardas europeias. 

                                                 
7
 “Anita Malfatti foi chefe da vanguarda na arrancada inicial do movimento modernista da pintura de São Paulo. 

Sua arte mereceu a honra consagradora do martírio: foi recebida a pedradas” (PICCHIA apud BRITO, 1964, 

p.72). 
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Sérgio Milliet, em um artigo publicado em 1924, na Revista do Brasil, resume o 

processo de aprendizagem de Tarsila em Paris: 

 

Com Lhote, Tarsila aprende “a necessidade de uma reação contra o 
bolchevismo impressionista” e atravessa a ponte do academismo 
para o cubismo. Com Léger, aprende o “mecanismo da vida 
moderna, assunto novo, síntese, ritmo, movimento”. Com Gleizes, a 
importância de geometria: “geometria, abstração do objeto, criação” 
(GOTLIB, 1998, p.77, grifos nossos). 
 
 

Fernand Léger, André Lhote e Albert Gleizes estão na lista de pessoas de 

espírito, ao redor dos quais ela, numa exclamação, declara sentir-se alegre por este 

privilégio de estar presente! A cada um destes mestres, ela escreveu uma crônica 

apresentando-os e especificando a escola às quais pertenciam dentro do movimento 

vanguardista. 

A obra de Tarsila do Amaral também sofreu uma grande influência das 

concepções estéticas de Pablo Picasso. Segundo Brandini: 

 

Embora o pintor espanhol não tenha sido professor da artista e tenha 
tido muito pouco contato com ela, suas obras a impressionaram de 
tal maneira que acabaram por se constituir em lições de arte 
inesquecíveis (2003, p.56). 
 
 

 Brandini explicita que Picasso é o personagem parisiense mais citado ao 

longo das crônicas tarsilianas, com 60 referências e o único que excepcionalmente 

“tem presença constante ao longo dos 20 anos de produção jornalística da autora” 

(Ibidem). Tarsila, assim, descreve o seu encontro com o “mestre”: 

 

Foi cheia de emoção que subi ao ateliê do mestre. Queria ouvir da 
sua boca a palavra mágica que me desvendasse o mundo 
hieroglífico do cubismo. Picasso me recebe com a expansão alegre 
da sua raça, compreende logo que está falando a uma principiante 
de boa vontade e diz sobre a nova corrente pictórica meia dúzia de 
palavras, só alguns meses depois assimiladas. [...] 
Saí do ateliê de Picasso levando comigo este conselho: “Procure 
contato com as boas obras de arte para senti-las”. Verifiquei depois 
que do convívio com elas é que a sensibilidade se desperta e mais 
tarde, estudando com Gleizes, o mestre do cubismo integral, dos 
quadros sem assunto, pude sentir essa arte que me parecia absurda 
e pude ler um quadro cubista. Arte cerebral, arte de elite que requer 
educação sentimental (AMARAL, T., 1936, p.53-54). 
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Tarsila não é mais a mesma que partiu do Brasil, em 1920, para a capital da 

França. A cultura francesa com seus intelectuais e artistas penetraram em seu ser: 

“E essa alma de Paris era contagiosa... Que alegria sentir-me entre tanta gente de 

espírito!” (AMARAL, T., 1943, p.533). 

 Ao interagir com a cultura francesa, a autora da crônica passa agora a ter em 

seu repertório de referências não só a cultura brasileira, mas também a da França. A 

convivência com novas formas de olhar o mundo provocou reconfigurações 

relacionadas às posições herdadas dentro de uma única visão. A mente se abre e 

diante das diferenças entre a “sua” cultura e a do “outro”; surgem, assim, novas 

reflexões que se traduzem em sua arte. 

Realmente a autora foi elogiada pelos críticos franceses, durante suas 

exposições em Paris, pela sua “brasilidade”! 

 

[...] foi publicado em Vie (de agosto de 1926): “...As características 
das pinturas da artista brasileira não escaparam à penetração dos 
críticos de arte que denunciaram a aliança de uma inspiração exótica 
muito franca e de uma técnica apurada que não fica aquém das 
pesquisas mais modernas. Uma advertência nos teria vindo de Blaise 
Cendrars que celebra também por seu lado, nas belas páginas, do 
catálogo, a juventude e o verdor do estado de São Paulo” (AMARAL, 
A., 2003, p.242).  
 

 

Figura 4: „São Paulo(135831)‟– 1924. 
 
 

Ela soube estabelecer relações entre o que levou do Brasil e o que assimilou 

na França (Figura 4). Ela não desprezou sua cultura, seu país, sua gente como 

muitos o fizerem ao regressarem do exterior. Não! Ainda residindo lá, com uma visão 

ampliada, sim, porém, orgulhosa de ser brasileira,continuou amando o seu país: 
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Mas paralelamente a esse cosmopolitismo (em 1923 veste-se com 
Patou)8, cada vez mais suas cartas refletem o desejo de retorno às 
fontes, Tarsila sente-se mais brasileira, talvez mesmo (e por que 
não?) em virtude de constatar que isso é realmente o que mais 
encantava a seus amigos europeus (AMARAL, A., 2003, p.101). 

 

Com relação a Anita Malfatti, Tarsila conheceu-a quando Anita passou a 

assistir às aulas de Alexandrino, em São Paulo. Anteriormente, havia estudado 

pintura na Escola de Belas-Artes de Berlim e depois em uma Academia nos Estados 

Unidos. Quando retornou ao Brasil, a sua segunda exposição individual, em 

dezembro de 1917, dividiu opiniões. 

 

De início tudo corria bem. A arte de Anita Malfatti causa estranheza, 
surpreende, e é natural, pois seus processos pictóricos constituem 
novidade para o meio. A crônica jornalística é simpática, embora 
registre a maneira pessoal e incomum de suas telas. As notícias 
afirmam que a exposição “apresenta um aspecto original e bizarro, 
desde a disposição dos quadros aos motivos tratados em cada um 
deles” (BRITO, 1964, p.50). 
 
 

Em artigo virulento, intitulado “Paranóia ou mistificação”, Monteiro Lobato faz 

uma dura crítica aos trabalhos de Anita Malfatti. Embora ressalte que Anita tenha um 

talento fora do comum e muitas qualidades latentes, ressalta que a artista foi 

seduzida pelas teorias das vanguardas europeias, colocando o seu talento a serviço 

de uma “nova espécie de caricatura”, de gosto discutível. 

Segundo Brito: 

 

O artigo de Monteiro Lobato, que celebraria Anita Malfatti, mas a faria 
sofrer profundamente, traumatizando-a para o resto da vida, 
apareceu em “O Estado de S. Paulo”, edição da noite, a 20 de 
dezembro de 1917 e traz como assinatura as suas iniciais. Ocupa a 
seção “Artes e Artistas”, sua composição é entrelinhada e intitula-se 
“A propósito da Exposição Malfatti!” (BRITO, 1964, p.52). 
 
 

Três amigos saíram em sua defesa: Mário de Andrade, Oswald de Andrade 

(noJornal do Comércio, edição de São Paulo) e Menotti Del Picchia (redator do 

Correio Paulistano e porta-voz dos modernistas). Para Menotti Del Picchia, Anita foi 

corajosa ao romper com a letargia e paralisia na qual se encontrava a pintura 

brasileira, por meio de seu Expressionismo Alemão. 

                                                 
8
 “Vestindo alta-costura de Patou ou de Poiret, em seu ateliê reúne muita gente famosa.” (GOTLIB, 1998, p.70) 



71 

 

Anita, juntamente com Mário, Oswald e Menotti, formavam “o grupo de 

Klaxon”: “Logo ao chegar de Paris, Tarsila do Amaral é apresentada por Anita 

Malfatti aos moços de 22. [...] E estava composto, assim, o grupo dos cinco (figura 

5), registrado em desenho por Anita Malfatti” (GOTLIB, 1998, p.59). 

 

 

Figura 5:Anita Malfatti, O Grupo dos Cinco, 1922. 

Tarsila (no sofá), Mário e Anita (ao piano), Oswald (no centro) e Menotti. 

 

Oswald e Mário possuíam personalidades e qualidades intelectuais e 

artísticas bem diferentes. Por isso mesmo, eles se completavam perante o novo 

movimento que surgia no Brasil:  

 

O instável e surpreendente Oswald de Andrade tinha a audácia de 
ser livre, enfrentando mudanças por vezes bruscas numa vida 
agitada, muito diferente da experimentada pelo erudito e calmo Mário 
de Andrade. Talvez um visse no outro o que lhe faltava: Oswald, a 
sólida e tranqüila erudição de Mário; Mário, a audácia brilhante e 
talentosa do ser livre de Oswald (GOTLIB, 1998, p.66). 
 
 

 Oswald de Andrade corteja Tarsila e com ela mantém uma correspondência 

amorosa. Mário de Andrade também se encanta com a pintora, mas se permite 

apenas uma correspondência amigável a partir de dezembro de 1922, quando ela 

viaja a Paris. Oswald e Tarsila casam-se em 30 de outubro de 1926, em São Paulo. 

Brandini esclarece sobre as datas das viagens de Tarsila: 

 

Suas temporadas na capital mundial das artes deram-se no ano de 
1923, de setembro de 1924 a fevereiro de 1925, no ano de 1926 (até 
outubro), e a partir de março de 1928, retornando ao Brasil no 
mesmo ano. Por fim, em 1931, depois de separar-se de Oswald de 
Andrade, de ter passado pelas fases Pau-Brasil e Antropofágica, de 
ter vivido a crise mundial de 1929, de ter hipotecado sua fazenda e 



72 

 

de precisar começar a trabalhar para se sustentar, fez uma última 
viagem à Europa, com destino à Rússia, permanecendo alguns 
meses em Paris (2003, p.34). 
 
 

As reminiscências de Tarsila sobre sua permanência em Paris repercutiram 

em suas crônicas, expressando muita alegria e criatividade, constituindo-se num 

verdadeiro legado transmitido à sociedade brasileira, num entrecruzar de história da 

cultura, literatura e arte. 
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3. DIÁLOGO CULTURAL: VANGUARDA EUROPEIA E MODERNISMO 
BRASILEIRO 
 
 
 

Expressão de um mundo em crise, a vanguarda histórica foi, em sua 
época, um inquietante desencadeador de perspectivas que 
mobilizaram, produtivamente, o novo século. 
 

Lúcia Helena 
 
 

 

Tarsila do Amaral participou como aprendiz das vanguardas europeias e 

como integrante transformadora da arte, no modernismo brasileiro. Ela conseguiu a 

proeza de fazer a ponte entre os dois contextos culturais, com indescritível talento 

renovador, capaz de promover o nosso país dentro dos ideais da época: inserir a 

sociedade brasileira no cenário mundial, por meio de sua identidade nacional, 

estampada numa pintura dentro da mais atualizada técnica. 

Analisaremos a seguir esse diálogo cultural construído por Tarsila nos seus 

estudos em Paris e posteriormente no Brasil atuando ativamente no modernismo, 

por meio do gênero literário “crônica”. Épor meio da escrita que Tarsila sente-se 

comunicando e expondo sob seu prisma o contexto francês. 

 
Com a enorme repercussão do seu simbolismo, Paris se tornou o 
centro cultural de maior evidência na Europa, refletindo por um 
lado a euforia de sua “belle époque” e, por outro, o pessimismo 
decadentista do “fin de siècle” [...] As idéias filosóficas e sociológicas, 
bem como o desenvolvimento científico e técnico da época, 
contribuíram para a inquietação espiritual e intelectual dos escritores, 
divididos entre as forças negativas do passado e as tendências 
ordenadoras do futuro, que afinal predominaram, motivando uma 
pluralidade de investigações em todos os campos da arte e 
transformando os primeiros anos deste século no laboratório das 
mais avançadas concepções da arte e da literatura (TELES, 1997, 
p.27, grifo nosso). 
 

Realmente, os avanços da ciência em todas as áreas, que ocorreram no 

contexto francês da década de 20, foram como uma alavanca para o despontar de 

novas ideias no meio artístico. Segundo Sevcenko: 

 

[...] as inovações tecnológicas invadiram o cotidiano num surto 
inédito, multiplicando-se mais rapidamente do que as pessoas 
pudessem se adaptar a elas e correndo os últimos resquícios de um 
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mundo estável e um curso de vida que as gerações pudessem 
modelar pelas antigas [...]. É muito sugestivo, nesse sentido, o 
depoimento de Raymond Loewy. “Aos quatorze anos, em Paris, onde 
eu havia nascido, eu já tinha visto o nascimento do telefone, do 
aeroplano, do automóvel, da eletricidade doméstica, do fonógrafo, do 
cinema, do rádio, dos elevadores, dos refrigerantes, dos raios X, da 
radioatividade e, não menos importante, da moderna anestesia. [...] A 
lista é ainda muito modesta, mas pode servir como referência. Num 
intervalo menor que o de uma geração, o mundo se transforma 
completamente” (1992, p.162-163). 

 

 
Iniciamos o nosso percurso com uma crônica, na qual a escritora alude à 

riqueza armazenada em Paris no decorrer de sua história, tão importante para a 

memória do desenvolvimento das artes de modo geral. Decorrente deste valor 

patrimonial, ela mostra a necessidade de sua preservação para as gerações futuras. 

 

3.1. PARIS 

 

A crônica de junho de 1944 traz a história desta cidade de raro e elevado 

nível cultural. Sua influência não só ocorreu sobre os países europeus, mas se 

estendeu também sobre países de outros continentes.  

 

A história de Paris é um rosário de conquistas e reconquistas. Os 
parisienses tiveram sempre pela sua cidade um amor devotado. 
Cobiçada pelas nações vizinhas, foi ela sempre vítima de lutas pela 
sua posse e sempre resistiu, defendendo-se heroicamente. 
Incendiada inúmeras vezes em diversas épocas, Lutétia ressurgiu 
sempre das suas cinzas, cada vez mais gloriosa (AMARAL, T., 1934, 
p.573). 

 

O nome Lutécia, dado pelos antigos romanos por ocasião de sua dominação, 

vem de Lutuchezi, que quer dizer “habitação no meio das águas”, porque seus 

fundadores, os Parisii9moravam em cabanas de madeira à beira do Rio Sena, na Île 

de la Cité, ilhota que abriga, desde o século 12, a catedral de Notre Dame. 

Tarsila enumera vários requisitos que a distingue como centro urbano que 

mais se destacou entre os demais: 

 

Foi sempre dessa grande Lutécia que partiram todos os movimentos 
de revolta contra a opressão e todos movimentos de luta à conquista 

                                                 
9
Tribo gaulesa dos parísios, que mais tarde dariam nome à cidade. 
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da emancipação dos povos. E foi ali também que frutificou o 
pensamento dos Voltaires, dos Montesquieus e dos Rousseaus. Os 
direitos do homem, a liberdade política, individual e religiosa, a 
igualdade perante a lei, a unificação da França com a destruição dos 
restos do regime feudal, todas estas idéias e as suas derivantes 
fermentaram em Paris para explodirem num 1789 (AMARAL, T., 
1944, p.573-574). 
 
 

Do trágico e histórico dia 14 de julho de 1789, da Tomada da Bastilha, restam 

somente vestígios da prisão que se tornou símbolo da Revolução Francesa. Na 

verdade, a prisão chamada Bastilha já estava praticamente desativada. Os 

revolucionários tomaram o prédio mais pelo que ele simbolizava para os franceses: 

despotismo da nobreza. 

Tarsila escreve esta crônica em 15 de junho de 1944, durante a Segunda 

Guerra Mundial. Paris estava sob o poder dos alemães. Mas os exércitos dos 

aliados invadem a cidade para reconquistarem o território francês. A escritora abre 

então seu coração manifestando não só o seu apreço para com esta nação, mas, 

também, como porta-voz do sentimento de todos aqueles que lá estiveram como 

estudantes: 

 

E todos nós brasileiros que amamos essa segunda pátria de 
onde tiramos a nossa formação intelectual, todos nós nos unimos 
num só desejo neste momento angustioso, pedindo aos céus seja ela 
poupada pelos bombardeios. E quanto mais avançarem aqueles 
heróicos soldados, quanto mais chegarem às portas de Paris, mais 
sofreremos com a idéia de um possível e mesmo provável 
arrasamento das riquezas ali acumuladas no decorrer dos séculos 
(AMARAL, T., 1944, p.572, grifos nossos). 
 
 

Esta crônica possui um efeito de sentido entre a autora e a elite intelectual da 

sociedade brasileira que transpôs o mar e se especializou nesta cidade, onde se 

encontra “a gente mais interessante no mundo da literatura, das ciências e das 

artes” (AMARAL, T., 1940, p.422). Ao utilizar o pronome da primeira pessoa do 

plural, a cronista se identifica como pertencente a essa classe social distinta. Eles 

possuem em comum a memória dos anos em que habitaram em Paris e como a 

cidade passou a fazer parte da história de cada um deles. Desta forma, Tarsila 

ligada às suas relações sociais produz esta crônica, desenvolvendo com seus 

argumentos a favor da cidade uma ideologia de defesa dos patrimônios artísticos e 

históricos pertencentes à humanidade, que se encontram nela radicados. 
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O seu discurso estabelece uma relação de empatia para com a cidade de 

Paris, que corre perigo diante do conflito armado, e, com seus amigos brasileiros, os 

quais compartilham com ela do mesmo apreço a esse espaço social. As 

manifestações sentimentais nas passagens em que relata os fatos vivenciados criam 

uma afinidade entre o leitor e a cronista por esta se expor e declarar, de forma 

valorativa, acerca dos acontecimentos. 

Neste momento histórico para a cidade, este gênero literário aborda um 

assunto relevante para este perfil de interlocutores: a libertação e reconquista do 

território francês culminando com o final da Segunda Guerra Mundial. 

Ao longo da crônica, Tarsila faz referência ao espírito francês, utilizando-se de 

vários adjetivos: acolhedor, generoso, de liberdade, de uma alma revolucionária. O 

uso da figura de estilo denominada amplificação traz juntamente consigo a 

existência de uma intenção: 

 

[...] a amplificação consiste no alargamento de uma idéia ou 
proposição, desenvolvendo-lhe todos os aspectos e minúcias. 
Empregada em poesia, prosa de ficção e, sobretudo, oratória, a 
amplificação constitui ornato ou expediente dialético, que visa a 
enfatizar a argumentação por meio do seu ingurgitamento ou 
diminuição. 
Note-se, porém, que o intumescimento verbal se justifica pelo 
objetivo utilitário colimado: persuadir, arrebatar. Não se trata do 
emprego da palavra pela palavra, mas de buscar pelo brilho da frase 
adesão do leitor ou do ouvinte (MOISÉS, 1978, p.22-23). 

 

A crônica tem como característica ser sucinta; as ideias vão se encaixando e 

se concatenando de forma a se religarem como em uma grande sequência. Os 

vários adjetivos e repetições utilizados pela autora em seu texto constituem-se no 

desejo de tornar a cidade de Paris tão importante para o leitor, quanto o é para ela e 

seus amigos. 

A França ocupa em seu coração o lugar de “segunda pátria”, por ter 

contribuído para a sua educação profissional e a de outros brasileiros, que para lá se 

dirigiram no afã de usufruírem sua fama de “capital do mundo civilizado – centro 

para onde convergem todos os artistas e de onde irradia sua influência no 

resto do globo” (AMARAL, T., 1944, p.572, grifo nosso). Esta influência irradiada 

para outros países tem sido alvo de reflexões de muitos estudos acadêmicos. 

Os contatos entre França e Brasil são de longa data. Sabemos que tudo 

começou de lá para cá, graças aos viajantes. Posteriormente, houve a importação 
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de literatura francesa, chegaram as informações jornalísticas e revistas com notícias 

sobre a Paris que “fervilhava” com as últimas ideias e tendências artísticas.  

 

La Revue de l‟Amerique Latinevai ser, durante dez anos, o centro 
acolhedor de uma intensa e incomparável atividade Franco-latino-
americana. [...] 
Le Gentil vai analisar, em estudos mais técnicos, as relações 
literárias franco-brasileiras, por exemplo, na Revue de Littérature 
Comparée, em 1931. Paul Hazard estuda, em 1927, as origens do 
romantismo no Brasil, nessa mesma revista e, em 1931, publica 
“Lamartine et Hugo traduits au Brésil” (RIVAS, 1995, p.295-296). 
 
 

O Brasil também exportou para lá obras literárias que foram traduzidas para o 

francês, com o objetivo de serem estudadas na universidade francesa: 

 

A revista publica importantes artigos de síntese de Georges Le Gentil 
que, em 1923, inicia o curso de Estudos Brasileiros na Sorbonne, na 
presença de Brunot, Georges Dumas, Martinenche e o embaixador 
Souza Dantas (Ibidem, p.295)  
 
 

Nas primeiras décadas do século 20 inaugura-se um novo intercâmbio, por 

meio de jovens que viajam de cá para lá, com o intuito de aprenderem com os 

mestres de vanguarda as novas técnicas utilizadas nos diversos campos da arte. De 

lá chegamprofessores franceses, para lecionarem na Universidade de São Paulo, 

fundada em 1934. 

Na crônica “Freitas Valle”, publicada em 24 de março de 1942, no Diário de S. 

Paulo, Tarsila faz referência às reuniões organizadas por Valle, em sua mansão Villa 

Kyrial10 durante essa época, e sobre o papel que ele desempenhou em relação ao 

intercâmbio cultural:  

 

A sua obra como protetor das artes fez de São Paulo um centro 
animado. A fundação do pensionato, mandando para a Europa 
artistas que lá podiam aperfeiçoar-se durante cinco anos, com direito 
a mais dois, se provassem bem, deu como resultado alguns nomes 
gloriosos que justificam a criação do pensamento, tão elogiado e tão 
combatido: Guiomar Novais, Souza Lima e Brecheret, que tem 
chamado a atenção para o nome brasileiro em terras estrangeiras, 
para não citar outros (AMARAL, T., 1942, p.499-500). 
 
 

                                                 
10

Situada no número 10 da Rua Domingos de Morais, o casarão foi demolido em 1961 (BRANDINI, 2008, 

p.101). 
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Guiomar Novaes (1894-1979) estudou música em Paris e por seu talento 

comprovado foi convidada a participar de concertos musicais tanto em Paris como 

em Londres, Itália, Suíça e Alemanha, divulgando também as composições de Heitor 

Villa-Lobos. 

Souza Lima foi um dos que frequentavam as reuniões artísticas na casa de 

Freitas Valle: 

 

Uma vez o notável músico Xavier Leroux, de passagem em São 
Paulo, encontrou o nosso artista na Villa Kyrial e, ouvindo-lhe as 
composições que lhe causaram grande entusiasmo, convidou-o para 
aperfeiçoar-se com ele seus estudos em Paris. [...] Em fins de 1919 o 
pianista e compositor, já bem conhecido entre nós, seguiu como 
pensionista para Paris, levando daqui o seu talento, o desejo de 
vencer e as saudades da família da qual se despediria entre lágrimas 
numa primeira e dolorosa separação (AMARAL, T., 1936, p.102). 
 

 O resultado foi de sucesso, conforme reporta Tarsila: 

 

O nosso artista, que pela alta crítica da França, da Alemanha, 
Bélgica, Itália, Inglaterra, Espanha e Áustria se coloca à altura das 
grandes virtuoses, só nestes últimos anos impôs seu nome à 
América do Sul, esse nome na palavra de Fernand Le Borne, 
“destinado a encher o mundo inteiro com o eco dos seus triunfos” 
(AMARAL,T., 1936, p.104). 

 

O nome de Brecheret é o primeiro a ser citado pela então estudante Tarsila, 

ao responder ao jornalista que lhe interroga sobre os artistas brasileiros em Paris 

(25/12/1923): 

 
Temos um grupo que vai seguindo uma boa orientação moderna. 
Brecheret na escultura, para cujo nome chamaram a atenção os 

jornais deste ano, acaba de obter um triunfo no “Salon d‟Automne”. 

Villa-Lobos como compositor, em pleno sucesso. Souza Lima, 
convidado a concorrer com vinte e tantos pianistas de valor, foi eleito 
há pouco, por unanimidade de votos, primeiro solista do “Concerts 
Colonne”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na pintura, além de Anita Malfatti, que em 1916 nos trouxe os 
primeiros elementos de arte moderna, temos Di Cavalcanti e Rego 
Monteiro. Paulo Prado, Oswald de Andrade, com sua conferência na 
Sorbonne, e Sérgio Milliet, valem uma verdadeira missão de 
propaganda brasileira. Do contato quase diário, deles com Blaise 
Cendrars, o grande poeta da França, com Jean Cocteau, Jules 
Romains, Jules Supervielle, Paul Morand e outros vão nascendo em 
Paris um interesse pelo Brasil, no terreno artístico (AMARAL, A. 
2003, p.418). 
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Consciente do interesse pelo trabalho artístico brasileiro despontando entre 

os vanguardistas parisienses, Tarsila faz a seguinte declaração em seu retorno ao 

Brasil, em dezembro de 1923:  

 

Pretendo, sobretudo, trabalhar. Sou profundamente brasileira e 
vou estudar o gosto e a arte dos nossos caipiras. Espero, no 
interior, aprender com os que ainda não foram corrompidos 
pelas academias. Pintar paisagens e caboclos do Brasil não é 
ser artista brasileiro, como não é artista moderno aquele que 
realisticamente pinta máquinas e deforma figuras (AMARAL, T., 
apud AMARAL, A. 2003, p.419, grifos nossos).  
 
 

O entrevistador pergunta-lhe quem são os grandes artistas sob seu ponto de 

vista equais são os modelos europeus. Tarsila expõe pontos importantes acerca da 

vanguarda, e, mais especificamente, sobre o cubismo ao qual pertenciam seus 

mestres. 

 
– Nas artes plásticas, Léger, Gleizes, Picasso, Brancusi, Gris, Lhote, 
Lipchitz e outros. 
 
– Mas convém ao Brasil pesquisar o que se passa fora?  
 
– Certamente. Por que ignorar o que se passa no terreno artístico 
quando telegramas diários nos põem em contato com as nações 
as mais distantes? 
 
– Mas seria de novo cair na imitação da Europa. 
 
– Não. O cubismo liberta porque tem a vantagem de ser uma 
escola de invenção. 
 
– Mas se é escola, deve escravizar. 
 
– Não. Há leis gerais às quais não podemos escapar. Essas 
persistem. Como exemplo de liberdade cubista, chamo a atenção 
para dois nomes: Fernand Léger e Albert Gleizes. Esses artistas, 
submetendo-se às leis gerais, seguem caminhos completamente 
diferentes. O cubismo é exercício militar. Todo o artista, para ser 
forte, deve passar por ele (AMARAL, T.apud AMARAL, A., 2003, 
p.419, grifo nosso). 

 

 

Que lição ela dá nestas declarações sobre a visão cubista assimilada por ela 

na efervescente Paris dos anos 20! Tarsila e Oswald foram jovens que apreenderam 
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valores culturais, tendências artísticas e o significado dos avanços tecnológicos para 

a sociedade da época.  

De suas palavras pode-se inferir o valor que atribuía ao intercâmbio cultural 

entre as nações. Porque nos isolarmos se os meios de comunicação e de transporte 

possibilitam essa troca de conhecimento? A diversidade de ideias, de pensamento e 

opiniões só tende a enriquecer os relacionamentos.  A diversidade cultural é 

considerada hoje patrimônio da humanidade e, Tarsila já entendia isso em 1923! 

Teriam ela e seus amigos nascido fora de época, ou seja, antes do tempo? Ela 

mesma responde: “Os cubistas estão lançando as bases da arte futura. São 

simplesmente artistas de seu tempo, mas tornam-se futuristas aos olhos dos 

rotineiros” (AMARAL, A. 2003, p.418).  

Tarsila não só traz para cá o que viu em Paris, mas com grande orgulho pela 

sua pátria, faz também, no caminho de volta, a propaganda de seu povo e dos 

produtos típicos de nossa cultura: “Entre pinga, feijoada, cigarro de palha e café 

cheiroso, desenvolvem-se estudos levados a sério e então nada acadêmicos: são os 

estudos de Cubismo” (GOTLIB, 1998, p.73). 

A vida em Paris era bem agitada, com uma agenda recheada de eventos e 

encontros marcados com as celebridades daquele tempo: 

 
A programação intensa inclui conferência de Oswald de Andrade na 
Sorbonne, em 11 de maio de 1923: “O esforço intelectual do Brasil 
contemporâneo”. E o casal é convidado para o almoço oficial 
patrocinado pelo embaixador Souza Dantas, o que revela uma 
proximidade confortável com o governo brasileiro, a que, aliás, o 
casal sempre esteve ligado, no decorrer da década.Comparece ao 
jantar a cúpula intelectual de lá e de cá: Léger, Lhote, Girodoux, 
Jules Romains, Blaise Cendrars, Darius Milhaud, Supervielle. E 
mais: Tarsila, Oswald, Sérgio Milliet, Brecheret, Vicente do Rego 
Monteiro (GOTLIB, 1998, p.73, grifos nossos). 

 

As duas cúpulas tornaram-se amigas e essa amizade propiciou muitas trocas 

de experiências artísticas e de conhecimentos pitorescos e pontuais. 

Voltando nossa atenção novamente para a crônica “Paris” (1944), a autora 

dirige-se ao leitor diretamente, fazendo uma interpelação sobre como reconstruir a 

cidade parisiense, caso ocorra uma suposta destruição do patrimônio lá existente. 

 

E como refazer aquilo que só o tempo faz com sua inexorável 
lentidão? O espírito da cidade, a sua atmosfera acolhedora, seus 
momentos impregnados de um passado que o dinheiro não compra, 
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tudo isso resistirá à investida devastadora? (AMARAL, T., 1944, 
p.572). 
 
 

Tais percepções provêm de alguém que conheceu a capital francesa muito de 

perto, de quem penetrou em sua história e soube compreender o valor de seu 

patrimônio. Ao se referir a esta crônica, Aracy Amaral assinala: 

 

Cheia de júbilo é, pelo contrário, a crônica depois da invasão 
européia, pelos aliados, a encher de esperança todo o mundo que 
acompanhava, passo a passo, o que sucedia depois do 
desembarque nas praias da Normandia. Tarsila detém-se na 
previsão da libertação da França, e de Paris em particular, e narra 
sua história, desde suas origens até a Paris centro da cultura 
ocidental, [...] enfatizando a importância da preservação de seus 
monumentos e tesouros de arte (AMARAL, A., 2001, p.42). 
 

Tarsila destaca, por exemplo, a fama das escolas parisienses. 

 

No reinado de Luis VI, a fama das suas escolas espalhou-se por 
todos os países cristãos e já nesse tempo Paris era chamada “a 
cidade das letras”. Sua celebridade acentuou-se ainda mais com a 
escola de Abelardo, que eclipsou todas as outras. A fama do 
amoroso Abelardo foi tão grande e atraiu para Lutécia tantos 
estudantes, que o número destes ultrapassava os de seus habitantes 
(AMARAL, T., 1944, p.573). 
 

 

A esperança de vitória dos aliados nesta batalha é tão grande que Tarsila 

idealiza uma possibilidade remota para salvar a riqueza cultural presente na cidade: 

 

Ah, se os alemães tivessem pela Beleza e pela Arte aquele instinto 
de amor que fez a mãe desistir do filho perante Salomão para não o 
ver cortado em dois! Que ingenuidade pensar nessa hipótese, mas 
como é bom pensar nela... e pensar que os nazistas poderiam retirar-
se, entregando ao mundo os tesouros de arte que ao mundo 
pertencem, porque Paris é a cidade acolhedora e generosa, a 
selecionadora dos grandes espíritos voltados para a Inteligência 
(AMARAL, T., 1944, p.572, grifos nossos). 
 
 

Encontra-se no texto uma glosa explicativa sobre sua preocupação e de seus 

amigos, quanto à preservação da cidade parisiense: “Porque Paris é a cidade 

acolhedora e generosa, a selecionadora dos grandes espíritos voltados para a 

Inteligência”. Ela utiliza-se de vários argumentos para sustentar sua tese sobre a 

“cidade fabulosa – o coração do mundo” (AMARAL, T., 1940, p.422). 
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A libertação da cidade é apresentada por Tarsila como uma questão de 

justiça. Além de receber bem os estrangeiros, Paris faz uma escolha criteriosa de 

homens intelectuais e prepara-os, devolvendo seus talentos para brilharem.   

Em sua alusão ao texto bíblico, a escritora manifesta sua expectativa de que 

justiça seja feita: a Paris que foi tomada pelas tropas alemãs seja devolvida intacta à 

humanidade, a quem ela e seus tesouros de arte e cultura verdadeiramente 

pertencem. Mas ao afirmar “Que ingenuidade pensar nessa hipótese, mas como é 

bom pensar nela...”, Tarsila nos revela nas entrelinhas do seu discurso a maneira de 

pensar e de agir dos alemães em relação à arte e à cultura de um país. E embora 

preferisse continuar alimentando em seu pensamento tal hipótese ingênua, tinha 

plena consciência dos acontecimentos que vivenciava.  

E Tarsila conclui sua explanação nesta crônica sobre Paris, expressando o 

seu olhar de estrangeira, o olhar de todos os que ali estiveram e que se 

surpreenderam com a cultura e o espírito de acolhimento dos franceses: 

 

É essa a cidade única, a cidade maravilhosa que, pelo seu espírito 
de acolhimento, conquista qualquer estrangeiro. Seus museus 
sempre estiveram abertos a todos os estudiosos, com seus cursos 
especializados, mantidos pelos melhores professores. Seus 
estabelecimentos científicos também ali estavam para todos os que 
quisessem freqüentar as suas aulas, sem remuneração alguma. Era 
a única das grandes capitais européias que difundia grátis a cultura 
superior sem privilégios de classes e de bolsas (AMARAL,T., 1944, 
p.574). 
 

 

E, a seguir, Tarsila ressalta que o aprendizado em Paris não era “pesado e 

fastidioso”, pois o “espírito francês” tinha “o dom de amenizar as coisas mais 

maçantes com sua graça, com sua adorável irreverência, com sua crítica fina e 

inteligente” (AMARAL, T., 1944, p.574). Não se trata de uma mera referência ao 

projeto educacional francês, mas de uma referência a um paradigma sedimentado 

pela fama de suas escolas ao longo dos séculos e que aos olhos de Tarsila deixou, 

também, de ser inatingível para um grande número de brasileiros. Assim, diante de 

uma possível destruição da capital do mundo civilizado, Tarsila encerra a sua 

crônica com as seguintes palavras: “Quiséramos agora, neste momento doloroso, 

que os nossos pensamentos de afeto a envolvessem inteira qual uma redoma de 

proteção” (Ibidem). 
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3.2. TENDÊNCIAS DA ARTE MODERNA 

 

A crônica “Tendências da arte moderna”, publicada em 21 de julho de 1937, 

abre-se com as seguintes palavras de Tarsila: 

 

Num dos jornais literários recentemente chegados de Paris, vi, há 
poucos dias, uma página dedicada à pintura. Entre as reproduções 
de alguns artistas modernos, achava-se uma tela de Picasso: uma 
menina de pé, nua, um cestinho de flores entre as mãos. [...] Essa 
tela de Picasso, sem esclarecimentos, parece ser da sua antiga fase 
azul. Não me admiraria se fosse deste ano (AMARAL, T., 1937, 
p.261). 

. 

 
A descrição da obra de Picasso, embora não constem referências na crônica 

de Tarsila, provavelmente é a tela Jeune fille au panier de fleurs (1905) (Figura 6), 

que faz parte do acervo dos Steins. 

 

 

 

Figura 6: Jeune fille au panier de fleurs – 1905. 

 

Jeune fille au panier de fleurs foi pintado por Picasso no Bateau-Lavoir e tem 

como modelo uma florista da Praça de Tertre, que também posava para os pintores 

Van Dongen e Modigliani. Gertrude Stein, em uma de suas viagens a Paris, comprou 
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a tela de Clovis Sagot, ex-palhaço do Circo Medrano, frequentado por Picasso e 

seus amigos. A pintura, contudo, tem uma história incomum. Gertrude Stein não 

gostou das pernas e do pé da menina. Sagot respondeu-lhe que isto não era um 

problema e preparou-se para cortar a parte inferior da tela. Felizmente, Gertrude 

chocada com a atitude de Sagot interrompeu-lhe a ação e pagou 150 francos pela 

tela inteira. Posteriormente, por intermédio de Sagot, Gertrude e seus irmãos, Michel 

e Leo, acabaram conhecendo Picasso pessoalmente. 

Recentemente, em 15 de setembro de 2011, no Grand Palais, foi inaugurada 

exposição “L‟avant-garde du début du 20ème – Picasso et les collectionneurs Stein”. 

Exposição que traça a saga dos Steins, destacando por meio das obras de seu 

acervo particular a forte influência que exerceram no desenvolvimento da arte 

moderna. 

Retomando a crônica de Tarsila, podemos constatar que o desenho 

naturalista de Picasso é o ponto de partida para as reflexões de Tarsila sobre as 

tendências da arte moderna, principalmente do movimento cubista que, nas palavras 

da cronista, surgiu “há 30 anos” e cujos “frutos foram eficientes. Apresentaram-se 

perspectivas nunca vistas, onde a imaginação criadora dos artistas novos se sentiu à 

vontade. Os excessos, os exageros, não tardaram, porém, a aparecer” (AMARAL, 

T., 1937, p.262). 

Entretanto, no segundo parágrafo da crônica, Tarsila relata que diante da 

imagem impressa na página do jornal começou a “pensar e sentir” que a arte 

moderna, depois de 30 anos, estava se tornando repetitiva e enfadonha, com suas 

“deformações grotescas”. 

Cubismo designa o movimento artístico que surgiu em Paris entre os anos de 

1907 e 1914, personificado em Pablo Picasso e Georges Braque, e que tinha 

principalmente como objetivo "descompor e recompor a realidade".  

O estilo cubista das artes plásticas rejeitou as técnicas tradicionais de 

perspectiva bem como a ideia de arte como imitação da natureza e privilegiou a 

bidimensionalidade e a fragmentação dos objetos. O nome “cubismo”tem uma 

história conhecida: o pintor francês Henri Matisse fez parte de um júri da exposição 

do Salão de Outono de Paris (1908), onde estava exposto o quadro de Braque 

Maisons à l'Estaque, que lhe mereceu o qualificativo de "caprichos cúbicos". 

Para essa geração, os museus e os antiquários provocavam repugnância. 

Esta escola foi uma das principais da vanguarda europeia. Seus maiores 
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representantes foram: Picasso, Braque, Juan Gris e Léger. Juan Gris (1887-1927), 

pintor espanhol, adicionou letras em estêncil e tiras de papel às pinturas. Fernand 

Léger (1881-1955) introduziu formas curvas ao estilo cubista, recebendo o título de 

“tubista”. 

O encontro de Picasso com o poeta Apollinaire, em 1905, propiciou que o 

termo cubista, antes empregado somente para designar um estilo no âmbito da 

pintura, passasse, igualmente, a caracterizar um estilo poético (a partir de 1917), 

onde a realidade fragmentada seria expressa em figuras geométricas. Assim, o 

cubismo na Literatura torna-se viável graças ao círculo deste grupo de poetas, em 

cujo meio encontra-se Blaise Cendrars, um dos mais conceituados poetas de 

vanguarda juntamente com Apollinaire. “Na época dos -ismos, pelo menos pintura, 

música, literatura e escultura estiveram juntas nas pesquisas de novas formas de 

expressão.” (TELES, 1997, p.113). Segundo Carlos Cavalcante: 

 

No desejo de transmitir a estrutura total do objeto, os cubistas 
começaram a decompor as formas em diferentes planos geométricos 
e ângulos retos, que se interceptam e sucedem. Tentavam sugerir a 
representação do objeto sob todos os seus aspectos, de face e perfil, 
em suma, na sua totalidade, como se tivesse sido contemplado sob 
diferentes ângulos de visão ou tivéssemos dado uma volta em seu 
derredor. Dentro desse procedimento é que Max Jacob, Reverdy, 
Salmon, Cendrars e outros, em torno de Apollinaire, desenvolveram 
um sistema de subjetividade e desintegração da realidade, criando 
por volta de 1917, [...], uma poesia cujas características são o 
ilogismo, o humor, o anti-intelectualismo, o instantaneísmo, a 
simultaneidade e uma linguagem predominantemente nominal e mais 
ou menos caótica (TELES, 1997, p.115). 

 
 

A crônica de Tarsila, em questão, tem um sabor especial em relação aos 

acontecimentos da década de 20. Permite-nos apreender outros aspectos do 

cubismo, que não são mencionados por críticos ou historiadores de arte. Como uma 

pintura, permite-nos vivenciar acontecimentos singulares: 

 

Lembro-me de que, em 1923, Léonce Rosenberg, na sua galeria de 
pintura em Paris, mostrou-me uma telazinha de Picasso, com figuras 
marcadas pelo estilo pompeiano. Os anticubistas exultaram diante 
dessa nova modalidade e proclamaram a derrota da nova escola, 
mas em 1925 Picasso fez, na rue La Boétie, uma grande exposição 
somente de telas cubistas, na maioria estandardizada no tamanho e 
nas molduras de madeira branca. O artista ali estava outra vez 
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desnorteante. Os seguidores ficaram perplexos (AMARAL, T., 1937, 
p.261).  

. 

 

Quanto aos temas e à estética cubista, Tarsila nos revela alguns aspectos 

singulares do seu mestre Albert Gleizes, o exegeta do cubismo que “fazia, em 1928, 

quadros de assunto religioso, dentro de sua escola”. Entretanto, como assinala a 

própria cronista, em 1923, quando foi sua aluna, o pintor, 

 

longe de prever a própria evolução, proclamava o cubismo integral, o 
que significava ausência total de assunto: linha e cores variando ao 
infinito dentro das leis que o seu espírito investigador foi encontrar na 
arte nova. Mas, nessa mesma época, os seus retratos, gênero que 
ele considerava à parte, eram perfeitamente desenhados com o 
espírito de Ingres (AMARAL, T., 1937, p.262).  

 
 

Nos dois parágrafos finais da crônica, Tarsila faz um balanço do movimento 

cubista e inclui as suas obras, principalmente as de sua fase antropofágica, entre 

todas as monstruosidades produzidas neste período. O cubismo, que surgira num 

impulso de revolta de pintores, enfastiados com a arte naturalista decadente, 

representou para os artistas um momento de libertação do espírito, de consciência 

da criatividade aliada a novos procedimentos técnicos. Entretanto, generaliza-se o 

cansaço em relação às deformações cubistas e, a seguir, Tarsila conclui: 

 

Hoje, porém, estamos num período de construção em que a técnica 
se impõe. As deformações teratológicas e convencionais vão 
cedendo terreno para a deformação bela e harmoniosa. Todos os 
artistas de todas as épocas deformaram. No período áureo da 
estatuária grega, os artistas, longe de copiar os seus modelos, 
deformavam os seus mármores num sentido ideal de beleza plástica 
(1937, p.262).  

 

 

Aracy A. Amaral em seu livro Tarsila, sua obra e seu tempo, transcreve a 

entrevista da cronista ao jornal Correio da Manhã, em 1923, no Rio de Janeiro, 

quando voltava de Paris: 

 

Tarsila do Amaral, a interessante e brilhante artista brasileira, que 
ontem passou por aqui, vinda da Europa, com destino a Santos, é 
uma figura curiosa, sob todos os pontos de vista. Temperamento 
sensível e moderno, ela não podia deixar de tomar parte, como tem 



87 

 

tomado, no grande movimento que nestes últimos anos revoluciona a 
arte em geral, da pintura à poesia, marcando um novo e encantador 
período. Eis porque ela se nos declara, franca e positivamente 
cubista, e eis porque ela nos expõe, com tanta facilidade e tanta 
clareza, as suas idéias sobre o movimento renovador (2003, p.417, 
grifos nossos). 
 

 

Ao ser interrogada sobre o atual estado das artes na Europa,na entrevista, ela 

responde que em relação à França, onde está estudando, está ocorrendo um novo 

impulso nas letras e nas artes e a seguir declara: “O século XX procura nas artes a 

expressão que corresponde às descobertas científicas e ao tumulto das grandes 

cidades modernas” (Idem, p.417).  

Na reportagem citada acima, Tarsila traz informações esclarecedoras sobre o 

movimento de vanguarda europeia, contribuindo para a melhor compreensão das 

diversas escolas que a compõem. 

 

Em 1908, manifestou-se em Paris uma forte reação, sempre 
crescente, contra a decadência imitativa das artes plásticas. 
Chamou-se a esta reação Cubismo, como, entre nós, se chama 
futurismo a tudo que reage contra as fórmulas passadas. 
Corresponde a ele o expressionismo do norte da Europa e o 
futurismo na Itália (AMARAL, A., 2003, p.418, grifos nossos). 
 

A referência ao movimento na Europa e mais especificamente à França deve-

se ao fato de que Paris realmente foi o lugar onde tudo começou.  

 

Paris é um ímã, atrai artistas do mundo inteiro, personificaa Arte 
com todas as suas tendências, modas, nervosismos e, quer queiram 
quer não, aceita, recusa, seleciona, impõe, dita leis. Seu poder de 
atração é forte (AMARAL, T., 1936, p.84, grifo nosso). 
 

Esse aspecto personificador dado à cidade parisiense por Tarsila é observado 

pela pesquisadora Brandini em sua dissertação de mestrado, ao assinalar que: 

 

Para a artista, a cidade, portanto, é um personagem que incorpora os 
diversos estados das artes, com suas efemeridades, sua 
voluptuosidade e tem o poder de decisão sobre que tendência 
artística deva ser cultuada a cada estação. Assim foi com todas as 
correntes estéticas importantes do final do século XIX e início do XX. 
Invariavelmente, todas as que vingaram tiveram o aval de Paris, que 
as hospedou em seus ateliês e galerias de Montmartre e 
Montparnasse e exportou-as para o resto do mundo (2003, p.40). 
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Diante de tantas correntes artísticas que se apresentaram a Tarsila, ela fez 

suas escolhas “no contato com tantos nomes célebres da Escola de Paris”, o que 

culminou em modificações em seu percurso no mundo das artes. Seus mestres 

eram cubistas. Com Lhote ela aprendeu as primeiras lições de Arte Moderna: 

 

São desse período, sob orientação de Lhote, as telas Oswald de 
Andrade, Retrato Azul (Sérgio Milliet), Estudo (Dois Modelos), Auto-
retrato (Manteau Rouge) e Pont Neuf, de 1923. Em todos eles 
identificamos a presença constante de diagonais nas composições, 
da grande suavidade do ponto de vista tonal e cromático, 
transgressão a meio caminho, depois da fase de revelação do 
“moderno” em sua estada em São Paulo no segundo semestre de 
1922, quando passou a usar cores fortes, pinceladas gestuais 
denunciando rapidez de fartura e mesmo uma acentuada 
expressividade (AMARAL, A., 1997, p.25). 
 

Em sua crônica dedicada ao seu mestre André Lhote, em oito de abril de 

1936, no Diário de S. Paulo, ela comenta seu estilo de pintura: 

 

Sua pintura, partindo da mesma base, orienta-se para dois gêneros 
bem diversos: um que pode ser chamado cubista-decorativo, com 
figuras ou objetos fragmentados por cores intrapenetradas no 
desenho, obedecendo a um plano geométrico preestabelecido; o 
outro, realístico, com feição moderna – curvas e retas alternadas, 
volumes acentuados, efeitos de luz, ritmo (AMARAL, T., 1936, p.59). 
 

Tarsila descreve Lhote como sendo um homem “de pequena estatura, olhos 

inteligentes, sempre amável, com sotaque meridional”, e que “explicava como se 

podiam adaptar a técnica e os métodos de composição dos mestres do passado às 

exigências da arte contemporânea” (AMARAL, T.,1952, p.732).O desenho de Tarsila 

passa por transformações. “Após o fundamental treinamento reducionista com Lhote 

– e seu desenho absorve o caráter de síntese, antes inexistente [...]” (AMARAL, A., 

1997, p.25). Mas o processo para que chegasse a esse aprendizado, ou seja, estar 

apta para rever seu percurso até ali, não foi tão fácil assim. Ela mesma conta sua 

experiência com a assistente de Lhote: 

 

Uma vez, ao entrar na academia, notamos que Lhote não estava. 
Nisso apareceu uma criatura simpática, sua antiga aluna, explicando 
que ele se achava doente. [...]. 
Nesse dia o modelo era um velho barbudo, corpo esquelético, bom 
de estudar. Quanto a mim faria só a cabeça. Eu, ainda nova na 
academia, esbocei a tela com fúria impressionista, pinceladas largas, 
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cores vibrantes, virtuosidade pour épater11. Marie Blanchard foi 
fazendo a volta no salão, parou diante de cada aluno e fez a crítica. 
Chegou a minha vez (eu estava contente com o esboço de traços 
certeiros e cores bonitas), esperei um elogio. Qual nada... Marie 
Blanchard olhou a tela e disse: “Você sabe demais... Por que essa 
exibição? Por que tanta acrobacia? Seja mais humilde, procure sentir 
o seu modelo e pinte com a inocência de uma criança”. Foi depois 
disso que eu vi como é difícil desaprender e quanto custa a gente ser 
o outro (AMARAL, T., 1936, p.60). 
 
 

Tarsila, ao relatar este acontecimento marcante em sua formação, revela a 

sua intenção de tentar sempre surpreender o outro, de ser elogiada. Mas ao 

contrário, a reação de Marie Blanchard à sua atitude foi diferente da sua expectativa: 

 

Vous savez trop12, dizia-lhe Marie Blanchard, a assistente de André 
Lhote, quando Tarsila freqüentou seu curso, em direta insinuação de 
que deveria desvestir-se dessa “sabedoria”, conseqüência dos 
estudos acadêmicos em São Paulo com Pedro Alexandrino, em 
desenho, ou com Elpons, e Emile Renard em Paris, em pintura [...] 
(AMARAL, A., 1997, p.25). 
 

Ali, Tarsila era a aluna que desejava se tornar artista plástica moderna e 

Marie era a voz que lhe mostrava o outro modo de fazer pintura conforme os moldes 

do novo estilo cubista. Tarsila então revê sua concepção já internalizada e abre mão 

deste percurso já adquirido para repensar os conceitos já assimilados. No entanto, 

ela declara quão difícil é desaprender para se tornar outro! Custa deixar o orgulho 

próprio e se colocar humildemente no lugar de aprendiz, para receber e refletir no 

que o seu interlocutor tem a ensinar, e também, a acrescentar àquilo que já sabe. 

Ocorre aqui mais uma vez a alteridade. Neste caso se dá na troca e confrontação 

com outras escolas de arte passadistas ainda existentes, e que deixaram marcas em 

seu aprendizado ao iniciar sua trajetória artística. Esta brasileira, corajosa e 

inteligente, dispôs-se a sair dos limites de sua nação para vislumbrar e assimilar 

novos conhecimentos além-mar. 

O segundo mestre de Tarsila que seguia o cubismo foi Fernand Léger. Seus 

quadros de natureza morta tinham como característica a possibilidade de poderem 

ser vistos de qualquer lado, até de cabeça para baixo. 

 

                                                 
11

Para chocar. 
12

Você sabe demais. 
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Léger, no início do cubismo (1906-1907), com o temperamento 
arrojado e forte que herdara da Bretanha, sua terra, abraça o novo 
credo sem hesitar. Compreende, porém que o cubismo equivale à 
libertação, passa apenas por ele, deixa transbordar a sua 
personalidade e coloca-se entre os pintores modernistas num lugar à 
parte. Segue uma linha perfeitamente lógica (AMARAL, T., 1936, 
p.57). 
 

Aracy, em seu livro, Tarsila anos 20, destaca o que a pintora extraiu de seu 

aprendizado com Fernand Léger: 

 

Sabemos que a obra de Léger dos anos 20 – com a qual a artista 
conviveu, durante o breve aprendizado que cumpriu no ateliê do 
pintor, em 1923 – exalta as possibilidades construtivas da pintura 
figurativa, uma população de tipos urbanos, percebidos em 
esquemas bidimensionais, numa alegre profusão de planos e cores. 
[...] é do otimismo tecnológico de Léger, do sentido lúdico e bastante 
livre com que esse artista lida com os problemas da forma, que 
parece ter se revelado a matriz construtiva da pintora (AMARAL, A., 
1997, p.13-15). 
 

Entretanto, Tarsila não absorve somente os ensinamentos de seus mestres. 

Ela recebe-os e transforma-os, adequando-os às nossas raízes, a partir de sua 

criatividade pessoal. 

 

Em suma: em Léger a forma se generaliza, vai se desdobrando do 
particular ao geral numa articulação maquineta de rótulos que são 
calotas metálicas, de tubos industriais reluzentes, e chaminés de 
fábricas que se prolongam dos ambientes internos aos extremos, 
sem que haja solução de continuidade entre a vida íntima de seus 
personagens e a “exterioridade” do espaço social em que se 
movimentam. Diferentemente, já vimos como em Tarsila 
predominará sempre a recaída sentimental e a digressão subjetiva 
“interiorizada”: o caso particular reclamando em voz ajuda para seus 
direitos, ante a ameaça de arrebatamento de coisas e indivíduos ao 
plano anônimo do progresso racional das formas.(AMARAL, A. 1997, 
p.14, grifo nosso). 
 

A pintura da artista, de uma lógica bidimensional e construtivista, possui 

elementos subjetivos que retratam os traços culturais locais. Exemplo disso é a tela 

Vendedor de frutas (1925) onde há estampada “a doçura expressiva do 

personagem” e pelo seu olhar o papagaio verde, de bico preto e amarelo, 

despontando da paisagem em primeiro plano e as casas ao fundo em segundo 

plano com as palmeiras. 
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Vale dizer: a pintura de Tarsila apenas insinua que as formas da 
natureza se metamorfoseariam e generalizariam como formas 
maquínicas, unidades modulares e universais. Ela desvia o curso dos 
acontecimentos no exato momento em que uma racionalidade 
técnica se abateria sobre ele, sugando esse mundo de personagens 
e reminiscências afetivas para a vertiginosa dinâmica do progresso 
industrial e para a sociabilidade abstrata e anônima das cidades 
modernas (AMARAL, A., 1997, p.14-15). 
 
 

Assim, a pintura tarsiliana resiste às generalizações procurando retratar o 

particular, descrevendo as minúcias étnicas e familiares próprias da sociedade 

brasileira em sua prática cotidiana. É o que se passa em O Mamoeiro (Figura 

7):roupas penduradas no varal, uma mulher deixando-se ver à porta de sua casa na 

linha de fundo construtivo. 

 

 

 

Figura 7: O Mamoeiro, Tarsila do Amaral – 1925. 

 

Os centros urbanos também não escaparam a seu interesse. Mas, 
ao contrário das paisagens rurais, as cidades eram caracterizadas 
com símbolos da modernidade – como estradas de ferro, carros, 
bombas de gasolina, iluminação elétrica, chaminés e edifícios em 
construção – dispostos a partir de linhas ortogonais, reforçando a 
ideia do racionalismo urbano. A capital paulista é tema das pinturas 
São Paulo(Gazo) (Figura 8) e São Paulo, sendo esta uma estilização 
do Parque do Anhangabaú, no centro da cidade (BARROS, 2008, 
p.28).   
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Figura 8: São Paulo (Gazo) Tarsila do Amaral – 1924. 

 

 

Albert Gleizes é considerado o “exegeta do cubismo” ou o “sacerdote do 

cubismo integral”. Com ele Tarsila obteve um aprendizado que marcaria suas telas 

com um toque tanto exótico como mágico, como antes nunca havia sido produzido 

igual! 

 

[...] e fazia ele questão de observar, cubismo integral, sem figuração, 
não planos ou recortes de figuras dispostas, mas planos interligados, 
integrados. “Deve ser tal a composição de seu quadro que se você 
retirar um dos planos, arrasta junto todos os demais” (AMARAL, A., 
2003, p.122). 
 
 

Tarsila escreveu uma crônica sobre Gleizes com o título “Cubismo Místico”. 

Sua intenção era apontar sua tendência espiritualista com relação à arte.  

 

A arte hermética de Gleizes apareceu mais ou menos em 1920. [...] 
Nessa época ele pensava que não se poderia, de um golpe, conduzir 
a arte a uma efusão pura. Estava, portanto, de acordo com a clássica 
fórmula “arte é natureza vista através do temperamento”, fórmula 
essa que mais tarde analisou, estudou, achou inteiramente avessa 
ao seu espírito místico e repudiou, substituindo-a pela sua 
antagônica “arte é o temperamento que se manifesta através das leis 
da natureza”. A criação artística, diz ele, é condicionada pelo 
mecanismo da criação inteira e vai do interior do ser para o exterior 
(AMARAL, T., 1936, p.69). 
 

A cronista faz um alerta relacionado ao perigo dessa afirmativa dizendo que 

“Essa asserção escorrega para o terreno perigoso da filosofia. A natureza é sempre 

credora da obra de arte, a qual, por mais extravagante e original que seja, lhe fica 

devendo suas linhas, formas e cores” (AMARAL, T., 1936, p.69). É claro que ela não 
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fala como uma aluna do ano de 1923. Aqui se encontra a pintora Tarsila, em 1936, 

já com autoridade no assunto pintura, por suas experiências no ramo há pelo menos 

13 anos. Maturidade adquirida, juízo de valor formado! 

 

As linhas dos diversos planos de cores variadas que ele coordenou 
em perspectiva dentro da mesma tela num perfeito entrelaçamento 
entre si dão a idéia de movimento, que é a base de toda a natureza, 
e esse movimento é criado pelo olhar que vai instintivamente 
seguindo os contornos e dando voltas dentro do mesmo quadro. 
Gleizes não explicou claramente a sua definição de arte, ou antes, 
não se contentou com ela, embora a considerasse definitiva. 
Compreendeu, porém, mais tarde, que o caráter definitivo seria uma 
cristalização e estaria, portanto, em contradição com a sua própria 
teoria do movimento (AMARAL, T., 1936, p.70). 
 

 

 Nesta citação descobre-se uma verdadeira aula sobre a arte de pintar, onde 

a escritora expressa sua reflexão sobre a trajetória deste professor como pintor.  

Aracy A. Amaral ressalta esse aspecto nas crônicas de Tarsila do Amaral: “Mesmo 

sem nunca ter sido professora de pintura, vemos que Tarsila demonstra em muitos 

de seus textos a preocupação com técnicas de arte, divulgando seu conhecimento 

em várias crônicas [...]” (2001, p.21). 

Ao estudar com Gleizes, Tarsila aprendeu a interpretar os quadros cubistas, 

conselho que recebeu do grande pintor Picasso: 

 

Saí do ateliê de Picasso levando comigo este conselho: “Procure 
contato com as boas obras de arte para senti-las”. Verifiquei depois 
que do convívio com elas é que a sensibilidade se desperta e mais 
tarde, estudando com Gleizes, o mestre do cubismo integral, dos 
quadros sem assunto, pude sentir essa arte que me parecia absurda 
e pude ler um quadro cubista. Arte cerebral, arte de elite que requer 
educação sentimental (AMARAL, T., 1936, p.54). 
 
 

Realmente, entender a pintura cubista requer estudo, profundidade de alma e 

exercício mental. Tarsila sabia bem o que significa isso, pois passou pelo processo 

de aprendizagem: 

 

Foi cheia de emoção que subi ao ateliê do mestre. Queria ouvir de 
sua boca a palavra mágica que me desvendasse o mundo 
hieroglífico do cubismo. Picasso me recebe com a expansão alegre 
de sua raça, compreende logo que está falando a uma principiante 
de boa vontade e diz sobre a nova corrente pictórica meia dúzia de 
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palavras, só alguns meses depois assimiladas (AMARAL, T., 1936, 
p.53). 
 

Segue o comentário de Aracy Amaral: 

 

Portanto, sua emoção procede, por parte de alguém que está 
tentando se impregnar do clima cubista em um tempo já pós-cubista. 
[...]Na verdade, os textos de Tarsila, ao expressar sua dificuldade de 
compreensão da arte moderna, em primeiro momento, ou 
precisamente, frente às propostas do cubismo, são verídicos 
testemunhos que qualquer artista de sua geração, de qualquer país, 
e não da Escola de Paris, assinaria, com idêntica surpresa (2001 
p.28-29).  
 

Tarsila declara que estudar com Gleizes possibilitou-lhe a compreensão do 

abstracionismo que chegava ao Brasil por intermédio do II Salão de Maio, em junho 

de 1938: “A pintura de Gleizes, classificada nesse tempo como cubismo integral, 

caberia hoje na corrente abstracionista” (AMARAL, T., 1952, p.733).  Sobre esse 

mesmo assunto, já no ano de 1950 em Confissão Geral ela anuncia: “Dele recebi a 

chave do cubismo que cultivei com muito amor” (1950, p.729). A partir desta 

confissão conclui-se que, para a cronista e pintora, seus estudos com o mestre 

Gleizes ocupam um lugar de importância em sua formação profissional. Brandini 

comenta esta frase de Tarsila dizendo:  

 

Esta expressão, tão ricamente representativa – Tarsila tinha em 
mãos a senha para decifrar os códigos do cubismo, a tão esperada 
“palavra mágica” que lhe desvendaria os mistérios da arte moderna 
[...] (2003, p.79). 
 

Completando este pensamento sobre as tendências de arte moderna nessa 

crônica, escreve: 

 

Arte moderna! Nessas duas palavras cabem todas as 
extravagâncias, todas as monstruosidades (inclusive a minha arte 
antropofágica, brutal e sincera), todos os desabafos, pesadelos, 
recalques e delírios. Válvula através da qual o subconsciente se 
estampa na tela, se condensa no mármore, se fixa na pauta musical, 
de qualquer jeito, com talento, sem talento, com técnica ou sem 
técnica, à vontade. A confusão se estabeleceu. Agora o cansaço vai 
se generalizando (AMARAL, T., 1937, p.262, grifo nosso). 
 
 

Tarsila faz um balanço geral do que foi o período áureo da arte moderna, e, 

descreve claramente a sua própria obra, chamando a atenção para seu ponto de 
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vista e interpretação sobre seus quadros. Novamente ela demonstra fadiga para com 

todas as extravagâncias, excessos e exageros da pintura cubista. Sua declaração 

vem revelar que aquela fase artística perdeu seu rumo, pois a confusão tomou o 

lugar da arte. 

 Concluindo a crônica sobre “Tendências da Arte Moderna”,Tarsila estabelece 

a diferença entre a arte moderna da primeira fase e a arte moderna do período 

presente à sua explanação: 

 

O cubismo, ou melhor, a arte moderna, deu aos artistas uma 
consciência criadora e o espírito de libertação. Hoje, porém, 
estamos num período de construção em que a técnica se impõe. As 
deformações tetralógicas e convencionais vão cedendo terreno para 

a deformação bela e harmoniosa.(AMARAL, T., 1937, p.262, grifo 
nosso) 
 
 

Enfim, a vanguarda pregava a liberdade criativa e foi exatamente essa 

ideologia de criatividade fora do padrão acadêmico que trouxe grande motivação e 

interesse aos artistas modernos para inovarem. Contudo, a arte em 1937 já não 

aceita uma obra sem técnica, ela não é mais caracterizada como desconstrução e 

sim como construção. Nesta nova fase o grotesco vai cedendo o seu lugar para o 

belo e harmonioso. Mesmo tendo feito parte de seu trabalho artístico as 

deformações teratológicas, ela mesma admite que essa tendência artística tornou-se 

cansativa. 

 

3.3. DELAUNAY E A TORRE EIFFEL 

 

Dentre tantos nomes destacados por Tarsila, em suas memórias de Paris, 

escolhemos Delaunay para representar os pintores da vanguarda europeia, que 

participou do grupo de amizades da escritora, juntamente com sua esposa, 

enquanto residente na capital francesa. “Foram meus grandes amigos Robert 

Delaunay, o pintor das Torres Eiffel, que expunha cada ano, e Sonia, sua esposa, 

conhecida em Paris como grande decoradora” (AMARAL, T., 1952, p.736). 

A ele, a cronista dedicou duas crônicas: “Delaunay e a Torre Eiffel”, de maio 

de 1936 e “Delaunay”, de junho de 1941. A análise se deterá na crônica de 1936 em 
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que Tarsila inicia seu texto destacando o quadro de Delaunay entre os demais de 

sua coleção:  

 

ENTRE OS QUADROS DA minha coleção de pintores modernos, a 

Torre Eiffel, de Robert Delaunay,é o mais discutido o que mais aviva 
a curiosidade, o que provoca entre leigos discussões de cara feia, o 
que fornece temas para a gente de palavra preguiçosa e o que se 
impõe pelas grandes dimensões, pela execução dentro dos moldes 
cubistas, pela agressividade da composição, suplantando mesmo as 
pequenas telas de Picasso, fantásticas na criação e suaves no 
colorido (AMARAL, T., 1936, p.84). 
 
 

Interrogações e conjecturas surgem sobre a visão que o pintor teve da torre 

para pintá-la dessa forma: “Será que o artista viu mesmo a Torre Eiffel desse jeito? 

Isso deve ser um terremoto... tudo está despencando... Quem sabe se ele pintou 

olhando da base?” (AMARAL, T., 1936, p.84). 

Tarsila, pintora cubista, amadurecida em seu conhecimento sobre arte, é 

quem possui toda autoridade para explicar o quadro de Delaunay: 

 

Nada disso, Delaunay integrou-se no movimento cubista e sentiu, 
como os seus colegas, a febre do dinamismo, o delírio do desenho 
hieroglífico criado pela recente estética, a ânsia de concretizar o 
novo estado de espírito em ebulição (AMARAL, T., 1936, p.84). 

 

O quadro de Delaunay, sobre a Torre Eiffel (Figura 9), datado de 1911, 

tornou-se um símbolo do cubismo. Serviu de ilustração sobre a história do cubismo 

em várias revistas e livros de arte. Blaise Cendrars também o utilizou como exemplo 

em sua Conferência em São Paulo, quando proferiu a palestra sobre “As Tendências 

Gerais da Estética Contemporânea”, afirmando que: 

 

São tantos os pontos de vista para se tratar do caso da Torre Eiffel. 
Mas Delaunay queria interpretá-la plasticamente. Finalmente ele 
conseguiu com a tela que vocês têm diante dos olhos: ele a 
desarticula para fazê-la entrar no seu quadro, ele a trunca e a inclina 
para dar-lhe seus trezentos 300 metros de vertigem, ele adota dez 
pontos de vista, quinze perspectivas, tal parte é vista de baixo, outra 
do alto: as casas que a circundam são pegas pela direita, pela 
esquerda, pelo alto e terra a terra. Acho que ficou bastante bom 
(apud EULÁLIO, 2001, p. 146). 
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Figura 9: Torre Eiffel, Delaunay – 1911. 

 
 
A tela de 1911 é turbilhonante, a Torre dinâmica, fragmentada como 
se fosse vista de relance à passagem de um trem rapidíssimo, ou um 
aeroplano, aparece no meio do quadro. Imensa, dominando tudo, 
achatando os prédios de sete andares plantados em Paris na 
neutralidade do cinzento escuro (AMARAL, T., 1936, p.85). 
 
 

Tarsila comenta a reação de Blaise Cendrars ao encontrar esse quadro de 

Delaunay entre as obras de sua coleção de pintores modernos: 

 

O poeta Blaise Cendrars, ao encontrá-lo aqui em São Paulo, teve um 
gesto de alegria e de surpresa, a imaginação ferveu-lhe ao descobrir 
um rasgãozinho num canto da tela e descreveu a atitude indignada 
de Jean Cocteau diante das blasfêmias proferidas em nome do 
passado contra o símbolo do espírito moderno. Palavras quentes vão 
e vêm e, de repente, uma bengala estúpida atravessa o quadro. 
Protestos, vaias, correrias e a expulsão dos iconoclastas para fora do 
salão dos Indépendants. Até hoje não sei como se deu a tal 
perfuração. É tradicional a proibição de se entrar num museu ou num 
salão com bengala, guarda-chuva ou aparelho fotográfico. Enfim, foi 
essa a história contada por Cendrars... (AMARAL, T., 1936, p.85).   

 

Realmente o cubismo causou reações e estranheza. Mesmo em Paris, onde 

tudo começou, foi motivo de escândalo para aqueles que não aceitavam mudanças. 

No entanto, modernizar-se é abrir-se para o novo! 

Provocados pela não aceitação de suas obras, muitos artistas saíram de Paris 

tristes e inconformados com a desumanização dos avanços tecnológicos, que 

crescia paralelamente à incompreensão e à insensibilidade dos citadinos para com 

as tendências artísticasdaquela época, tanto na pintura como na literatura. 
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Delaunay, pelo contrário, permaneceu em Paris, acompanhando as 

tendências que a cidade ditava: 

 

Delaunay, apesar da teimosia em pintar sempre a mesma Torre, não 
deixou de ser um artista inquieto, não se contentou com o êxito que o 
colocou entre os grandes pintores cubistas e continua ainda na tarefa 
de melhorar a técnica (AMARAL, T., 1936, p.85). 

 

 Gustave Eiffel (1832-1923) foi o famoso engenheiro que projetou a célebre 

Torre Eiffel. A torre foi construída com ferro fundido, utilizado com as vantagens de 

ser mais econômico, mais resistente a incêndios e possibilitar aos engenheiros 

plantas de arquitetura com dimensões de altura maiores. 

A autora, dando sequência à crônica “Delaunay e Torre Eiffel”, discorre sobre 

a torre como símbolo de Paris e a relaciona com o Pão de Açúcar, que também é 

uma referência ao se falar em Rio de Janeiro. 

 

Cada cidade se sintetiza num monumento, numa obra de arte ou 
numa particularidade da natureza. [...] 
Delaunay quis fixar a sua época no auge da inquietação e pintou 
Paris filtrando-a através de sua Torre. Essa ideia se tornou nele uma 
obsessão (AMARAL, T., 1936, p.84). 
 
 

Com o passar dos anos, Delaunay foi “intensificando a cor e acalmando o 

desenho” conforme a descrição da pintora: 

 

Suas tintas, antes frias e neutras, hoje cantam na alegria das cores 
limpas e sadias. Influência, talvez, de Sonia Delaunay, sua esposa, 
que traz nas veias o idealismo do povo russo traduzido na beleza do 
colorido aplicado em decorações elogiadas pelos críticos (AMARAL, 
T., 1936, p.85). 

 

Sonia Delaunay era “das bandas de Volga”, país da Rússia, e sua carreira de 

decoradora estava caminhando com sucesso. Tarsila teve contato com a criatividade 

de Sonia Delaunay: 

 

E frequenta as quintas-feiras do casal Robert e Sonia Delaunay. 
Desta, adquire modelos de vestidos desenhados de acordo com a 
nova arte: formas geométricas jogadas num mesmo plano, por vezes 
com “círculos órficos”, em que faixas coloridas se sucediam, 
traduzindo movimento, energia, dinamismo, em profusão de cores 
fortes. São os vestidos “simultaneístas”, assim como havia a prática 
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dessa arte em outros objetos de design artístico: tecidos, bijuterias, 
automóveis, cenários para peças de teatro, cartazes e convites 
(GOTLIB, 1988, p. 73). 

 

Tarsila conclui a crônica contando que o pintor Delaunay tinha costume de 

sair da metrópole aos domingos com os amigos que estavam inseridos em um 

projeto chamado “Cidade dos Artistas”.  

 

Os domingos de Robert Delaunay eram divididos entre amigos, com 
um déjeuner sur l‟herbe13 nos terrenos da cidade do futuro, onde já 
se viam, pela palavra encantadora do artista, moradias felizes, 
cercadas de jardins floridos – acessórios da imensa oficina povoada 
de sonhos na alegria do trabalho eficiente (AMARAL, T., 1936, p.86). 
 

Esse hábito entre os parisienses é relatado com mais detalhes na crônica 

“Essencialmente agrícola...” de março de 1943. 

 

Sabe-se que o Europeu adora o campo, venera uma árvore e 
manifesta o seu culto à natureza com exclamações admirativas 
diante de um cantinho de folhagens por entre as casas de uma 
cidade. Lembro-me dos passeios aos domingos nos arredores de 
Paris em companhia do pintor Robert Delaunay, de sua esposa, 
Sonia Delaunay – uma notável decoradora – e outros amigos. Íamos 
almoçar no campo, levávamos as nossas provisões no automóvel de 
Delaunay e ficávamos horas inteiras a falar da paisagem verde que 
nos cercava (AMARAL, T., 1943, p.525). 
 
 

E tudo isso porque a paisagem verde na França é “pobre e raquítica” 

comparada à nossa, como diz a cronista:  

 

Na realidade, eu achava aquelas paisagens bem pobres e raquíticas 
ao lembrar-me da nossa natureza tropical e exuberante. Mas com 
que amor eles olhavam aquele simulacro de floresta, tão bem feitinha 
e civilizada! Se não vemos as belezas naturais que nos cercam, pelo 
fato de as vermos todos os dias, é somente porque não refletimos, 
não meditamos um instante sobre a maravilha que se processa da 
semente minúscula caída ao solo à árvore generosa que nos dá 
sombra, flores e frutos (Ibidem). 
 
 

Eis a razão por que os franceses ao visitarem o Brasil se encantam pela 

nossa floresta Atlântica e pela Amazônia. Um destes franceses que ficou 

deslumbrado com o nosso país foi o poeta vanguardista Blaise Cendrars. Tão 

                                                 
13

 Almoço no campo. 
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grande foi a sua fascinação pelas nossas paisagens, que escreveu vários poemas 

sobre ela.  

 

 

3.4. BLAISE CENDRARS 
 

Figura admirável de homem livre, aventureiro e poeta, ele celebrizou-
se pela própria obra, pela influência exercida na dum poeta maior – 
Apollinaire – pela sua ligação com os vanguardistas franceses e os 
modernistas brasileiros – de que é impossível escrever a história sem 
dizer seu nome.  
Pedro Nava 

 
 

Na crônica intitulada “Blaise Cendrars”, a autora introduz de antemão certas 

informações sobre o temperamento, as atitudes e a imaginação criativa do poeta, 

despertando a curiosidade do leitor. A crônica, publicada em 19 de outubro de 1938, 

começa com as seguintes palavras: 

 

Acabo de ler a última publicação de Cendrars: La Vie Dangereuse. A 
mesma torrente de palavras, o mesmo espírito, a mesma 
exuberância imaginativa. Para quem conviveu com esse poeta, para 
quem, como eu, lhe dedica uma grande amizade, esse livro é 
delicioso: tem-se a impressão de estar ouvindo e não lendo o seu 
autor, porque Cendrars escreve como fala, em longos períodos, num 
desdobramento de imaginação inesgotável (AMARAL, T., 1938, 
p.352). 

 
 

Blaise Cendrars foi personagem importante na vanguarda europeia como 

poeta. A sua fama atingiu o Brasil influenciando os jovens de 22, anteriormente à 

organização da Semana de Arte Moderna, quando seus livros chegaram às livrarias 

de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

O seu prestígio no mundo literário, consolidado já a partir de 1912 – 
data da primeira edição de Les Pâques à New York – crescera 
definitivamente, no ano seguinte, com a Prose Du Transsibérien et 
de La petite Jehanne de France, para não falarmos de outros textos 
que publica em revistas de vanguarda. Mas é em 1919 que a 
nomeada de Cendrars chega ao auge. A N.R.F. edita Du Monde 
Entier, acrescentando a Pâques e ao Transsibérien o mais recente 
Panama ou l‟ Aventure de mes Sept Oncles, quase ao mesmo tempo 
em que os Dix-neuf Poèmes Élastiques são lançados pela editora Au 
Sans Pareil: dois livros que servem de modelo aos jovens. É preciso 
não esquecer também algumas plaquetes ilustradas pelos pintores 
cubistas mais conhecidos, e que os colecionadores disputam. A 
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Antologie Nègre, de 1921, vem a ser um êxito de público e crítica; 
consegue mesmo rejuvenescer um pouco ainda a moda primitivista, 
já em desfavor nos meios mais à vanguarda (EULALIO, 2001, p.23). 

 

 

O desejo de conhecer Cendrars levou o casal Tarsila e Oswald de Andrade 

(„Tarsiwald‟, para Mário de Andrade) a procurar o poeta suíço-francês em Paris em 

maio de 1923 (AMARAL, A., 1970). Paulo da Silva Prado frequentava desde 1890 a 

famosa Livraria Americana de Chadenat, citada por Blaise em seu livro Bourlinguer. 

Num desses dias foram apresentados um ao outro nesta livraria por Oswald (RIVAS, 

1995, p.325). 

 

Enquanto Prado discutia com Chadenat a melhor maneira de publicar 
fac-símiles de obras raras de brasiliana que interessavam a ambos, 
encontrava-se também em Paris, nos idos de 1923, parte da tropa de 
choque modernista de São Paulo: Oswald de Andrade, jornalista e 
romancista cheio de inquietação, o poeta bilíngüe Sérgio Milliet, os 
pintores Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Vicente do Rego 
Monteiro, Heitor Villa-Lobos (que se instalara ali com uma bolsa do 
governo brasileiro), o escultor Victor Brecheret, o pianista Souza 
Lima – bando de jovem e entusiasta. Oswald de Andrade, o mais 
exuberante e desembaraçado do grupo, procura conhecer 
diretamente Cendrars e outras celebridades que o grupo admirava e 
desejava encontrar em carne e osso – Jules Romains, Picasso, Jean 
Cocteau, Léger, Brancusi – personalidades com as quais travam 
relações amenas ainda que superficiais. Cendrars será o único dos 
grandes com quem esses laços se estreitarão até se transformarem 
em mútua amizade. Algum tempo depois, convidado para vir ao 
Brasil por Prado, que atendia a insistente sugestão de Oswald, 
Cendrars aceita (EULALIO, 2001, p.28). 

 

 

Tarsila divide sua crônica entre o período de convivência com o poeta 

Cendrars em Paris e alguns episódios ocorridos durante a viagem deste ao Brasil. 

 

Conheci-o em Paris, e Paris, nessa época, vivia numa efervescência 
renovadora, apresentando nos seus teatros, nos seus novos livros, 
nos salões de artes plásticas, as concepções mais ousadas, a 
coragem de todas as afirmações agressivas contra todos os moldes 
do passado. 
Os artistas tateavam o novo caminho aberto pelo cubismo e, por toda 
a parte nos cafés, nos restaurantes, nos corredores dos teatros, nos 
intervalos dos concertos, na rua, em casa se falava sobre arte, entre 
críticas e divergências que se entrechocavam implacáveis. Cendrars 
um dos pioneiros da nova poesia livre, ágil como o pensamento, 
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forte, sadia, gostosa como um fruto selvagem, era atacado pelos 
surrealistas (AMARAL, T., 1938, p.352). 

 

 

Esta foi uma das razões que motivou Blaise Cendrars a aceitar o convite de 

Paulo Prado: sair fora dasquerelas entre as escolas artísticas de Paris. No artigo “La 

voix du sangue”, ele escreveu:  

 

Satisfeitíssimo de romper com o peso da rotina das manifestações 
parisienses em que se confinava a poesia – Dadaísmo, Surrealismo 
– agarrei a ocasião pelos cabelos e parti na volada, convencido de 
que a poesia de hoje não era produto de uma escola exclusiva, mas 
tinha sua hora e vez no mundo inteiro (EULALIO, 2001, p.28). 

 

 

Percebe-se por estas palavras a sua disposição em ajudar o grupo de 

brasileiros modernistas, compartilhando o que possuía de experiência sobre a 

vanguarda. Ele se integra, realmente, à história do movimento modernista no Brasil, 

com sua influência tanto na literatura como na pintura de Tarsila do Amaral. 

Oestilo detalhado da cronista ao apresentar a cidade parisiense é marcado 

também pela influência de Blaise Cendrars: ou “[...] como testemunhou Manuel 

Bandeira ao escrever em como a temática do cotidiano, tão cendrariana, fora 

absorvida por ele próprio, e, o próprio estilo de Cendrars, pelos modernistas e 

Oswald em particular” (AMARAL, A., 1970, p.85). 

Tarsila registra nitidamente a vida parisiense em sua intensidade ao longo da 

crônica, como se estivéssemos diante de fotos, fragmentos de uma realidade, que 

em seu relato vão se justapondo até fornecerem a visão do todo deste cotidiano 

parisiense. Novidades, possibilidades, descobertas no ar de um movimento ainda 

bem vivaz para ser conhecido por ela e seus amigos ávidos por vivenciá-lo in loco. 

 

No meu estúdio da Rue Hégésippe, em Montmartre, se reunia toda 
a vanguarda artística de Paris. Ali eram frequentes os almoços 
brasileiros. Feijoada, compota de bacuri, pinga, cigarros de palha 
eram indispensáveis para marcar a nota exótica (AMARAL, T., 1938, 
p.353, grifo nosso). 

 
Paris de 1923! As recordações fervilham, amontoam-se, atropelam-
se... Meu ateliê da Rue Hégésippe Moreau, que Paulo Prado 
descobrira ter sido habitada por Cézanne, foi frequentado por 
importantes personagens (AMARAL, T., 1938, p.733, grifo nosso). 
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Aracy A. Amaral faz referência às personalidades de Tarsila e Oswald como 

dados importantes para os contatos que realizam em Paris, possibilitando a grande 

virada tanto na pintura de Tarsila como nos poemas de Oswald. 

 

Se a efervescência inteligente de Oswald faz amigos com facilidade, 
a beleza e a presença de Tarsila atraem ao simpático atelier do 
“cinquième” da Rue Hegésippe Moreau toda a vanguarda do tempo: 
de Jules Romains a Valéry Larbaud, de Eric Satie a Cocteau, de 
Gleizes a Supervielle, a Divoire de “L‟Intransigeant”, a Léonce 
Rosemberg (AMARAL, A. 1970, p.10). 

 

 

Tarsila conta que foi Cendrars quem lhes apresentou ao círculo de artistas 

renomados, como o dos poetas ilustres, que determinavam todas as tendências nas 

Letras, nas Artes e nas Ciências. 

O entusiasmo era tanto que Tarsila exclama: “Queria sentir Paris com todos 

os seus desvairamentos. Numa curiosidade de quem vai descobrir o mundo, 

frequentava grupos antagônicos” (1938, p.352). Digno de observação é o nome que 

a autora dá aos acontecimentos em Paris, “desvairamentos”, dos quais ambicionava 

participar física e emocionalmente. Vem à lembrança a sua descrição do tempo em 

que estava em São Paulo, três meses após a Semana de Arte Moderna de 1922. 

“Parecíamos uns doidos em disparada por toda a parte no Cadillac de Oswald, numa 

alegria delirante, à conquista do mundo para renová-lo. Era a Paulicéia Desvairada 

em ação” (AMARAL, T., 1950, p.727). 

Paulicéia Desvairada é o título da coletânea de poemas de Mário de Andrade, 

que juntamente com o romanceOs Condenados, de Oswald de Andrade, 

representava o que de mais atualizado se tinha em matéria de vanguarda no Brasil. 

A coletânea de Mário traz em seu título uma referência à metrópole brasileira 

das primeiras décadas do século 20, em toda a sua agitação urbana, característica 

do seu crescimento demográfico e industrial. 

Segundo Mário da Silva Brito, é nesse clima de “autosuficiência” da cidade de 

São Paulo, da década de 20, que: 

 

nasceriam os versos da Paulicéia Desvairada, escritos em noite em 
que os olhos do poeta envolveram “com uma ternura imensa a 
cidade grande” e a sentiram “palpitar em toda a sua vida intensa”, 
noite propícia de dezembro que o fez despejar no papel as 
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sensações acumuladas por sua experiência de homem integrado no 
ritmo da vida paulista. 
É nesse São Paulo petulante, agressivo, com pretensões a 
metrópole à altura das principais do globo, de progresso indiscutível 
e decantado, misturado de raças, agitado de lutas políticas, em crise 
de crescimento material e espiritual, que se reúnem os futuristas 
brasileiros, filhos da inquietação do mundo moderno (BRITO, 1997, 
p.155). 

 

E da mesma forma que Mário expressou em versos a beleza e a 

efervescência da vida paulistana, cidade gestora da modernização e palco das 

grandes transformações culturais, é que Tarsila relata, nas crônicas, a intensa 

experiência de sua vida em Paris. 

Cendrars foi quem introduziu Tarsila aos ateliês dos pintores Léger, seu 

grande amigo e Gleizes. Participou dos preparativos da exposição de Tarsila em 

1926, na Galeria Percier, em Paris, escrevendo o poema “Saint Paul” para prefaciar 

o catálogo, além de tê-la apresentado a M. Level, dono da galeria. 

Tarsila relembra com saudades as palavras gentis de Cendrars com as quais 

fazia referência à sua pintura. 

 

Cendrars tinha sempre o dom de uma palavrinha afetuosa: “Ma chère 
petite et grande TARSILA, je suis très content de vous. Vive votre 
belle peinture”.14E a gente podia acreditar nessas palavras porque a 
sua franqueza era selvagem (AMARAL,T. , 1938, p.353). 

 

Outro exemplo é a dedicatória que escreveu a Tarsila, no livro de sua autoria 

Kodak: 

À Tarsila 
Oiseau bleau 
Couleur du Brésil 
Et pour la remercier d‟ être revenue                                    

                                        Sept 1924 

                         (CENDRARS apud AMARAL, A., 1970, p.123) 

 

O apreço de Cendrars para com a pintura de Tarsila teve início durante o 

turismo feito às cidades históricas de Minas Gerais e ao carnaval do Rio. Grande foi 

o encanto sentido por todos os integrantes da caravana com relação a tudo que 

viam. Cendrars e Oswald procuraram registrar a viagem por meio da poesia e Tarsila 

                                                 
14

 “Minha querida pequena e grande Tarsila, estou muito contente com você. Viva sua bela pintura”. 
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por meio de desenhos. Ao observar os desenhos de Tarsila, Cendrarspediu-lhe que 

separasse alguns para ilustrar seu novo livro. 

Quando encaminha os originais de Feuilles de Route ao seu editor, que na 

verdade esperava receber Le Plan de l‟ Aiguille, Cendrars é cauteloso: “Se a coisa te 

interessa, publica, publica”. Remete também desenhos – “são croquis” – de Tarsila. 

“Eles são divertidos e me convém”.  

Tarsila fez esboços variados da paisagem interiorana de Minas, que 

chamaram a atenção de Cendrars. Ele tinha a intençãode transmitir em seus versos 

um retrato do Brasil colonial, ainda tão presente na paisagem e vida do povo mineiro 

e carioca. 

Cendrars escolhera oito desenhos para ilustrar Feuilles de Route: “A 

Negra”(para a capa do livro, Figura 11), “Casário, mar e montanha”, “Paisagem com 

estrada e igreja”, “Igreja de N. Sra. do Ó”, “Ilhas”, “Ilhas com barquinho”, “Serra da 

Mantiqueira” – Rio Paraíba”, “Locomotiva” (EULALIO, 2001, p.113). 

 

 

  

Figura 10: A Negra, 1923.Figura 11: Capa de Feuilles de route 

 

O quadro A Negra (Figura 10), alvo de muitas discussões, foi elaborado por 

Tarsila no período em que estudava com Léger. Ao que tudo indica, ela foi 

estimulada pelos projetos légerianos ao pintar mulheres, associando o cubismo 

sintético à plasticidade neoclássica.Segundo Aracy A. Amaral, a tela A Negra 

conferiu a Tarsila um lugar  
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de pioneira de uma arte brasileira, ainda não realizada até então. 
Pela primeira vez apresentava-se um negro numa tela com tal 
destaque e força, conscientização em sua projeção embora 
inconsciente, posto que Tarsila pintava quase que como envolvida 
sempre numa atmosfera peculiar, da presença do negro em sua 
formação, em sua infância, dentro da paisagem a que a artista se 
sentia pertencer, como é assinalado pelas folhas de vegetação. 
Apesar de elementos geométricos um tanto à lamode no segundo 
plano da tela, esse trabalho de Tarsila, pela sua ousadia de 
deformação e composição, pelo seu relacionamento ecológico 
direto, e pela sua mensagem de autenticidade, já bastaria para 
colocar a artista em primeiro plano da pintura feita no Brasil 
(AMARAL, A., 2003, p.120, grifos nossos). 

 

Quanto à união bem-sucedida dos poemas de Cendrars com os desenhos de 

Tarsila, em Feuilles de Route, o primeiro comentário foi de Mário de Andrade: “desse 

casamento vão nascer frutos bem bons” (EULALIO, 2001, p.114). Posteriormente, 

temos uma observação semelhante – a de Aracy A. Amaral: 

 

E é nesse sentido de anotação-registro que os desenhos de Tarsila 
realizados em todo o decorrer da viagem a Minas tão bem se casam 
com a poesia de Cendrars, plena de “staccatos”. O olho percorre as 
ilustrações na mesma cadência com que percorre as linhas dos 
poemas [...] (AMARAL, A., 1970, p.124-125). 

 

Em carta datada do fim do ano de 1924, o poeta suíço-francês solicita uma 

nova participação de Tarsila. Desta feita para o livro L‟Or. 

 

Gostaria de fazer uma edição de grande luxo de minha história do 
general Suter. Será que Tarsila não gostaria de ilustrá-la? Tenho 
aqui um belo tema para ela, com uma pequena dificuldade em certos 
capítulos: o lado NORTE-americano. Mas isso não é grande coisa. 
Preciso de xilogravuras. Será que Tarsila conhece a técnica de 
xilogravura e gostaria de fazê-las ou será demasiadamente cansativo 
para ela? (EULALIO, 2001, p.114). 

 

Entretanto, a parceria não foi possível desta vez, pelo fato de Tarsila não ter 

experiência com xilogravura. Em 7 de junho de 1926, por ocasião da exposição de 

Tarsila na Galeria Percier, tem-se mais uma referênciadesta colaboração mútua de 

talentos artísticos. 

 

O entrosamento ilustrador-poeta, tão bem realizado em “Feuilles de 
Route”, foi notado em obras posteriores de Blaise Cendrars e de 
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Tarsila, quando da primeira individual da pintora, na Galeria Percier, 
ocasião em que o poema “Saint Paul” foi composto, especialmente 
para o catálogo: ”Il y a bien de la littérature dans ces petits tableaux 
qui s‟accomodent si bien avec les poèmes de Blaise Cendrars qui 
servent de préface au catalogue [...]” (AMARAL,A., 1970, p.125). 

 

 

A apresentação de Tarsila, por Cendrars, à galeria de arte parisiense, decorre 

de seu reconhecimento com relação às virtudes artísticas da pintora, na aplicação 

das técnicas cubistas, principalmente por se distinguir notoriamente em seus 

quadros a naturalidade e originalidade tipicamente brasileira. 

 

A vocação de Tarsila para uma pintura brasileira feita de “liberdade e 
sinceridade” desabrochava sob o estímulo de Cendrars. Com sua 
presença, soube catalizar as potencialidades plásticas da amiga, que 
aprendeu a admirar, acompanhando-lhe a trajetória. No momento em 
que ela atingia a maturidade artística, Cendrars já podia proclamar 
“que Tarsila é genial, que ela é a mais bela e o maior pintor de hoje” 
(EULALIO, 2001, p.116). 

 

  Aracy registra, numa declaração sobre Cendrars e o Brasil, essa 

participação efetiva de Blaise Cendrars na proeminência de Tarsila como pintora. 

 

Assim, a seu entusiasmo pela nossa paisagem física e humana, 
soma-se um interesse pela nossa literatura, por nossos artistas – e 
pode-se hoje claramente dizer que a importância e singularidade da 
obra de Tarsila exposta em Paris na Galeria Percier em 1926 tiveram 
uma projeção especial em virtude de Blaise Cendrars – intermediário 
entre a intelectualidade francesa e nossa grande pintora (AMARAL, 
A., 1970, p.5-6). 

 

A relação de Blaise Cendrars com os pintores cubistas resulta da sua permuta 

com o mundo das artes plásticas. 

 

Cendrars, poetacubista, fazia poemas como os cubistas pintam um 
quadro, destruindo os elementos para construir em seguida. Autor 
dos “Dix-Neuf poèmes élastiques” quase todos eles relacionados ao 
problema visual transposto em poesia e dedicado a Léger, Delaunay, 
Roger de La Fresnaye, Chagall, Archipenko. Esses pequenos 
poemas curtos, em sua maioria de antes da guerra, em 1913 e 1914, 
situam bem o Cendrars aguçado no que diz respeito às artes 
plásticas (AMARAL, A., 1970, p.86). 
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Em Dix-Neuf Poèmes Élastiques (1919) é claro o paralelismo com a arte de 

Robert Delaunay, com quem conviveu muitos anos e tornou-se o “teórico do 

simultaneísmo de Delaunay” segundo Aracy A. Amaral. Exemplo disto são estes 

versos: 

 

Le ventre um disque qui bouge 
La coque des seins passe sous Le pont des arcsen-ciel 
Ventre 
Disque 
Soleil 
Les Cris perpendiculares des couleurs tombent sur les cuisses 
ÉPÉE DE SAINT MICHEL. 
 

(CENDRARS apud AMARAL, A. 1970, p.92-93) 

 

A convivência de Cendrars com o casal Tarsiwald em Paris, acarretou grande 

influência sobre os poemas de Oswald de Andrade que passou a entender de arte 

visual e ser um analista de obras plásticas a partir de então no Brasil. A sua poesia 

começou a expressar características plásticas visuais.  

  

Acreditamos mesmo que Oswald foi sensível a todos os recursos de 
apelo aos sentidos utilizados usualmente por Cendrars, fossem eles 
sonoros, visuais, e mesmo táteis, no sentido da imagem plástica 
tridimensional, expressa num poema de fevereiro de 1914, “Sur la 
robe elle a un corps”[...]: 

 

“Tout ce qui fuit, saille avance dans la profundeur 
Les étoiles creusent le ciel 
Les couleurs déshabillent 
“Sur la robe elle a un corps” 
 

(CENDRARS apud AMARAL, A. 1970, p.89). 

 

 

Observa-se neste poema de Cendrars o realce dado ao espaço-profundidade 

como a extinção da pontuação. Em estudo comparativo entre os poemas de 

Cendrars e Oswald realizado pela pesquisadora Aracy A. Amaral, manifestam-se 

algumas semelhanças presentes nestes dois poemas (“Ma dance” de Blaise 

Cendrars e “walzertraum” de Oswald de Andrade) respectivamente registrados: 
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Formas quebradas, curtas, remontadas numa construção nova, 
válida em si por sua expressão visual, por seu ritmo e força sonora, 
desinteressado pelo assunto: 
 
Je suis um monsieur qui en des express fabuleux 
    traverse les toujours mêmes Europes et regarde 
    découragé par la portière 
Le paysage ne m‟intéresse plus 
Mais la danse du paysage 
Danse-paysage 
Paritatitata 
Je tout-tourne 
 
intitulado “Ma danse”, e datado de fevereiro de 1914. 
Poderíamos encontrar uma equivalência, totalmente deglutida, 
saborosamente brasileira no belo poema “walzertraum”, de Oswald: 
 
Aqui dá arroz 
Feijão batata 
Leitão e patarata 
Passam 18 trens por dia 
Fora os extraordinários 
E o trem leiteiro 
Que leva leite para todos os bebês do Rio de Janeiro 
Apitos antigos apitam  
Sentimentalmente 
Eu gôsto (sic) dos santuários 
Das viagens  
E de alguns hotéis... 
 

(AMARAL, A., 1970, p.90-91).                                                                                                                                                                                                                         

 

Em um depoimento, Tarsila destaca o comentário de Blaise Cendrars sobre 

Oswald de Andrade:“Ele ficou chocado, fortemente impressionado, quando ouviu a 

leitura de poemas que fariam parte do „Pau-Brasil‟, quando Oswald os leu em minha 

casa, numa reunião”, declara-nos Tarsila em depoimento (AMARAL, A. 1970, 89). 

Eulálio transcreve o julgamento do poeta suíço-francês em relação ao talento 

dos jovens modernistas, escrito na obra La voix du sangue. “Os jovens modernistas 

de São Paulo tinham um talento incrível, graça, inteligência, um vocabulário cifrado 

de gíria e expressões dos negros, e aguçado sentido de provocação, da polêmica, 

da atualidade” (2001, p.42). 

Ao comparar os estilos oswaldiano e cendrariano de poesia, Aracy A. Amaral 

reporta-se aos comentários de Jean-Claude Lovey: 

 

O poema “secretário dos amantes” resulta todo ele de remontagem 
de fragmentos de cartas enviadas por Tarsila a Oswald em suas 
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esporádicas separações quando na Europa, e que ele aproveitaria 
também em outros poemas e na prosa poética de “João Miramar”. 
“Numa montagem simultânea, o contraste entre as diversas 
situações, entre os diversos personagens, tem mais força emotiva 
pelo efeito de choque sobre o espectador ou sobre o leitor, que a 
simples montagem paralela de ações semelhantes se desenvolvendo 
em locais diferentes”, disse Jean-Claude Lovey a propósito da 
montagem, de bem provável influência cinematográfica, sobre 
Cendrars (AMARAL, A. 1970, p.93). 

 

E realmente a influência de Oswald sobre Cendrars ocorreu. Haroldo de 

Campos também faz referência às semelhanças entre as obras dos dois, em seu 

artigo “Uma Poética da Radicalidade”, escrito em 1965: 

 

Assim, embora o livro de Oswald só viesse a aparecer em 1925, em 
Paris, pela mesma editora de Cendrars, tudo parece indicar que o 
poeta suíço (que não ignorava o português, diga-se de passagem) 
teria tido conhecimento das produções inéditas de Oswald, por 
intermédio do próprio autor, contagiando-se por elas ou por seu 
espírito. Edgar Braga, a propósito, afirma: “Oswald de Andrade teve 
ainda tempo de ver assinalada não só a sua temática paisagística 
autóctone como a estrutura usada em seus próprios poemas” (in 
ANDRADE, O., 2003, p.44). 
 

 

 Aracy, por sua vez, aponta diferenças entre eles, afirmando que há uma 

“crítica saborosa contida nos poemas de Oswald” e que está ausente nos poemas 

de Cendrars, “mais absorto na fixação do exótico segundo a mentalidade européia 

dos anos 20” [...] (1970, p.90). A esse respeito Campos discorre com as seguintes 

palavras:  

 

Apenas, a câmera portátil dos poemas oswaldianos tinha um 
dispositivo a mais, que faltava à Kodak excursionista com que 
Cendrars fixou suas “fotografias verbais” pau-brasileiras: a visada 
crítica. Cendrars fixava no exótico e no paisagístico, na cor local; 
Oswald dirigia sua objetiva para além destes aspectos, colhendo nela 
as contradições da realidade nossa, que escapam à faiscante 
inspeção de superfície. Poemas tipo “biblioteca nacional” ou “ideal 
bandeirante” não se encontravam nas Feuilles de Route. Cendrars 
descobria o Brasil pela mão de Oswald e seus companheiros 
modernistas, como um momento novo, excitante, no seu roteiro de 
peregrino sensível à cata da pureza selvagem (apud ANDRADE, O., 
2003, p.45-46). 
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 Muitos são os depoimentos de escritores sobre a relação Brasil-França que 

perpassa por Blaise Cendrars. Entre eles destacamos o depoimento de Aracy 

Amaral: 

 

Mas o Brasil de Cendrars vale qualquer outro. É limitado, subjetivo, 
colorido, mas exato. E o estilo robusto do escritor sabe impô-lo à 
nossa imaginação. Esta é a razão por que, um momento em que a 
obra de Cendrars toma dimensões definidas e respeitáveis, em que 
homens como John dos Passos e Henry Miller confessam ter sido 
por ele profundamente influenciados, seria injusto esquecer o 
escritor da literatura francesa contemporânea que, 
indubitavelmente, escreveu as mais sensíveis páginas sobre o 
Brasil. (SIMON apud AMARAL, A., 1970, p.165, grifos nossos). 

 
 

Após citar Simon, Aracy dá o seu próprio parecer acerca desta relação Brasil-

França: 

Blaise Cendrars já deu muito ao Brasil, sem nada lhe pedir. Os seus 
livros cantam a terra brasileira, em todos os tons. Mesmo quando se 
envolveu – literariamente – em histórias tão complicadas que 
chegam a parecer desafio ou fábula, foi ainda a ansiada descoberta 
que o ocasionou. Terá sido um dos poucos escritores que veio 
pessoalmente – para nada levar, a não ser os seus livros. 
Simplesmente, ao encontro dos homens – e das aventuras 
(AMARAL, A. 1970, p.180). 

 

Assim, pode se constatar que “A recíproca é verdadeira: Cendrars sofreu, 

mais que qualquer outro escritor francês contemporâneo, a influência do Brasil” 

(SIMON, 1948). Há um consenso com Rivas (1995, p.324) que diz: “O que é 

inegável é que há em Feuilles de Route uma incorporação do Brasil na poesia 

francesa, para retomar a expressão de Roger Bastide – série de instantâneos que 

retém das coisas apenas sua estrutura, seu elemento caótico, retomando o exotismo 

até encontrar o primitivo que o atemoriza”.  

Desenvolvendo o segundo tema sobre o personagem, ou seja, a sua vinda ao 

Brasil, novamente Tarsila faz referência ao estilo dos textos cendrarianos, para 

explicar um episódio que relata a seguir. 

 

Em 1924 veio ao Brasil pela primeira vez, a convite de Paulo Prado. 
E tornou-se amigo da nossa terra. Nos seus dois últimos livros conta 
fatos passados aqui. Lendo agora La vie Dangereuse, parece-me 
ouvir o equivalente daquelas histórias fantásticas que, a 
propósito de um nada, a sua imaginação construía sem esforço 
(AMARAL, T.1938, p.354, grifos nossos). 
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A informação dada nesta citação, de que Blaise Cendrars é um amigo do 

Brasil, merece ser comparada com as expressões utilizadas nesta narrativa abaixo 

grifadas: 

 

Soube por um amigo, recentemente chegado da Europa, que a 
colônia brasileira de Paris está revoltada contra Cendrars. Dizem 
que o poeta de Feuilles de Route escreveu ultimamente uma crônica 
em que tinha visto, em pleno centro de Paris, uma multidão curiosa, 
olhando para uma das janelas de um grande hotel. A curiosidade tem 
ímã. Foi arrastado por aquela aglomeração e viu que se tratava de 
um sujeito sentado à janela, com as pernas para fora, de botas, um 
vistoso chapelão, comendo laranjas e jogando tranquilamente as 
cascas na rua. Aproximando-se, verificou tratar-se do coronel X, o 
grande amigo brasileiro que conhecera numa das suas viagens. Essa 
história vinha ilustrada com um desenho pomposo numa primeira 
página (AMARAL, T., 1938, p.354, grifo nosso). 

 
 

Diante dos fatos, Tarsila tenta dar uma explicação para o ocorrido, 

expondo,ao longo da crônica, o seu ponto de vista: 

 

Se foi contada como no caso do Febrônio15 em La vie 
Dangereuse,tenho a impressão de que em nada abalaria a 
reputação do Brasil. Quem não sente nisso uma fantasia? Os 
europeus estão fartos de progressos estandardizados. Quando 
visitam a nossa terra, se interessam pelo que ela tem de pitoresco: o 
Pão de Açúcar e o morro da favela valem pelo Rio inteiro com seus 
arranha-céus, e nem por isso deixam de constatar o nosso progresso 
(AMARAL, T., 1938, p.354, grifo nosso). 

 

A razão de tudo estava na mentefrutífera de Blaise Cendrars, que a partir de 

qualquer fato ocorrido, criava uma outra versão. Tudo lhe chamava atenção; 

percebia os mínimos detalhes, e perguntava o que não entendia para em seguida 

transpor para os seus versos. Em sua opinião, eram dignos de ser usados em 

poemas, como quadros do Brasil. 

 Evidentemente que o pitoresco era tudo que estivesse fora dos “progressos 

estandardizados”, ou seja, padronizados, já bem comuns na França. Exemplo disto 

foi o morro da favela que fez questão de visitar, mesmo sendo avisado dos perigos 

que correria indo até lá. O resultado foi muito bom! Fez amizade com os moradores, 

                                                 
15

 Febrônio Índio do Brasil praticou diversos crimes no Rio de Janeiro de 1927, autor de As Revelações do 

Príncipe Fogo, publicação de pretenso cunho místico-religioso, a que os modernistas tiveram acesso na época. 

Cf. Alexandre Eulálio, A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars, p.36-37. 
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que gostaram de sua conversa criativa e simpática, como igualmente lhe mostraram 

o que sabiam fazer: cantar dentro de um ritmo brasileiro.  

No entanto, a colônia brasileira na cidade de Paris estava revoltada com 

Cendrars, por ele ter usado o nome de um brasileiro para contar a história de alguém 

que não sabia se comportar ali na civilização francesa. É compreensível que tal fato 

deixasse os brasileiros irritados! Essa seria uma imagem negativa do nosso povo. 

Aos olhos de Tarsila, o pitoresco em Cendrars era algo que fosse tocante e divertido. 

Nas palavras de Rivas: 

 

Certamente, as páginas que Cendrars escreveu sobre o Brasil, às 
vezes, fazem os brasileiros sorrir, ou então os irritam, mas como diz 
Sérgio Milliet, “esse repórter imaginoso inventa um Brasil, 
admiravelmente brasileiro, sem um único fato real, no entanto.” Ele é 
daqueles que imaginaram aventuras, mas “imaginou-as tão bem, e 
com um tal sentido da realidade que o leitor não sabe se as inventou 
ou se as viveu” (1995, p.323). 

 

Ao inventar tão bem suas aventuras, Cendrars tinha em mente escrever sobre 

o assunto que atraía seus patrícios: 

 

Do Brasil, como da África, ele relerá duas realidades que 
transformam a poesia, o ritmo, desde a descoberta do verso livre até 
a simples notação e a estilização das formas recuperadas pelo 
cubismo no início do século. Exotismo, pois, e mesmo, como 
acentua Bastide, novo tropicalismo, não o das paisagens – como 
em Chateaubriand, Ferdinand Dias ou Humboldt – mas das “imagens 
interiores e dos sentimentos confusos” (RIVAS, 1995, p.324, grifos 
nossos). 

 

Tanto é verdade que Blaise Cendrars foi quem traduziupara a língua francesa 

a obraA Selva, de Ferreira de Castro, cujo conteúdo apresenta a Amazônia. Foi a 

realização de um sonho, conforme suas palavras em prefácio ao público francês. 

Com respeito às “imagens interiores e dos sentimentos confusos”, Eulálio os 

interpreta da seguinte forma: “A síntese psicológica e cultural, a paisagem humana 

feita de contrastes tão variados do Brasil, teriam de exercer gradativamente sobre 

Cendrars atração irresistível” (2001, p.23). 

Paulo Prado cultivou a amizade com Cendrars, pois sendo um mecenas dos 

jovens modernistas, considerava a vinda deste “poeta de prestígio internacional” um 

grande impulso para o movimento modernista no Brasil. 
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Era um acontecimento realmente. Pela primeira vez, um dos 
renovadores da poética na França e Europa vinha ao Brasil e falava 
sobre os problemas, as personalidades e a poesia do momento, 
“discorrendo sobre as figuras de Rimbaud, Lautréamont, Max Jacob, 
Apollinaire, Cocteau, e outras figuras representativas da sua geração 
em Paris”. (AMARAL, A., 1970, p.33). 

 

Pela primeira vez, o Brasil estava em consonância com as tendências 

artísticas europeias. Os nossos modernistas puderam usufruir, em São Paulo, os 

diferentes temas propostos por Cendrars em suas conferências: 

 

A 21 de fevereiro de 1924 Cendrars dava a sua primeira palestra no 
Salão do Conservatório Musical: “A Moderna Poesia Francesa”, 
conforme notícia do Correio Paulistano [...]  
A 28 de Maio, teve lugar na Villa Kyrial – o salão literário de José de 
Freitas Vale (autor penumbrista que assinava “Jacques d‟ Avray”) – a 
segunda conferência brasileira, anunciada no programa impresso 
com o título de “A literatura negra”.  
De volta ao Conservatório Dramático e Musical, em 12 de junho, 
Cendrars, mais que palestra, dava uma conferência – exposição, em 
que “explicou” ao seu público – o mundo oficial de São Paulo 
encabeçado pelo presidente do estado, Carlos de Campos – telas de 
Léger (3), Delaunay (1), Gleizes (1), Severini (1), pertencentes a 
colecionadores locais, de Lasar Segall (3) e Tarsila (3), que pintara 
E.F.C.B. especialmente para a ocasião (EULALIO, 2001, p.129–
133, grifo nosso). 
 

 

 

Figura 12: E.F.C.B., Tarsila do Amaral – 1924. 

 

Na última conferência, “Les Tendances Générales de l‟Esthétique 

Contemporaine”, a convite do poeta francês, são expostos três quadros de Tarsila do 

Amaral. Tal atitude revela ao público brasileiro o reconhecimento de sua obra 
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pictórica e de seu talento no âmbito internacional. A respeito da conferência, temos a 

seguinte nota publicada pelo Correio Paulistano: 

 

No dia seguinte à conferência o Correio Paulistano informa: “Tudo o 
que S. Paulo tem de mais requintado, compareceu, ontem, ao Salão 
do Conservatório Musical, onde Blaise Cendrars, o grande poeta 
francês, realizou sua conferência sobre as tendências da estética 
contemporânea” (AMARAL, A., 1970, p.114). 

 

Tarsila comenta, ainda em sua crônica, outro fato pitoresco em relação a 

Cendrars, assinalando que a realidade só lhe interessa como ponto de partida para 

as narrativas. Explica que Cendrars, talvez por esquecimento ou por dificuldade de 

entender suas anotações de viagem, mistura em sua narrativa o índio Febrônio do 

Rio de Janeiro e o prisioneiro que conhecera numa prisão na cidade de Tiradentes, 

“que havia arrancado e comido o coração do inimigo”.  

Quando Cendrars ouve o guia, indicando entre os presos da penitenciária em 

Tiradentes, o negro que cometeu o crime de ter devorado o coração do inimigo, grita 

exclamando, “Quelle merveille!16Isto, sim, é vingança. Atinge as raias do 

maravilhoso!” (AMARAL, T. 1938, p.355). 

 

E Tarsila ainda recorda o impacto emocional sob o qual ficou o poeta 
com a história. Realmente, já nem era mais fantástica para um 
homem de sua imaginação, era o real superando o real! E estava 
criado, nesse momento, um dos personagens da obra cendrariana, 
presente em diversos episódios de seus livros posteriores (AMARAL, 
A., 1970, p.55-56). 
 

 

Para Eulalio, o objetivo de Blaise Cendrars em decifrar esse outro 

desconhecido, encontrado por ele neste país exótico, representava a buscado 

conhecimento de si mesmo.  

 

Para Cendrars, as narrativas de viagem, em verso ou em prosa, 
tornar-se-ão a maneira de organizar, como experiência vivida, na 
mais livre das associações, os elementos díspares encontrados 
pelos quatro cantos do mundo. Os contrários reunidos, os extremos 
que se tocam, magia e ciência, civilização e primitivismo, ordem e 
caos são enfim considerados como versões complementares e 
simultâneas de experiências humanas idênticas (EULALIO, 2001, 
p.20). 

 

                                                 
16

 Que maravilha! 
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Para Cendrars o ser humano é o mesmo em todo o mundo. Ele só muda de 

país, cultura e língua, e são estes fatores que geram versões diferentes de 

experiências. O poeta suíço-francês encontrou no Brasil os extremos concernentes à 

civilização e ao primitivismo. Usando palavras de Roger Bastide, Pierre Rivas 

declara que “o primitivo o atemorizava” (1995, p.324). Blaise acreditava que “o índio 

é sua memória ancestral e mágica. Assim, reconciliam-se os dois aspectos de seu 

ser: o aventureiro e o Príncipe da Melancolia, o homem do „profundo hoje‟e o do 

tempo perdido”. (RIVAS, 1995, p.327). 

A sua curiosidade era intensificada por um fascínio pelo novo e enigmático 

Brasil que estava ali diante de seus olhos, como um sonho, ao qual ele saberia 

descrever fabulosamente! 

 

Conta Tarsila que, na viagem, Cendrars passava da surpresa ao 
entusiasmo, ouvia atentamente as explicações sobre a história, 
chamava-lhes constantemente a atenção: vejam isto! E ao ouvir a 
música mineira cantada em S. João del Rei disse que era o mais 
belo cantochão que já ouvira. No trem, Cendrars “lançava olhares 
ávidos de um lado e de outro. Sentava-se. Levantava-se. Ia espiar 
por uma janela. Por vezes, detinha-se; dava mostras de enleio” 
(AMARAL, A., 1970, p.48). 

 

A análise de Cendrars sobre o episódio vivido na prisão de Tiradentes, 

associada à teoria do atavismo, repercutirá na ideia de Oswald de Andrade ao criar o 

movimento artístico-literário definido como Antropofágico. 

 

Ao mesmo tempo, como não está próxima a relação com o 
antropofagismo oswaldiano desencadeado a partir de 1928! O 
próprio Oswald, em entrevista a Nino Frank, no “Les Nouvelles 
Littéraires”, de 14 de julho de 1928 definiria seu movimento, e toda a 
teoria do atavismo, expressa acima por Cendrars, emerge como o 
seu princípio mesmo: “Qu‟ est-ce que l‟antropophagie? Le fait de 
dévorer l‟ennemi vaincu pour que ses virtus passent em nous. Une 
communion. Nous absorbons Le “Tabou” pour Le transformer em 
Totem“: l‟ ennemi sacré qu‟il faut transformer en ami (AMARAL, A., 
1970, p.58). 

 

Este fato ressalta a veracidade da declaração de Aracy Amaral de que “[...] a 

relação Oswald-Blaise foi, indiscutivelmente, no diálogo vanguarda francesa-

vanguarda brasileira, a mais fecunda ligação na renovação das nossas artes” 

(Ibidem, p.75) 
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Blaise Cendrars desempenhou papel importante no modernismo brasileiro, 

abrindo a visão dos jovens para o valor e potencial de nosso próprio país. Para ele a 

viagem e a história, a aventura e o “passado americano e ameríndio” significavam a 

associação perfeita da aventura com a literatura, neste universo do “fabuloso Brasil” 

de Cendrars, usando palavras de Pierre Rivas. Como estrangeiro e conhecedor de 

outras realidades ao redor do mundo, Cendrars possuía uma percepção maior das 

belezas e singularidades de nosso país que os próprios brasileiros, antes de serem 

despertados: 

 

Cendrars era um fascinado pelo mundo, por e cada uma das 
riquezas que descobria fora dos limites de Paris. É esse o segredo 
que possuía e transmitiu aos jovens modernistas brasileiros, que por 
meio dessa chave também si descobriam a si próprios com maior 
segurança. O conhecimento de outras grandezas que não 
exclusivamente as da língua francesa, e que para isso, frisa Mário 
terminando o artigo, foi preciso “muito esforço pessoal”, “nos permitiu 
nos integrássemos na consciência do nosso país, que nos 
tornáramos os homens livres que hoje somos [...]” (AMARAL, A., 
1970, p. 29). 

 

O artigo-saudação escrito por Mário de Andrade com o título “Blaise 

Cendrars”, publicado na Revista do Brasil, de março de 1924, ressalta com 

propriedade um olhar preciso sobre a pessoa de Cendrars, como poeta que 

introduziu“temas prosaicos” e “teve a honra de instaurar a poesia nova” 

(LOVELYapud AMARAL, 1970, p.28), principalmente abordando a questão de como 

o brasileiro deveria compreender a sua vinda ao Brasil diante da atual postura de 

nossa literatura e poesia brasileira. 

 

E o Brasil diante de Cendrars? [...] diante de uma influência como a 
de Cendrars, é preciso que saibamos juntar as nossas forças, 
“aquela parte da verdade que, transplantada para os nossos trópicos, 
poderá continuar neste solo o caminho das suas raízes e produzir 
frutos fecundos e atuais”. “... A desinteligência entre a verdade e o 
ideal, eis a grande causa dos nossos depauperamentos e pobrezas. 
E foi em grande parte a inata macaqueação vinda do nosso 
temperamento preguiçoso e pachorrento que nos levou à copia (sic) 
de constituições como de escolas literárias. Existe uma ridícula 
desinteligência entre o brasileiro e o Brasil. Enquanto isto perdurar 
seremos um povo de infelizes” (AMARAL, A., 1970, p.28-29). 

 

A “desinteligência entre o brasileiro e o Brasil”, levantada por Mário de 

Andrade como responsável pela infeliz cópia que fizemos de escolas literárias, 
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sinaliza desconhecimento do brasileiro de seu próprio país. A grande dimensão 

territorial de nosso país dificultava ao brasileiro sair de sua região e descobrir a 

realidade fora de sua cidade natal. O norte não conhecia o sul e vice-versa, como o 

oeste não conhecia o leste. 

 Talvez nem seja preciso ir tão longe, mas conhecer os locais históricos de 

sua região, os costumes que lhe são peculiares, o folclore e suas estórias 

legendárias transmitidas por seus antepassados, é que são importantes para que 

haja consciência do que nos dá sentido de pertencimento como indivíduos 

brasileiros e identidade como povo. Assim, então, valorizar o que temos de 

características próprias as quais nos diferenciam das demais nações e ao mesmo 

tempo nos incluem dentro do universo global, torna-se imprescindível! Mário 

desejava uma posição dos brasileiros, para que esse quadro fosse mudado!   

Em seu artigo, Mário faz ainda uma declaração reveladora sobre ele e 

Cendrars: “Foi Cendrars que me revelou o universo. Se do mundo aqueles me 

tinham dado uma „filosofia‟, Cendrars deu-me o „conhecimento‟. E, poeta francês, 

libertou-me da França” (AMARAL, A., 1970, p.29). Como bem assinala Amaral: 

 
Curioso que justamente da França, sob cujo domínio cultural tanto 
tempo nos mantivemos – e nas artes plásticas foi a nossa metrópole 
desde a chegada da Missão Francesa em 1816 até praticamente à 
época imediatamente posterior à II Guerra Mundial – e de onde 
copiávamos submissos, absorvidos na imitação sem atentar para o 
atraso com que o fazíamos, haja sido precisamente da França que 
viria o poeta Blaise Cendrars, a nos alertar sobre o Brasil, em 
1924 (AMARAL, A., 1970, p.7,grifo nosso). 

 

Será na convivência e companhia do poeta no Brasil que Mário e os demais 

integrantes do grupo modernista adquirirão o “conhecimento” do Brasil e o seu 

significado para a obra literária e artística que irão produzir.  

 

Cendrars desembarcando em S. Paulo, é como a chegada de um 
símbolo vivo para os escritores e poetas como o seria Picasso para 
os pintores, se cá viesse. Mas em vez de expor de camarote os 
princípios da modernidade parisiense, o poeta suíço-francês 
começa de imediato a fascinar-se, apontando aos modernistas o 
que via, como a dizer: Mas não é lá é aqui mesmo vejam! 
(AMARAL, A., 1970, p.16, grifo nosso). 

 

Na relação Brasil-França, Cendrars mostrou o Brasil como fonte de inspiração 

aos brasileiros, de onde poderiam extrair rico potencial existente!O Brasil passa a 
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ser tema central de seus livros desde sua primeira viagem, em 1924. “As viagens ao 

Brasil repetir-se-ão durante os anos 20”, tornando-se“a viagem por excelência, suma 

de todas as outras, fulcro luminoso e mágico na consciência do poeta” (EULALIO, 

2001, p.83). 

O Brasil lhe impactou tanto, a ponto de ele passar a considerá-lo sua segunda 

pátria. Somado a essa consideração, ele transformou-se num entusiasmado 

propagador das belezas brasileiras e dos fatos presenciados por ele aqui. Para 

Tarsila, como nos aponta em sua crônica, sua descrição do Brasil foi justa, relatando 

o que há entre nós de progresso, conciliando o exótico com a modernidade. 

 

No meio de muita blague Cendrars diz coisas profundas, sérias, e a 
descrição da nossa capital, com seus 2 milhões de habitantes, com 
seus imensos arranha-céus, com a sua iluminação que mais parece 
um sonho, diz bem que se trata de uma grande cidade, onde a sua 
gente vive no conforto moderno, à altura das grandes civilizações, 
com a vantagem do pitoresco regional e do imprevisto (AMARAL,T., 
1938, p.355). 

 

 

O Brasil retratado por Cendrars na Literatura, segundo Michel Simon em seu 

artigo “Blaise Cendrars e o Brasil”, no jornal Correio da Manhã (RJ) de 28 de 

novembro de 1948, “é singelo, maravilhoso, inquietante até, quase sempre buliçoso”. 

Cendrars interessou-se em analisar e recriar nos moldes da arte vanguardista o 

nosso povo e suas manifestações inusitadas, acrescidas de sua fértil imaginação. 

Como afirma Amaral: 

 

Nosso país permaneceu em sua retina mental o Brasil-colônia, via 
Paulo Prado, misterioso e fascinante, ou o exotismo por êle 
apreendido em suas estadas entre nós, com tôda (sic) a 
improvisação, a cenografia, e a magia da mescla de civilizações aqui 
contidas e implícitas em nossa maneira de ser (AMARAL, A. 1970, 
p.163-165). 

 

 

 Por esta dedicação em escrever “as mais sensíveis páginas sobre o Brasil”, 

ele merece a nossa homenagem, e a honra de ser lembrado como o francês que 

ocupa lugar de destaque não só na memória da cronista e pintora Tarsila do Amaral, 

mas também na memória da nossa história literária moderna.Assim definiu Sergio 
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Milliet o poeta Blaise Cendrars por ocasião de seu falecimento, no jornal O Estado 

de São Paulo, em 22 de janeiro de 1961: 

 

Andarilho na melhor acepção da palavra, ele percorreu o mundo 
inteiro de norte a sul, de leste a oeste, não simplesmente para falar 
de paisagens e homens exóticos, mas para exaltar, sobretudo, os 
homens iguais a todos os homens, que sofrem mas não perderam a 
esperança (in EULALIO, 2001, p.463). 

 

 

3.5. O MOVIMENTO MODERNISTA 

 

A crônica “O Movimento Modernista” foi escrita em 1942, quando houve a 

comemoração dos 20 anos da Semana de Arte Moderna. Para marcar a data, Mário 

de Andrade foi convidado a fazer uma conferência no Salão de Conferências da 

Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no dia 30 de abril daquele 

ano. A conferência foi editada pela Casa do Estudante do Brasil, do Rio de Janeiro. 

Tarsila discorre, então, sobre o seu conteúdo aos leitores: 

 

É toda a história do movimento modernista de São Paulo, cuja 
objetivação espetacular foi a Semana de Arte Moderna. 
Mário principia a sua conferência falando da convicção de uma arte 
nova e do aparecimento de um espírito novo que aos poucos se foi 
definindo num pequeno grupo de intelectuais paulistas para 
culminar, sem se saber como, na idéia da Semana de Arte 
Moderna, chefiada por Graça Aranha, com o apoio de Paulo Prado, 
que arrastou consigo outras personalidades importantes da alta 
sociedade paulista (AMARAL, T., 1942, p.509, grifos nossos). 

 

O movimento modernista teve início em São Paulo, depois foi se espalhando 

pelo Brasil (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, etc.). 

Mário da Silva Brito cita o ensaísta Carneiro Leão quando trata deste tema, 

defendendo a razão pela qual este movimento ocorreu nessa cidade e não em outra: 

 

“São Paulo, sendo o modelo do Brasil presente e o espécime do 
Brasil por vir, seria um orgulho legítimo para qualquer povo. Em 
nenhum outro ponto da nossa pátria ainda encontramos reunidas 
tantas possibilidades, tantos fatores para a elaboração de uma 
grande nacionalidade”. Daí, inclusive, a assertiva de que “São Paulo 
é, dentro do seu florescimento, a civilização mais recente da terra” 
(BRITO, 1997, p.149). 
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Oswald de Andrade também via a cidade de São Paulo como o palco ideal 

para dar início ao movimento: 

 
Nunca nenhuma aglomeração humana esteve tão fatalizada a 
futurismos de atividade, de indústria, de história da arte, como a 
aglomeração paulista. Que somos nós, forçadamente, 
iniludivelmente, se não futuristas – povo de mil origens, arribado em 
mil barcos, com desastres e ânsias? (apud BRITO, 1997, p.336). 
 

 

O segundo ponto que nos chama a atenção nas palavras da cronista é sobre 

“o aparecimento de um espírito novo que aos poucos foi se definindo [...]”, nas 

palavras de Mário de Andrade. Alfredo Bosi relaciona o despertar de uma arte nova 

com o específico grupo de intelectuais que fizeram eclodir o movimento modernista, 

assinalando que: 

 

A afirmação de novos ideais estéticos não veio de chofre. Às 
vésperas do conflito alguns escritores brasileiros traziam da Europa 
notícias de uma literatura em crise. [...] 
Nesse clima, só um grupo fixado na ponta de lança da burguesia 
culta, paulista e carioca, isto é, só um grupo cuja curiosidade 
intelectual pudesse gozar de condições especiais como viagens à 
Europa, leitura dos derniers cris, concertos e exposições de arte, 
poderia renovar efetivamente o quadro literário do país (2001, p.332-
333). 

 

As condições financeiras e o acesso que tiveram aos estudos, no Brasil e/ou 

no exterior, foram decisivos para o desdobramento e o interesse desse grupo ao se 

unir no mesmo ideal de renovar, atualizar e nacionalizar a nossa arte em toda a sua 

amplitude: literatura, escultura, música, pintura, arquitetura. 

 A renovação artística brasileira teve seu início com um evento marcante, o da 

Semana de Arte Moderna: 

 

As comemorações do Centenário da Independência davam azo a 
pensar-se em mudança geral. Os modernistas, como vimos, 
prepararam cuidadosamente sua aparição coletiva, fazendo-a 
coincidir com a grande efeméride nacional: “Quando se realiza a 
Semana de Arte Moderna” – diz judiciosamente um crítico – “O 
Modernismo já está maduro, senão no grande público, pelo menos 
entre os intelectuais que compunham, naquele momento, a parte 
mais viva e criadora da inteligência brasileira”.  
Provavelmente sugerida por Di Cavalcanti e logo aceita por Graça 
Aranha, que tomou a iniciativa de pô-la em prática, a Semana de Arte 
Moderna realizou-se no Teatro Municipal, entre 13 e 17 de fevereiro. 
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Três “festivais” constavam do programa, que incluía uma parte 
literária, uma musical e uma plástica (MOISÉS, 1996, p.20). 

 

Um último ponto a ser destacado nesta primeira citação da crônica “O 

movimento modernista”, é a referência de Tarsila ao apoio recebido pelo grupo de 

Paulo Prado e de “outras personalidades importantes da alta sociedade paulista”. Na 

crônica de 1943, “Ainda a Semana”, Tarsila acrescenta outros dados, referentes ao 

apoio de Paulo Prado, bem como de D. Olívia: 

 

Conheci-a em Paris nesse mesmo ano (1923), apresentada por 
Paulo Prado. Foi então que percorremos juntas, em companhia de 
Oswald de Andrade, as galerias de arte vanguardista e na mesma 
ocasião adquirimos, na galeria de Léonce Rosemberg, telas de 
Fernand Léger e outros mestres. D. Olívia soube compreender que o 
movimento modernista já estava vitorioso apesar da guerra que 
ainda se lhe fazia, mesmo em Paris. Voltando ao Brasil, deu braço 
forte aos nossos artistas novos e, como disse Maurício Loureiro 
Gama, “sem o ambiente que D. Olívia Guedes Penteado conseguiu 
formar em São Paulo pela sua cultura, pelo seu bom gosto artístico e 
pela prodigiosa intuição com que sabia descobrir valores novos e 
projetar esses valores, talvez a Semana de Arte Moderna não tivesse 
encontrado acústica”. [...] Ela e Paulo Prado foram o esteio da arte 
moderna no Brasil. Sem eles, talvez a revolução artística de 1922 
ainda estivesse andando em câmera lenta (AMARAL, T., 1943, 
p.538-539). 

 

 

Retomando a crônica “O movimento modernista”, merece destaque o 

fragmento da conferência de Mário de Andrade transcrito por Tarsila, que lhe trazem 

à lembrança os “anos delirantes de entusiasmo”, de festas e “de agressão ao 

convencional estabelecido”. Mário diz: 

 

E se tamanha festança diminuiu por certo nossa capacidade de 
produção e serenidade criadora, ninguém pode imaginar como nos 
divertimos. Salões, festivais, bailes célebres, semanas passadas em 
grupo nas fazendas opulentas, semanas-santas pelas cidades velhas 
de Minas, viagens pelo Amazonas, pelo Nordeste, chegadas à Bahia, 
passeios constantes aopassado paulista, Sorocaba, Parnaíba, Itu... 
(AMARAL, T. 1942, p.509). 
 

Tarsila faz também referência ao que Mário de Andrade relata sobre as 

reuniões do grupo modernista e sua intensa programação, das quais ela fez parte. 

Saudosa, ela cita um a um aqueles encontros: 
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[...] as reuniões das terças-feiras à noite em sua própria casa (a casa 
de Mário), à Rua Lopes Chaves; o Salão da Avenida Higienópolis, 
com os célebres almoços de domingo, em casa de Paulo Prado; as 
recepções das terças-feiras à tarde, à rua Conselheiro Nébias, no 
solar aristocrático daquela mulher bela e admirável que foi D. Olívia 
Guedes Penteado e por fim as reuniões sem dia fixo, mas quase 
semanais, na minha casa, à Alameda Barão de Piracicaba 
(AMARAL, T., 1942, p.509). 
 
 

A cronista, então, elogia a conferência de seu amigo Mário como “belíssima”, 

acrescida da constatação de sua capacidade de “clareza e sinceridade” ao explanar 

sobre “causas e efeitos” do movimento modernista. Em sua análise, como destaca 

Tarsila, Mário conclui: “O movimento modernista foi francamente um período de 

destruição” [...] “o nosso movimento revolucionário intelectual preparou o de 1930 

(AMARAL, T., 1942, p. 509). Sobre este fato, hoje comprovado, argumenta Brito, em 

seu livro A História do Movimento Brasileiro: 

 

Viria o Modernismo, mais tarde, a transcender o domínio meramente 
formal em arte para atingir também as formas políticas? [...]. O que 
se pode observar, por enquanto, é que, neste momento, os jovens 
escritores de São Paulo ainda não se aperceberam, mais 
profundamente, dos abalos já produzidos na estrutura social nem do 
que eles são, possivelmente, forças até inconscientes dessa 
revolução subterrânea em processo de desenvolvimento. Ou, pelo 
menos, um aspecto, um dado histórico a ser somado a outros, que 
menos expressariam, em conjunto, a crise da cultura e da política 
(1997, p.183). 
 

As revistas que foram porta-vozes das teses e manifestos do movimento 

deixaram bem claros os objetivos de destruição e construção dos primeiros 

modernistas: 

 
Klaxon (1922) primeiro grupo a se organizar fala insistentemente em 
“construção” e marca uma atitude voltada para o futuro: ”Klaxon 
procura: achará. Bate: a porta se abrirá”. Pau-Brasil (1924) insiste: “a 
primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. 
Poesia Pau-Brasil”. Essa busca de um modus próprio de expressão 
se confunde com a necessidade de criação de um novo público e 
instauração de outra realidade histórica e social. A Revista (1925) 
assinala: “falta-nos desde a tipografia até o leitor”, e reserva dois 
terços de seu manifesto a falar não de literatura, mas de política, 
propondo uma reforma que atinge até a Constituição do país (Ávila, 
1975, p.57). 

 

Dentre as declarações feitas por Mário de Andrade uma chama a atenção de 

Tarsila, que se detém sobre ela em sua crônica: 
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[...] uma confissão cheia de melancolia – melancolia comunicativa – 
lastimando não ter sido o que poderia ser e não ter feito o que 
poderia fazer: “Se tudo mudávamos em nós, uma coisa nos 
esquecemos de mudar: a atitude interessada diante da vida 
contemporânea. E isto era o principal”. E diz adiante: “Ajudei cousas, 
fiz cousas, muita cousa!” De fato fez muita coisa, a sua contribuição 
à literatura nacional é preciosa, e, apesar disso, censura 
corajosamente um passado glorioso [...] (AMARAL, T. 1942, p.510).  
 
 

Para Tarsila, todos eram muito jovens, e espiavam “a vida com 

deslumbramento”, e evidentemente ignoravam “as misérias escondidas” fora do seu 

círculo de reivindicações. Para ela, “os modernistas da Semana foram um fruto do 

seu tempo e do seu meio” (AMARAL, T., 1942, p.510). 

Assim encontra-se nas entrelinhas do texto uma relação muito próxima entre 

a história, os sujeitos e a ideologia de cada um. Tarsila do Amaral e Mário de 

Andrade fizeram parte do “Grupo dos Cinco”, do qual já fizemos referência 

anteriormente, e agora é tema dos fatos versados nesta crônica. Mário foi, sem 

dúvida, uma das autoridades dentro do movimento modernista no Brasil. 

 
Por sua poesia louvada por Oswald de Andrade, admirada pelos 
demais companheiros, por seus artigos sobre os Mestres do 
Passado, capazes de gerar tamanha celeuma e repletos de 
argumentos em prol dos novos rumos, Mário de Andrade assume 
posição de relevo no movimento modernista.Paulicéia Desvairada e 
“Mestres do Passado” representam dois momentos históricos nas 
letras nacionais, na poesia e na crítica brasileiras. (BRITO, 1997, 
p.308). 
 
 

As principais características da literatura modernista foram extraídas de seus 

artigos e livros, os quais foram frutos da leitura de livros lidos e “devorados” por ele, 

sobre as novas tendências de vanguarda, e reelaborados “antropofagicamente” à 

nossa realidade: romper com as barreiras entre poesia e prosa, dando ênfase ao 

prosaico e ao humor, com uma atitude desconstrutivista e repleta de críticas ao 

academicismo; utilização do coloquialismo de linguagem e valorização poética do 

cotidiano. Em suas obras, como destaca Schollhammer, 

 

As palavras-chave foram simultaneidade e sinestesia, ou seja, a 
possibilidade de produzir na poesia e na arte os efeitos – 
experimentados nas novas técnicas audiovisuais, na fotografia, no 
cinema, no rádio e nos meios de comunicação incipientes, como 
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telégrafo – próprios de uma percepção aguda da vida urbana em 
imagens fugazes em movimento frenético. Mário de Andrade adotou 
esta idéia no “Prefácio Interessantíssimo” do Paulicéia Desvairada 
(1922), na invenção do “desvairismo” de teor visivelmente futurista. 

(SCHOLLHAMMER,1999, s/p). 

 

Tarsila, por sua vez, levando em consideração que 20 anos os distanciavam 

da Semana de Arte Moderna, não endossa as palavras de Mário pronunciadas em 

sua conferência e transcritas em sua crônica, com palavras de memorização e 

valorização do movimento para as conquistas obtidas. Tarsila procura mostrar aos 

seus leitores que ainda que tenham sofrido a incompreensão dos leigos e 

acadêmicos, foi válido e necessário passar por tudo o que enfrentaram de 

oposição e incompreensão para a renovação da literatura e das artes plásticas no 

Brasil. Nas palavras do crítico Alfredo Bosi, 

 

há um estilo de pensar e de escrever anterior e um outro posterior a 
Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A poesia, 
a ficção, a crítica saíram renovadas do Modernismo. Mário de 
Andrade, no balanço geral que foi a sua conferência “O Movimento 
Modernista”, escrita em 1942, viu bem a herança que este deixou: “o 
direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência 
artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora 
nacional” (BOSI, 2001, p.383). 
 

 
Na conferência “O Movimento Modernista” (1942), Mário de Andrade, em seu 

balanço e autocrítica do que representou este movimento nos anos 20, afirma: 

“Éramos uns inconscientes”. Embora Tarsila não transcreva em sua crônica esta 

afirmação de Mário, Bosi assinala a inconsistência ideológica dos primeiros grupos 

modernistas e, a seguir, acrescenta que “o culto da blaguee o vezo das afirmações 

dogmáticas acabaram impedindo que os modernistas da „fase heróica‟ repensassem 

com objetividade o problema da sua inserção na práxis brasileira” (1987, p.389). 

O intercâmbio entre o pequeno grupo de intelectuais paulistas e as novas 

tendências artísticas de Paris não foram tão bem-sucedidas assim, segundo a 

perspectiva de Mário de Andrade, neste balanço sobre o movimento em 1942. 

Entretanto, para Tarsila, não devemos sofrer pelo que fizemos ou não no passado, 

pois o mais importante, como afirma no desfecho da crônica, resume-se nessa 

“coisa preciosa que se chama experiência” (AMARAL, T.1942, p.511). 
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O amadurecimento é fruto de assimilação e compreensão das lições 

proporcionadas pelas experiências que passam em nossas vidas no decorrer dos 

anos. Ao se fazer um paralelo entre as experiências vividas por Mário e Tarsila, 

talvez haja muitas diferenças que ignoramos, mas uma nos é patente: o contato de 

Tarsila com Paris in loco. Esta experiência trouxe-lhe uma visão diferenciada, mais 

aberta para compreender o outro e valorizar a sua própria formação e herança 

cultural. 

Aracy Amaral comenta que um articulista criticou o estilo de Paris presente 

tanto na obra plástica, quanto na vida da artista. Ela contesta com uma contundente 

argumentação: 

 
Antes, Paris ensinou-a a se libertar dos preconceitos antibrasileiros 
pelo mesmo calor com que acolhia o que de lá denominava-se de 
exotismo, em relação ao que Tarsila apresentava inspirada em 
nossas coisas. E foi assim que ela reaprendeu a ver estas coisas 
como uma beleza nova. Foi o fenômeno de quem se vê “de longe” e 
“descobre muitas vezes em si mesma, uns certos detalhes, umas 
certas possibilidades que na exiguidade de seu ambiente ninguém 
descobriria (AMARAL, A., 2003, p.318). 

 

E foi exatamente na ausência de seu ambiente pátrio que Oswald descobriu o 

valor do Brasil em terras francesas, segundo Paulo Prado. A partir deste fato, 

Haroldo de Campos aborda paralelo semelhante entre Mário e Oswald, relativo às 

experiências vividas por ambos, em seu artigo “Uma poética da radicalidade” no livro 

Pau-Brasil – Obras Completas de Oswald de Andrade, onde cita o depoimento de 

Mário em carta de 1928 endereçada a Alceu Amoroso Lima e as declarações de 

Paulo Prado: 

 

Mário dá seu depoimento: “... Da primeira feita quando o Oswald 
andava na Europa e eu tinha resolvido forçar a nota, do brasileirismo 
meu, não só prá apalpar o problema mais de perto como para 
chamar a atenção sobre ele (se lembre que na Paulicéia eu já 
afirmava falar brasileiro porém ninguém não pôs reparo nisso) e 
Oswald me escrevia de lá „venha pra cá saber o que é arte‟, „aqui é 
que está o que devemos seguir‟ etc. Eu, devido minha resolução, 
secundava daqui: “só o Brasil me interessa agora‟, „meti a cara na 
mata virgem‟, etc. [...]” Interessante notar, por sob o tom 
reivindicativo desta carta, que Mário parecia considerar impossível o 
que, para o viajado Paulo Prado, era simplesmente natural: “Oswald 
de Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um ateliê da Place 
Clichy – umbigo do mundo – descobriu quase deslumbrado a sua 
própria terra. A volta à pátria confirmou, no encantamento das 
descobertas manuelinas, a revolução surpreendente de que o Brasil 
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já existia. Esse fato, de que alguns desconfiavam, abriu seus olhos à 
visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e mistérioso 
(CAMPOS in ANDRADE, O.,2003, p.16). 

 

Finalizando o pensamento, Haroldo de Campos revela ainda que foi escolha 

de Mário aprender somente por meio dos livros “da última fornalha da vanguarda 

estrangeira...”, “numa viagem à roda do próprio quarto”. Os resultados de 

repercussão das poesias produzidas por ambos dão a resposta sobre a escolha de 

cada um quanto à maneira de assimilar o outro: 

 

O que conta, objetivamente, do ponto de vista da análise estética, é 
que o Pau-Brasil foi mais longe na sua postura antidiscursiva, de 
conseqüências paradigmais na evolução da poesia brasileira, do que 
a poesia marioandradina anterior ou posterior a ele (Ibidem, p.17). 

 

Para Massaud Moisés, em História da Literatura Brasileira (1996, p.60), Mário 

de Andrade serviu de guia ao movimento modernista, chegando “a ser chamado de 

„papa do Modernismo‟, pelo seu desempenho em estudar, explicar e aplicar as 

propostas modernistas em suas obras e artigos. 

 A conferência de Mário de Andrade, foco central da crônica “O movimento 

modernista” de Tarsila do Amaral, constitui-se num verdadeiro documento, segundo 

Gilberto Mendonça Teles, pela agudez e objetividade de sua crítica. 

 

 

3.6. PAU-BRASIL E ANTROPOFAGIA 

 

Tarsila redige a crônica “Pau-Brasil e Antropofagia” em 4 de janeiro de 1951, 

em resposta a um dos leitores do jornal Diário de São Paulo, “apreciador de artes 

plásticas”. Este lhe indaga sobre “o que vem a ser pintura Pau-Brasil eAntropofágica” 

de sua carreira artística. Ela, então, estabelece um diálogo com ele, os demais 

leitores e o texto que escreveu sobre sua carreira artística, em Catálogo da 

exposição retrospectiva Tarsila 1918-1950, no Museu de Arte Moderna, São Paulo, 

no edifício dos Diários Associados, em dezembro de 1950. 

 

Em 1924 (depois de alguns anos de Europa), numa viagem a 
Minas em companhia de um grupo de intelectuais, impressionei-me 
com o ambiente, realmente tradicional. Nas casas coloniais de 
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Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Sabará, Mariana e outras 
cidades, fui encontrar as cores vivas, azul, rosa, amarelo, que tanto 
me falavam à sensibilidade no meu tempo de menina e que me 
diziam serem caipiras e feias (AMARAL, T.,1951, p.684, grifos 
nossos).  

 

Após 25 anos, Tarsila volta a 1924 e 1925, ao falar primeiramente de Pau-

Brasil, e, para explicar Antropofagia ela traz reminiscências de 1928 a 1930, com um 

olhar distanciado e crítico. Logo no início de sua explanação sobre o tema da 

crônica, ela coloca entre parênteses uma indicação acessória ao texto de grande 

valor para nossa pesquisa: “depois de alguns anos de Europa”. Essa declaração 

denota a importância que conferia aos seus estudos realizados na Europa. A sua 

pintura Pau-Brasil e Antropofágica nunca teria sido o que foi se, entre ela e o Brasil, 

não houvesse ocorrido o contato na França com a vanguarda europeia. Por 

conseguinte, Tarsila é o elo entre Brasil e França neste diálogo cultural entre 

vanguarda europeia e modernismo brasileiro! 

 

Emancipada pelo cubismo que importara da Europa, vinguei-me 
da coação de tantos anos, transportando essas mesmas cores, vivas 
e limpas, para as minhas telas, que se transformaram em Brasil. 
Criei uma pintura simplesmente brasileira, sem nome (AMARAL, 
T. 1951, p.684, grifos nossos). 

 

 

A pintoracronista abre seu coração ao revelar que, “emancipada pelo 

cubismo“, ela se tornou livre do constrangimento que havia entre os acadêmicos 

brasileiros de usar as cores típicas do nosso cotidiano, para agradar o gosto da 

“metrópole”. Os pintores que antecederam o modernismo, na sua maioria, 

envergonhavam-se do que lhes era próprio, por se sentirem inferiores. Entretanto, foi 

exatamente lá na “metrópole”, no meio dos famosos vanguardistas, que Tarsila 

descobriu que a nova escola cubista possuía outra visão neste sentido. Karl Erik 

Schollhammer, em seu artigo “A imagem canibalizada”, menciona a antropofagia na 

pintura de Tarsila do Amaral e traz à memória as palavras de Oswald, sobre a 

importância do cubismo para os artigos brasileiros:  

 
A orientação para a importância dos temas primitivos se formula com 
clareza por Oswald em 1923, num discurso na Sorbonne sobre “o 
esforço intelectual do Brasil contemporâneo”. [...] Oswald rejeita aqui 
os artistas da Missão Francesa que “dirigiam nossa pintura por uma 
vereda do velho classicismo deslocado que fez até nossos dias uma 
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arte sem personalidade. Na pintura como na literatura, a lembrança 
das fórmulas clássicas impediu longamente a livre eclosão de uma 
verdadeira arte nacional (Oswald, 1992, p.38). Finalmente, Oswald 
realça o cubismo como a inspiração que permitiu que pintores 
brasileiros – citando Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Zina Aita, Rego 
Monteiro, Tarsila do Amaral e Yan de Almeida Prado – se 
libertassem “da arte imitadora dos museus” e se lançassem em 
direção a “uma pintura realmente brasileira e atual (ibidem, p.38)” 
(SCHOLLHAMMER, 1999, s/p). 
 
 

O cubismo trouxe a inspiração para essa importante singularidade encontrada 

na pintura de Tarsila do Amaral! Ela mesma a define nesta declaração: 

 

Pintura limpa, sobretudo, sem medo de cânones convencionais. 
Liberdade e sinceridade, uma certa estilização que a datava à época 
moderna. Contornos nítidos, dando a impressão perfeita da distância 
que separa um objeto do outro (AMARAL, T. 1939, p.720). 

 

 

Pintar sem medo, com liberdade para criar conforme a inspiração flui como 

fruto de suas raízes, de sua origem caipira, sim, sem nenhum recalque de pertencer 

à sua terra, que se chama Brasil. Um Brasil que possui o primitivo em sua história, 

como o índio, o negro, mas que na década de 20, durante a fase heroica do 

modernismo, já possui também o seu lado urbano, industrial e a presença de 

imigrantes de várias outras nacionalidades. 

 

Em Tarsila conjugam-se, simultaneamente, a atração cubista pelas 
paisagens urbanas e modernas e a procura de uma renovada 
iconografia nacional na preferência pelos motivos rurais, numa 
síntese temática e estilística feliz que consegue, por um lado, 
conciliar as diferenças entre as duas vertentes, funcionalizando 
racionalmente a composição das paisagens do interior, e, por outro 
lado, inserindo elementos da natureza brasileira – uma palmeira, um 
cacto,etc. – nos motivos urbanos (SCHOLLHAMMER, 1999, s/p). 

 

A viagem para Minas Gerais foi importantíssima para a caravana de 

intelectuais que dela participou. Este acontecimento gerou reflexões interessantes 

pelos estudiosos acerca do movimento modernista. Tarsila já manifestara, no texto 

escrito para o catálogo da exposição retrospectiva, que sua pintura Pau-Brasil fora 

resultado de seu deslumbramento com a paisagem das cidades históricas mineiras. 
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Minha pintura a que chamaram de “Pau-Brasil” teve sua origem 
numa viagem a Minas, em 1924, com d. Olívia Guedes Penteado, 
Blaise Cendrars, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Goffredo da 
Silva Telles, René Thiollier, Oswald de Andrade Filho, então menino, 
e eu (AMARAL, T., 1950, p.729). 

 

Aracy A. Amaral, ao referir-se à viagem a Minas, acrescenta outros aspectos 

importantes relacionados a trabalhos posteriores de Tarsila: 

 

Os documentos existentes sobre o “tour” às cidades mineiras do 
apogeu de nosso ciclo de ouro no século 18 centralizam-se como 
imagem visual na pintura posterior de Tarsila, feita sobre as dezenas 
e dezenas de esboços rápidos registrados em todo o decorrer da 
viagem a Minas, que é como se Tarsila não houvesse nunca 
interrompido, em sua linha fina, sensível e fluida, o caminho de seu 
lápis ligeiro por seus cadernos de apontamentos. Ao mesmo tempo, 
as anotações seriam reunidas depois, constituindo – com os poemas 
durante o carnaval no Rio – o núcleo básico de “Pau-Brasil”, editado 
em 1925 em “Au Sans Pareil” em Paris, René Thiollier escreveu 
igualmente um breve relato intitulado “De São Paulo a São João del 
Rey” em seu livro “O homem da galeria”, e de Mário de Andrade 
ficaria o belo poema “Noturno de Belo Horizonte” (AMARAL, A., 
1970, p.46-47).  
 

 

As observações de Brito Broca sobre essa viagem de Tarsila do Amaral a 

Minas, juntamente com seus amigos, destaca em primeiro lugar a atitude paradoxal 

deste grupo de viajantes e, a seguir, acrescenta: 

 

São todos modernistas, homens do futuro. E a um poeta de 
vanguarda que nos visita, escandalizando os espíritos conformistas, 
o que vão eles mostrar? As velhas cidades de Minas, com suas 
igrejas do século 18, seus casarões coloniais e imperiais, numa 
paisagem tristonha, onde tudo é evocação do passado e, em última 
análise, tudo sugere ruínas. Parecia um contracensos apenas 
aparente. Havia uma lógica interior no caso. O divórcio, em que a 
maior parte de nossos escritores sempre viveu, da realidade 
brasileira fazia com que a paisagem de Minas barroca surgisse aos 
olhos dos modernistas, como qualquer coisa de novo e original, 
dentro, portanto, do quadro de novidade e originalidade que eles (sic) 
procuravam. E não falaram, desde a primeira hora, numa volta às 
raízes da nacionalidade, na procura do filão que conduzisse a uma 
arte genuinamente brasileira? Pois lá nas ruínas mineiras, haviam de 
encontrar, certamente, as sugestões dessa arte” (apud AMARAL, A., 
1970, p.47). 

 

Esta descrição pode ser comparada com aquela experimentada por Tarsila ao 

ver Paris pela primeira vez: “prédios cinzentos e tristes” que da mesma forma 
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revelavam o passado de Paris e que, semelhantemente, inspirou tantos escritores e 

pintores franceses! Tanto Paris como as cidades mineiras guardavam preciosidades 

para a carreira de Tarsila enquanto pintora e também como cronista, ao escrever 

estas valiosas reminiscências sobre fatos de sua vida pessoal que se mesclam com 

importantes informações sobre nossa história nacional. 

 

Assim também, chegados ao presente depois de sua viagem de ida e 
volta ao Cabralismo, puderam os modernistas de São Paulo, com a 
“alegria da ignorância que descobre”, iniciar a crítica da herança 
colonial que ainda lhes embargava o passo à altura de 1922 (PAES, 
1988, p.91). 
 

 

Logo após o retorno da viagem a Minas Gerais Oswald escreveu o “Manifesto 

Pau-Brasil”, publicando-o no Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. 

 
O ideal do Manifesto da Poesia Pau-Brasil é conciliar a cultura nativa 
e a cultura intelectual renovada, a floresta e a escola num composto 
híbrido que ratificaria a miscigenação étnica do povo brasileiro, e que 
ajustasse, num balanço espontâneo da própria história, “o melhor da 
nossa tradição lírica“ com “o melhor de nossa demonstração 
moderna” (ANDRADE, O., 1998, p.XXIV). 

 

Foi lá nas ruínas mineiras que os integrantes da caravana extraíram as ideias 

para produzirem uma arte genuinamente brasileira! E Cendrars teve papel ímpar ao 

direcioná-los nesta linha: 

 

O entusiasmo de Cendrars pelo que viu no Brasil de seus 
remanescentes coloniais no campo cultural contagiara plenamente 
os modernistas, em especial Oswald, já preparado, assim como 
Tarsila, como vimos, de 1923, a esse encontro com o Brasil passado, 
agora revisto em termos de atualidade. Daí por que se daria 
posteriormente a sua aceitação, como já disse Cassiano Ricardo, ao 
declarar que aceitaram em Tarsila o caipira que haviam rejeitado no 
Jeca Tatu, de Monteiro Lobato (neste mais no sentido de passado 
pelo passado) (AMARAL, A., 2003, p.165). 

 

Ao falar que Oswald estava preparado para ir ao encontro do passado do 

Brasil, Aracy A. Amaral está se referindo àquela experiência que ele passou lá em 

Paris, no “umbigo do mundo”, relatada por Haroldo de Campos, no prefácio do livro 

Pau-Brasil. Mas Oswald declarou o fato em “Ponta de Lança” ao escrever sobre “O 
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caminho percorrido”, dizendo: “Se alguma coisa eu trouxe de minhas viagens à 

Europa dentre duas guerras, foi o Brasil mesmo [...]” (apud AMARAL, A., 2003). 

 

Em 1925, um ano depois, Oswald de Andrade lançava o Pau-Brasil, 
livro que teve repercussão e influências no país. Este livro foi 
ilustrado por mim. Começaram então a chamar de “Pau-Brasil” minha 
pintura dessa época e anos subseqüentes, assim como a anterior, de 
1924, por apresentar o mesmo espírito de brasilidade, coincidindo 
com o livro de Oswald (AMARAL, T. 1951, p.684). 
 
 

O estilo poético de Oswald foi impactante pela proposta conjugada a este 

estilo, pela primeira vez em “terras dos brasis”: 

 

O bacharelismo, o gabinetismo e o academicismo, as frases feitas da 
sabedoria nacional, a mania das citações, tudo isso serviria de 
matéria à poesia pau-brasil, que decompõe, humoristicamente o 
arcabouço recalcado, a originalidade nativa, e para fazer desta o 
ingrediente de uma arte nacional exportável. Nesse método de 
criação, complemento prático da teoria pela qual o poeta devassa os 
elementos originais da nossa cultura, repercute um processo mais 
vasto, a que se acha ligado e de que é um estágio conseqüente, 
processo de reacomodação cultural, regido por leis globais que 
“nasceram do próprio rotamento dinâmico de seus fatores destrutivos 
(CAMPOS in ANDRADE, O. , 1970, p.XXIV24). 

 

Segundo Aracy A. Amaral, foi grande a repercussão do casal com o 

lançamento do livro Pau-Brasil. A parceria de Tarsila com Oswald em seu livro veio 

inaugurar um novo conceito de livro no Brasil, segundo Haroldo de Campos, ao 

escrever o prefácio: 

 

O livro de poemas de Oswald participa da natureza do livro de 
imagens, do álbum de figuras, dos quadrinhos dos comics. Sua 
atualidade neste particular é espantosa. [...] 
O livro de poemas tal como o concebe Oswald – cuja imaginação 
visual o fez sempre um apaixonado da pintura (Pau-Brasil e seu 
desdobramento na Antropofagia estão ligados, respectivamente, a 
duas fases concomitantes da obra pictórica de Tarsila do Amaral) – 
integra-se nessa tradição, e, ao mesmo tempo, aponta 
decididamente para o futuro (inANDRADE, O., 2003, p.47-49). 

 

Repete-se aqui o casamento entre artes visuais e poesia, como já realizado 

entre a pintura de Tarsila e a poesia de Blaise Cendrars em Feuilles de Route, 

publicado na França. Digna de observação é essa relação bem-sucedida entre 

literatura e pintura: 
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Mas é importante destacar que esse intercâmbio entre as artes 
visuais e os poetas brasileiros, no movimento modernista, se 
destacou por motivos que iam além do mero interesse de inovação 
estilística e expressiva. Juntos, eles partiam para uma revalorização 
da iconografia nacional, buscando elementos constitutivos para uma 
expressão genuína da identidade nacional numa linguagem moderna 
e universal e, ao mesmo tempo, arcaica, primitiva e nacional. Nesta 
ambiguidade criativa, o movimento modernista se catalisava entre, 
por um lado, a vontade de transgressão da tradição e, por outro, o 
desejo de recuperação redentora da mesma (SCHOLLHAMMER, 
1999, s/p). 

 

Essa redenção de nossa tradição significa libertá-la do estigma dado pela 

geração anterior, como “feia e caipira”, nas palavras de Tarsila, que na verdade 

expressam atraso, subdesenvolvimento. O conhecimento da paisagem colonial das 

cidades mineiras e da história cultural refletida no carnaval do Rio de Janeiro 

concorreu para o redescobrimento de nossa identidade brasileira. Este passou a ser 

expresso nas obras literárias e pictóricas de nossos modernistas. 

 
Inúmeros aspectos característicos do Brasil haviam-se conservado 
na sombra até aquele momento, quase invisíveis para tantos artistas 
de talento; nenhum deles havia ainda tratado de desvendar a sua 
importância. Agora, vigorosamente estilizados, a aguda 
incongruência do cotidiano, a sua cor exaltada, pura, o desengonço 
simplório, mas provocante, da cidade e da roça, a generosa 
singeleza dos costumes, o recorte nítido da paisagem, avaliados de 
maneira ao mesmo tempo perquiridora e lúcida, eram por fim 
tratados com lírica ternura e distanciamento irônico. Isto marcou sem 
dúvida um novo momento da racionalização da consciência nacional 
[...] (EULALIO, 2001, p.30-31). 

 

O desejo de mudar o ritmo, rompendo com a tradição de imitar o europeu, é 

transcrito no “Manifesto Pau-Brasil”, que segundo Oswald de Andrade, recebeu este 

nome por ter sido a primeira matéria-prima exportada de nossa terra. Haroldo de 

Campos, em seu artigo “Uma poética de radicalidade” ressalta as características 

presentes na poesia oswaldiana: 

 

“Ele (Oswald) sentia-se, como todos nós, saturado das imitações 
correntes, e procedeu um pouco à maneira de Descartes, eliminando 
sucessivamente todas as idéias recebidas, até chegar ao Brasil ainda 
meio pré-histórico, revelado pelos conquistadores. A poesia ganhou, 
com essa redução, um sentido novo ...” [...] 
Pois os poemas-comprimidos de Oswald, na década de 20, dão um 
exemplo extremamente vivo e eficaz dessa poesia elíptica de visada 
crítica, cuja sintaxe nasce não do ordenamento lógico do discurso, 
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mas da montagem de peças que parecem soltas (inANDRADE, O., 
2003, p.18, 23). 

 

A arte de Tarsila também revela ser fruto de um “olho crítico” ao analisar que 

traços culturais de nosso cotidiano, de nossa paisagem, expressariam melhor em 

suas telas, a nossa brasilidade. 

 

Foi também Sérgio Milliet quem se referiu a Tarsila como a 
precursora do “assunto brasileiro tratado dentro de um espírito 
tipicamente nosso. É o colorido de Tarsila, pela sua frescura e 
franqueza, o qual mais impressiona em sua arte. „Os rosas baú, os 
azuis céu, os verdes grama‟, dizia eu na rotogravura de O Estado de 
São Paulo, „têm essa gostosura simplória de nossa vida roceira e se 
acertam cuidadosamente na deformação doentia das figuras‟ 
(AMARAL, A. 2003, p.152). 
 
 

Por falar em deformação de figuras, vem à lembrança um dos quadros da 

fase Pau-Brasil que mais simbolizam o diálogo cultural entre França e Brasil via 

Tarsila do Amaral.  Em Carnaval em Madureira(Figura 13), 

 

 

Figura 13: Carnaval em Madureira, Tarsila do Amaral – 1924. 

 

A Tour Eiffel ocupa lugar de destaque no carnaval pintado por 
Tarsila, inspirado, naturalmente, pela viagem ao Rio. Em Carnaval 
em Madureira, essa forma, como uma espécie de torre-antena de 
novos tempos modernistas, ganha uma nova configuração, 
consumando-se como arte pau-brasil. E como uma prova de que o 
Modernismo é mesmo um dos movimentos mais alegres da 
nossa literatura e também da nossa pintura. 
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Irrompe, no quadro, muita cor e muita fantasia. Bandeirolas e 
chapéus variados. Até o cachorro aparece fantasiado, com laçarote 
no pescoço e no rabo, um tecido azul com lista vermelha no corpo. O 
humor vem do contraste entre a negra alta e espigada, a cortar o 
quadro em vertical, com braços longuíssimos, e a outra ao lado, 
redonda, baixa e gorda. Há uma festa de retas e círculos, que se 
espalham em muitas variações. As faixas sucedem-se tanto em 
linhas retas, quanto onduladas, embaixo. As curvas estão nas pedras 
que se equilibram, em ímã – tal como as pedras dos arredores de 
Jundiaí e de Itu, onde passou a sua infância? – e no verde 
arredondado das montanhas (GOTLIB, 1998, p.95, grifos nossos).  
 

 

O diálogo entre Tarsila e Oswald traduz em artes, ainda que diferentes, os 

mesmos objetivos do “Manifesto Pau-Brasil” e posteriormente os do “Manifesto 

Antropófago”. 

 

Quanto à Antropofagia, eu mesma não sei como foi que tive a idéia 
de fazer um quadro monstruoso para presentear Oswald no dia de 
seu aniversário, a 11 de janeiro de 1928. Alguns anos depois, creio 
que descobri serem aquelas monstruosidades reminiscências da 
infância, imagens subconscientes, criadas pela imaginação de 
criança apavorada pelas velhas histórias de assombração (AMARAL 
T., 1951, p.685). 

 

A partir desta declaração, entendem-se a ligação existente entre a vida na 

fazenda, representando a infância da pintora cronista e seus estudos em Paris, 

como as oportunidades de assistir e participar dos encontros de vanguardistas, 

culminando na síntese elaborada em seus quadros. 

 

Curioso observar que, no Modernismo brasileiro, a volta ao primitivo 
e ao infantil configurava um itinerário inverso ao dos seus modelos 
estrangeiros. Por ter como motivação o fastio, quando não a 
desistência dos valores da civilização ocidental, o primitivismo das 
vanguardas européias punha à mostra o seu caráter de fuga ao 
familiar rumo do exótico. O dos modernistas brasileiros de 22 
significava, ao contrário, a busca das raízes remotas, e 
supostamente mais autênticas, de sua própria cultura (PAES, 1988, 
p.90). 

 

 Em depoimento pessoal da artista à Aracy A. Amaral, Tarsila relatou que sua 

amiga Sofia Caversassi Villalva comunicou-lhe a sensação de lembrar-se dos 

pesadelos dela ao ver suas pinturas. Foi então que Tarsila rememorou seu medo de 

infância após ouvir “histórias de assombração”. 
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Refere-se a artista às estórias contadas pelas pretas velhas da 
fazenda à criançada na hora de dormir, repetidas dezenas de vezes 
e misturadas à lembrança inapagada dos servidores de cor 
divulgando seus medos, lendas e superstições... “A casa é 
assombrada, a voz do alto que gritava do forro do quarto, aberto no 
canto, „eu caio‟, caía outro pé, e depois a mão, outra mão e o corpo 
inteiro, para o terror das crianças apavoradas” (AMARAL, A., 2003, 
p.281). 

 

Com o quadro Abaporu inicia-se uma nova fase na pintura tarsiliana, 

manifestando seu lado onírico e mítico, por meio de cores, de formas figurativas 

refletindo simplicidade. 

 

Foi assim que se originou o quadro que agora se acha exposto e que 
foi o centro de um grande movimento artístico literário (e mesmo 
filosófico) que se propagou por todo o Brasil e repercutiu também no 
estrangeiro (AMARAL, T., 1951, p.685). 
 
 

Tarsila conta ainda no texto do Catálogo da exposição retrospectiva, que “Em 

Paris, o crítico de arte Waldemar George escreveu sobre a Antropofagia, Max Jacob 

e Krishnamurti, com sua saudação, mandaram autógrafos que foram, em fac-símile, 

reproduzidos na revista [...]. As adesões e demonstrações de simpatia foram 

inúmeras.” (AMARAL, T. 1950, p.729). 

Abaporu é fruto de um processo na caminhada artística de Tarsila do Amaral. 

Causou impacto em Oswald e em Raul Bopp, que juntos tentavam analisar a tela. 

Tarsila conta-nos a reação dos dois diante de sua obra: 

 

E ambos comentavam: essa figura sentada, tão pesada, com seus 
pés imensos apoiados ao solo, evoca a terra brasileira, rude, 
selvagem. Deram-lhe o nome de Abaporu, palavra indígena que 
significa antropófago. Fundaram a Revista de Antropofagia, cujo 
primeiro número saiu em maio de 1928 com a colaboração de 
Antônio de Alcântara Machado, o primeiro a aderir, Mário de 
Andrade, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, Abguar Bastos, 
Augusto Meyer, Oswaldo Costa, Álvaro Moreyra e eu, como 
desenhista (AMARAL, T., 1951, p.685). 
 

 

Pode-se extrair uma relação entre A Negra de 1923 e Abaporu de 1928, em 

termos de pintura abordando o tema da arte negra e da utilização das cores de 

nossa fauna-flora, que tornam a fazer parte do quadro propriamente batizado com o 

títuloAntropofagia (Figura 14), em 1929. 
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Depois da invenção desse nosso selvagem herói “esquisito”, 
Abaporu, Tarsila cria outro quadro: Antropofagia. Este parece cindir 
duas obras anteriores. Traz o gigantismo de A Negra na figura 
sentada de frente para o espectador, com o seio e pés enormes, com 
a cabeça já bem menor, e mantém a folha de bananeira ao fundo, 
embora sem o colorido em formas geométricas. Traz de Abaporu 
marcas bem específicas: a figura de perfil, agora ocupando o lado 
oposto do quadro; mantém dessa figura o seu caráter agigantado e 
em perspectiva, com os pés imensos e a cabeça miúda; o sol-
laranja-flor tangencia o cacto em riste; também existem aí o verde-
amarelo-azul e a cor terrosa. Aparece, no entanto, uma réstia 
vermelha estranha: luz de sol que se põe? E são agora duas figuras, 
uma de frente, outra de perfil, com pernas e mãos que se cruzam, o 
macho e a fêmea, uma espécie de casal primordial, inaugurador da 
nossa cultura (AMARAL, A., 1998, p.145). 

 

 

Figura 14: Antropofagia, Tarsila do Amaral – 1929. 

 

Com estas palavras a cronista termina sua explanação sobre essas duas 

fases de sua pintura: 

 

De 1928 a 1930 meus quadros se chamaram antropofágicos, 
baseados na agressividade da linha pesada, figuras de pés enormes, 
plantas gordas e inchadas, bichos estranhos que os naturalistas 
jamais poderiam classificar (AMARAL, T., 1951, p.685). 

 
 

O movimento antropofágico criado por Oswald e seus adeptos teve o seu 

manifesto publicado na primeira edição da Revista de Antropofagia: 

 

Se a linguagem mantém o tom do “Manifesto da poesia Pau-Brasil”, 
com períodos breves, sintéticos, diretos, irônicos, o “Manifesto 
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Antropófago” enfatiza o caráter de “barbárie” do selvagem brasileiro 
canibal ou antropófago, capaz de devorar o europeu, de digerir a 
cultura do colonizador – não só a do português, como a de outros 
europeus, incluindo a dos que imigraram para o Brasil, a do Africano, 
do asiático ou a de “todos os” outros – num processo inverso ao 
anterior, em que o colonizador catequizava o selvagem, não 
absorvendo, mas procurando destruir a sua cultura (GOTLIB, 1998, 
p.149). 

 

No manifesto oswaldiano, o primitivo é reabilitado na ordem inversa proposta 

pelo cunho clássico evolucionista, que propõe dentro da história, o processo 

iniciando no primitivo para chegar ao civilizado. A dialética oswaldiana rompe a seta 

e propõe um “bárbaro tecnizado” baseado nas ideias do filósofo Keyserling, amigo 

de Paris (AMARAL,A., 2003). Paes explica que na revolução Caraíba promovida 

pelo bárbaro tecnizado em sua antropofagia “aproveitaria, do progresso europeu, só 

a maquinaria, deixando-lhe de parte as idéias e as outras paralisias” (1988, p.104). 

Conclui-se, portanto, que o antropofagismo não é “uma pura criação” de 

Oswald de Andrade, “mas uma resultante de seus contatos com Paris dos anos 20, 

somados aos objetivos nativistas dos modernistas brasileiros” (AMARAL, A. 2003, 

p.282-283). 

Ao escrever o seu manifesto, Oswald recorre à paródia, utilizando “a seleção 

e a combinação de sentenças” das quais se apropria com o objetivo de dar outro 

significado. 

 

 
Paródia. Procura um corte com os modelos anteriores. É uma ruptura 
ao nível da consciência, uma não reprodução inconsciente, primitiva 
e ingênua de uma realidade estatuída. Opera uma inversão e um 
deslocamento. Retoma a linguagem antiga, mas de maneira 
assimétrica e invertida, denunciando a ideologia aí subjacente. 
Utiliza-se das técnicas de apropriação e considera o poema como um 
objeto lingüístico. Não é um endosso, é uma crítica da linguagem 
antiga. Por sua natureza irônica mostra face dupla e sua vinculação-
desvinculação tática com a linguagem antiga. Linguagem fracionante, 
é um dos elementos da fração. Está no limiar da linguagem(ÁVILA, 
1975, p.59). 
 

Oswald de Andrade foi perito no processo de absorver a escritura do outro, 

em assimilar o melhor de sua vitalidade e transformá-la em novo paradigma. Na 

verdade, o manifesto antropofágico teve repercussão internacional e reações 

diversas. Houve apoio, mas também controvérsias. Entretanto, com o passar dos 
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anos, a ideia foi amadurecendo e muitos críticos literários chegaram a uma visão 

positiva desta proposta realizada por Oswald de Andrade: 

 

Retomando o conceito de antropofagia de Oswald de Andrade, 
Haroldo de Campos prega uma visão critica da história, capaz de 
“apropriação, expropriação, desierarquização e desconstrução” dos 
valores culturais tradicionais e alheios, não só como objetivo de 
transformá-los e adaptá-los às necessidades locais e temporais 
(Transculturação ou Transvaloração), mas também usando-os como 
“alimento espiritual”, isto é, fontes de renovação. Aqui está o ponto 
sensível da questão, pois apesar de todo o esforço pela 
desierarquização dos valores culturais, é impossível prescindir de 
fontes alheias, mesmo que não sirvam de modelo para imitação, mas 
tão somente para sua desconstrução e transvaloração (NITRINI, 
1997, p. 217). 

 

Maria Cândida Ferreira de Almeida, em seu artigo “Só me interessa o que não 

é meu”, retomando as palavras de Oswald de Andrade, assim explica o conceito de 

antropofagia: 

 

[...] enquanto conceito apresenta uma face produtiva, diversa da pura 
destruição com que costuma aparecer no discurso “civilizado” sobre 
a “barbárie”, que utiliza o ato canibal como signo da violência 
máxima. Sob a perspectiva oswaldiana e selvagem, a antropofagia 
preconiza uma espécie de Transubstanciação na qual aquele que é o 
devorador se altera no devorado. A “morte” e “devoração” do outro 
recria o próprio; dentro desta perspectiva, o discurso ressentido das 
relações coloniais torna-se discurso produtivo de identidades 
(FERREIRA DE ALMEIDA, 2002, p.2). 
 

 

Quando Oswald escreve em seu manifesto “só me interessa o que não é 

meu”, linguisticamente entende-se a questão da intertextualidade em que nada que 

declaramos é original. Sempre haverá em nosso discurso vários outros discursos 

que nos são anteriores e que, ao termos acesso, foram por nós assimilados, 

passaram por um processo de elaboração dentro da nossa própria realidade e 

contexto, para então serem expressos com um novo significado.  

 

Há muitos pontos coincidentes entre a teoria da intertextualidade, 
elaborada por Kristeva e a antropofagia, que, segundo Leyla 
Perrone-Moisés é a “única teoria estética ainda viva no Brasil”, ou 
pelo menos era, nas décadas de 1970 e 1980. 
As propostas oswaldianas contidas no Manifesto Antropófago dizem 
respeito a uma receptividade devoradora de nossa cultura. Trata-se 
de uma devoração crítica, assinala Leyla Perrone-Moisés, “apesar de 
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muitos insistirem em não ver esse aspecto”. Afinal uma das palavras 
de ordem é “Contra todos os importadores de consciência enlatada” 
(NITRINI, 1997, p.271-272). 

 

 Ao combaterem a cópia, a ruptura com a tradição e produção literária 

acadêmica, eles encontram na vanguarda, especificamente nas propostas de 

mudança, a oportunidade para se transformar a situação presente na literatura e nas 

artes do Brasil. 

E se a nossa cultura foi fonte de inspiração para muitas teorias desenvolvidas 

na Europa,nas mais variadas áreas da ciência, arte e literatura, tornou-se relevante a 

proposta antropofágica para a literatura de exportação proposta por Oswald. E 

Tarsila é a mola propulsora dessa devoração crítica bem-sucedida: 

 

A trajetória de Tarsila nos anos 20 marca, claramente, a força criativa 
da exploração dos temas nacionais, absorvidos, digeridos e 
metabolizados antropofagicamente numa linguagem híbrida e 
livremente inspirada em tendências estéticas européias como 
cubismo, primitivismo, pós-cubismo e surrealismo. Sem dúvida, 
Tarsila cumpriu o programa antropofágico, no sentido de encontrar 
um gesto diferente e original partindo da livre devoração dos 
impulsos estrangeiros (SCHOLLHAMMER, 1999, s/p). 
 
 

Tarsila transformou e renovou a arte brasileira com sua brasilidade latente e 

única. Como bem assinala Campos: 

 

É nesse sentido que a arte apurada de Tarsila, na fase heróica, é 
elementar, como o é a de Oswald, seu correlato em gênio no nível da 
literatura. Elementar porque radical, porque reduzida aos elementos 
de base, porque aparada de tudo que não lhe fosse estritamente 
necessário, porque inaugural. [...] 
Tarsila é a ponta da meada para aqueles que repensam a pintura 
brasileira em termos de uma picturalidade universal e nossa, como 
Oswald é a raiz para os que repensam nossa literatura em termos de 
escritura e de texto (apud AMARAL, A., 1997, p.112, grifos nossos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
No contexto do modernismo brasileiro, a contribuição de Tarsila do 
Amaral foi uma das mais inovadoras e criativas. Desde o início da 
década de 70, sua obra vem sendo objeto de estudos e revisões 
críticas, que reiteram o valor de sua produção dos anos 20 como 
essencial para a compreensão do período.  
 
                                                            Regina Teixeira de Barros 

 
 

O objetivo do presente estudo foi verificar odiálogo cultural entre Brasil e 

França tendo como intermediária Tarsila do Amaral, que marcou presença nestes 

dois espaços, principalmente na década de 20. 

Ressaltamos a importância das crônicas da artista, nas quais observamos um 

trabalho de resgate de memória, revelando-nos aspectos singulares de duas 

realidades, como personagem testemunha em Paris, durante os “anos loucos” da 

década de 1920 e como personagemprotagonista no Brasil, do movimento 

renovador das artes brasileiras que foi o Movimento Modernista. 

Com seu estilo próprio de escrever e organizar os elementos constitutivos da 

língua e do material histórico, ela transmite o conhecimento da realidade social e 

política de sua época, por meio de uma interação contínua de dois universos 

culturais: o francês e o brasileiro. 

A análise do corpus revelou o quanto são intrínsecas a história de vida 

pessoal de Tarsila e a história artístico-sóciopolítica de seu país em 

desenvolvimento, no final do século 19 e início do século 20. Tal constatação vem 

explicar o fato de seu nome ser identificado com o Brasil, no sentido de mediadora 

entre a sua cultura e a cultura francesa, que permeia suas reminiscências dos anos 

30, nos relatos de infância, nas referências à literatura francesa sobre os livros e 

verbetes por ela estudados, ou nas memórias de Paris com seus desvairismos e 

seus personagens ilustres, com quem conviveu na época efervescente da 

vanguarda europeia. 

Nesta dissertação, procurou-se evidenciar como se deu o processo de 

assimilação do contexto francês nos discursos verbais de Tarsila do Amaral e como 

foram incorporadas à realidade brasileira as novas ideias das vanguardas europeias, 

que tinham como centro irradiador a capital francesa. 
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A pesquisa possibilitou o conhecimento mais profundo da pintura de Tarsila e 

da própria pintora, em seus depoimentos críticos sobre sua obra e sobre o 

desenrolar dos fatos que culminaram em dois momentos distintos do Modernismo 

brasileiro: o doPau-Brasil (1922-1928) e o da Antropofagia (1928-1945). Neste 

período da carreira da artista encontram-se os seus melhores trabalhos, que 

trouxeram pela primeira vez a realidade brasileira estampada por uma pintora 

brasileira, numa atitude de ousadia em relação ao que era produzido na época por 

outros artistas brasileiros.  

Tarsila, em seu trabalho jornalístico, revela-se uma pessoa com opiniões 

próprias, deixando transparecer em seus discursos sentimentos e questionamentos 

em relação a diferentes fatos. As experiências pelas quais Tarsila do Amaral passou 

concederam-lhe a maturidade encontrada em suas crônicas, que transmitem 

sabedoria e bom-senso em suas colocações sobre os temas relacionados à cultura e 

à produção artística de sua época. 

As autoras Aracy A. Amaral, Nádia Batella Gotlib e Laura Taddei Brandini, 

que pesquisaram a trajetória de Tarsila do Amaral, foram fontes importantes para 

esse trabalho, ao levantarem fatos e considerações esclarecedoras sobre a sua vida 

e carreira. 

A situação artístico-literária anterior à Semana de Arte Moderna era 

desanimadora no Brasil, pelo descompasso com os movimentos artísticos em vigor 

na Europa, principalmente na metrópole francesa. O intercâmbio cultural dos jovens 

de 22 com a capital do mundo em termos intelectuais, por meio de viagens e/ou por 

meio de cursos, foi decisivo para superar o estado retrógrado em que o nosso país 

se encontrava e transformar a visão que se tinha de nossa própria cultura. 

Foram estes jovens determinados em estabelecer uma literatura, uma arte, 

seja pictórica, musical ou escultural, tipicamente brasileira, que os fez romper com o 

convencional, com o academicismo e com a língua imposta pelos colonizadores 

portugueses, abrindo espaço para o “português coloquial” e para a criatividade 

artística impulsionada pela liberdade pregada no cubismo. Conhecer os movimentos 

de vanguarda e os artistas que seguiam suas tendências in loco foi a mola 

propulsora para a mudança que viria a ocorrer no Brasil, no que se refere à arte 

moderna.  

O intercâmbio cultural na vida de Tarsila do Amaral, especificamente, ocorre 

primeiro dentro da própria família, que importa livros e produtos franceses, 
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possibilitando, ainda, aos filhos o acesso aos hábitos e costumes daquele país, 

graças à educação com mestres franceses. 

Além disso, os pais de Tarsila conduzem-na numa viagem à Espanha para 

dar continuidade aos seus estudos. Posteriormente, dando continuidade a sua 

formação artística, Tarsila aprende e convive com os “mestres” dos movimentos da 

vanguarda europeia. Lá, perante a “outra” cultura, seus olhos se abrem para 

compreender a sua própria cultura. E juntamente com Oswald de Andrade, que 

passa pela mesma experiência em Paris, não como estudante, mas como agente e 

líder do movimento modernista, descobre que o Brasil é um país rico em 

características herdadas de seus habitantes primitivos, onde traços peculiares de 

sua cultura estão presentes em nosso cotidiano. 

A atitude do casal Oswald e Tarsila com relação ao que receberam no 

ambiente francês, seja diretamente dos professores, seja no contato com os amigos 

vanguardistas, não foi de total sujeição. Tarsila afirmava: “Só ouço os professores no 

que me convém” (AMARAL, A., 2003) e mais: “Eu invento tudo na minha pintura. E 

o que eu vi ou senti, como um belo pôr dosol ou essa negra, eu estilizo” (GOTLIB, 

1998, grifos nossos). Tarsila e Oswald apropriam-se das técnicas utilizadas pelos 

artistas cubistas, para depois reelaborá-las numa síntese incorporada à nossa 

brasilidade, com suas cores, paisagens rurais e urbanas, valorizando os nossos 

negros e indígenas, as misturas das raças.  

Tarsila destacou-se por sua inventividade! Rompendo com o “já feito” em 

termos de pintura brasileira, causou estranhamento com sua pintura repleta de 

figuras monstruosas, caipiras, negros e “cores de baú”. Na tela tarsiliana Carnaval 

em Madureira instala-se o diálogo entre a arte europeia e a arte brasileira; entre a 

tradição popular e o progresso industrial da modernidade representado pela Torre 

Eiffel. 

Tarsila concretiza por meio de sua arte as propostas expressas por Oswald 

em seus manifestos, ou seja, o de interpretar a antropofagia praticada pelos nossos 

indígenas como “devoração crítica” da cultura e dos valores do “outro” e mesclá-los 

com a nossa matéria-prima. 

O casal “Tarsiwald” revelou ter visão e compreensão dos discursos de seu 

país e do contexto francês; assimilaram e permutaram seus significados, 

acrescentando-lhes outros. “O primitivo torna-se, pois, a medida de nossa alteridade 

à metrópole europeia” (ATIK, 2004, p.119). 



144 

 

Nas palavras de Pierre Rivas: 

 

A Antropofagia de Oswald de Andrade é o momento do reverso 
dialético, no qual é o brasileiro que devora o europeu para 
apropriar-se de suas virtudes – é a dimensão cosmopolita – 
para reencontrar-se a si próprio, enfim. Trata-se aqui da 
dimensão nativista que é primeiramente um fenômeno de 
aculturação. (1995, p.339).  
 
 

Ou ainda, como assinala Amaral: 

 

[...] o que inspirou Oswald de Andrade em seu movimento 
antropofágico não foi apenas o autóctone, mas a colocação do 
indígena como centro de uma rejeição contra a cultura 
europeia (apud ATIK, 2004, p.118). 
 

 

O poeta francês Blaise Cendrars, que elegeu o Brasil como fonte para suas 

obras artísticas, não conseguiu captar o alcance da intenção modernista, por querer 

preservar o exotismo nas imagens que cultivava e escrevia sobre o nosso país. 

Segundo Rivas, Valery Larbaud foi “um dos poucos a pressentir o interesse dos 

modernistas brasileiros; o único que ousara dizer aos brasileiros para assumirem o 

que realmente eram”: “se vocês querem chamar nossa atenção, sejam outros, 

isto é, vocês mesmos” (1995, p.340, grifo nosso). 

 O intercâmbio cultural, nos anos 20, representou uma abertura sem 

precedentes para a cultura brasileira, em seu diálogo com o “outro” e consigo 

mesmo, com as origens e raízes mais profundas da nossa realidade, e Tarsila não 

teve medo de se arriscar, de ousar em suas criações plásticas. 

É na presença do outro que o eu conhece a si mesmo. É nesse pôr-se frente 

a frente com o “outro” que o “eu” assume suas características próprias e 

consequentemente se posiciona. Um não existe sem o conhecimento do outro, pois 

a diferença se dá na diversidade. Logo, sem diálogo cultural não há a consolidação 

de uma identidade nacional. 

Todo diálogo nasce de uma relação social. Tarsila do Amaral com sua 

simpatia, beleza, educação, preparo intelectual e familiaridade com a cultura 

francesa desde sua infância, não teve dificuldades em se relacionar com as 

celebridades parisienses. Ela foi recebida com aplausos pelos críticos de arte, 
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exatamente por pintar seus quadros com “cenas autóctones ou de imaginação, 

puramente brasileiras...” (MAURICE RAYNAL apud AMARAL, A., 2003).Além de ser 

convidada para jantares e espetáculos, reunia em seu ateliê importantes 

personagens dos movimentos em voga, para servir pratos da culinária brasileira, que 

por sinal eram apreciados pelos franceses. Neste contexto, social e cultural, Tarsila 

consegue estabelecer uma ponte entre o Brasil e a França. 

Como cronista, Tarsila assume a função de colunista do jornal Diário de S. 

Paulo e transmite aos leitores sua visão do mundo cultural do qual fazia parte. Como 

pintora, ela fala com autoridade de cátedra, por conhecer o assunto como 

profissional e por ter participado ativamente do movimento de arte moderna no 

Brasil. 

Tarsila é sinônimo de diálogo cultural, porque soube fundir em sua obra tanto 

como pintora, como cronista, traços nítidos de sua identidade brasileira aos traços 

assimilados dos movimentos intelectual e artístico do mundo europeu. Exerceu um 

papel importante na sociedade brasileira, graças ao seu talento e discernimento para 

enfrentar críticas e preconceitos e para compreender que nenhum artista, segundo 

suas próprias palavras, “poderá escapar à influência do meio, às ideias de sua 

época. Os grandes nomes da história das artes e das ciências tiveram seus 

precursores. O que importa é a realização feita com talento” (AMARAL, T.1936, 

p.170). 
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A. PAULO E VIRGÍNIA 

 Diário de S. Paulo, quinta-feira, 7 de maio de 1942  
 

“Quando ainda bem pequena, lembro-me de uma tarde na fazenda em que, 

ao lado de meus irmãozinhos, ouvia uma história linda e triste, contada por uma 

mulher não menos linda e artista – minha mãe. Era o romance de Paulo e Virgínia. 

Ela trazia a mão o livro para nos mostrar as gravuras, enquanto expunha 

minuciosamente o enredo que prendia a nossa atenção e os nossos corações. 

Guardei dessa história uma recordação viva, sofri e chorei infantilmente 

quando Virgínia, em plena tempestade, não quis despir-se no tombadilho do navio e 

aceitar o braço forte do marinheiro que queria salva-la. Essa novela comovente, 

cheia de elevada moral, gravou-se no meu espírito de criança como um disco. 

Acabo de ler, só agora, o célebre livro de Bernardin de Saint-Pierre, 

realizando assim um velho desejo. E verifico como foi bem contado o enredo por 

minha mãe. Salvo algumas páginas de descrições e considerações filosóficas, tudo 

para mim foi mais ou menos uma recordação. 

Dizem muitos que hoje Bernardin de Saint-Pierre é ilegível, é um autor tão 

fastidioso que ninguém mais suporta. Pois eu li o livro inteiro quase 

ininterruptamente e confesso que o fiz com um prazer imenso e muita curiosidade. E 

li página por página essa novela encantadora, onde a bondade se derrama sem 

conta, em que os seus personagens são vivos, criaturas humanas e boas com as 

quais nos familiarizamos e às quais acabamos querendo bem.  

Quero crer que essa lenda local, ouvida por Bernardin de Saint-Pierre na sua 

viagem à Ilha de França, tenha um fundo verdadeiro, naturalmente embelezado pela 

arte do escritor. Aliás, é ele mesmo quem fala da veracidade da sua pastoral: “Posso 

afirmar que as famílias felizes das quais vou falar-vos existiram realmente, e que a 

sua história é verdadeira nos seus principais acontecimentos, que me foram 

certificados por muitos habitantes que conheci na Ilha da França”. E a alguém que 

lhe perguntava o que havia de realidade ou de ficção no seu livro, respondeu: “Que 

vos importa isso, contanto que ele vos interesse? Quereis destruir vossa ilusão e 

vosso prazer? O homem é uma estranha criatura! Dá uma rosa a uma criança, ela 

quer saber como a rosa está feita; arranca pétala por pétala, e quando satisfaz a sua 

imprudente curiosidade, a rosa não existe mais!”. A observação é uma advertência: 
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gozemos das nossas emoções sem procurar-lhes as causas, a análise poderia 

destruí-la como se destrói a flor nas mãos da criança. 

As descrições de Paulo e Virgínia são longas às vezes, mas sempre cheias 

de encanto, numa linguagem pitoresca, enriquecida de nomes esquisitos da flora e 

da fauna tropicais. Sente-se bem nessa novela, ou antes, nessa pastoral, publicada 

em 1788 e que fez a glória de seu autor, que Bernardin de Saint-Pierre amava acima 

de tudo a natureza, a vida simples, longe das intrigas e misérias das sociedades nos 

grandes meios. À leitura desse livro tão ingênuo, tão puro, um encantamento nos 

penetra a alma. Sem querer, toma-se partido no enredo, e no fim, apesar das 

palavras consoladoras e sábias do velho amigo daquelas duas famílias outrora 

felizes na Ilha de França, apesar de que procurava consolá-las depois da desgraça 

irreparável da morte de Virgínia, a gente fica ainda por muito tempo num estado de 

melancolia, pensando que a existência tem suas passagens bem dolorosas.  

O autor deu ao seu livro um final dentro da vida, pois a felicidade daquelas 

duas famílias acabaria numa desesperadora monotonia.  

Bernardin de Saint-Pierre, segundo os seus biógrafos, era um inadaptado à 

sociedade em que vivia, era mesmo um utopista que andava sempre viajando de um 

lado para outro à procura do inatingível. Contam que fora à Rússia propor a Catarina 

a fundação de uma espécie de Estado ideal, às margens do mar Cáspio, mas 

quando conseguiu a desejada audiência, sentiu-se constrangido e não tocou no 

assunto. Essa idéia de uma república-modelo não o deixou senão no fim da vida. 

Quando esteve na Ilha de França, lembrou-se vivamente de fundar por ali o seu 

refúgio contra as mentiras das grandes cidades, reunindo todos os pobres 

desamparados que lá viveriam na igualdade social e financeira. 

Íntimo amigo de Jean-Jacques Rousseau, com quem passava horas de 

devaneios políticos, com o mesmo amor à natureza, só no fim de sua vida atribulada 

confessava: “Abandonei, no entanto o meu navio político, embora tivesse nele 

trabalhado muitos anos com constância; semelhante à canoa de Robinson, deixei a 

minha na floresta, onde a tinha desbastado, por não poder movimentá-la e fazê-la 

navegar sobre o mar das opiniões”.  

Em Paulo e Virgínia, essa obra dos 50 anos onde se espalha a imaginação de 

um adolescente, Bernardin de Saint-Pierre concretizou todos os seus sonhos de 

felicidade apoiados nos princípios da natureza: “Era minha intenção realizar grandes 
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desígnios neste pequeno livro e, em particular, pôr em evidência esta verdade: que a 

nossa felicidade consiste em viver seguindo a natureza e a virtude”.   

Essa obra que resume todos os sentimentos do seu autor, onde o seu espírito 

e o seu coração se acham integrais, não poderá morrer porque encontrará sempre 

uma ressonância nos corações formados pela bondade humana, que ainda existe 

nestes tempos mecanizados de guerra e destruição (AMARAL, T., 1942, p.501-503). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

B. CONVERSANDO COM MEU PAI (I) 

 
Diário de S. Paulo, domingo, 23 de outubro de 1949. 
 
“Vejo meu pai deitado numa rede, ao canto da sala de jantar do casarão da 

fazenda. Aos lados uma cadeira de balanço antiga e um sofá de jacarandá, 

entalhado por mãos um tanto ingênuas e que viera de antepassados familiares. 

Rente às janelas envidraçadas, de batentes aplainados e enxó, estendia-se o pomar 

com suas múltiplas jabuticabeiras, terminando num bosque de caviúnas, jequitibás, 

taiuveiras, guarirovas e um sem número de árvores anônimas por onde se 

enroscavam primaveras e alamandas.  

Minha mãe ainda bela, apesar dos anos, vagava pela casa com seu passo 

cansado, ora pela sala de visitas, onde o seu Érard de cauda era dócil sob suas 

mãos de artista a reviver Mozart ou tocando suas composições românticas 

inspiradas, ora para o sossego do seu vasto quarto, onde o crochê e a leitura 

enchiam suas longas tardes. 

A solenidade do silêncio se entrecortava pelo cantar dos pássaros amigos. 

Meu pai na rede, meio sonolento, despertava às minhas perguntas sobre a época 

em que estudava na Academia de Direito da então província de São Paulo. Seus 

olhos nesse instante brilhavam mais, evocando a adolescência e a mocidade. E 

aquele velho de 92 anos, José Estanislau do Amaral, que foi sempre tratado com 

veneração e não há muito homenageado pelos estudantes de Direito como sendo o 

mais velho advogado do Brasil, formado em 1877, recorria pouco antes de morrer, à 

sua prodigiosa memória para recordar fatos com datas precisas, muitas das quais 

com dia da semana, e referia-se a pessoas de nomes enfileirados com ladainha, 

sem titubear nem confundir. 

Meu pai conversava fluentemente; algumas vezes empregava termos hoje 

pouco usados; seus períodos, ora curtos, ora longos, eram sempre logicamente 

construídos; evitava cuidadosamente cacofonia. Pedi-lhe um dia, em 1941, umas 

informações sobre o abolicionista Antonio Bento e outros. Começou a ditar sem 

pretensões literárias. Eram notas para meu uso particular. Não apresentavam 

novidade para os cultores da nossa história. Transcrevo-as tal como as conversei, 

sem terem sido por ele corrigidas: 
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“Em 24 ou 25 de agosto de 1882, vindo do enterro de Luiz Gama ao escritório 

de advocacia do Dr. José Vieira de Carvalho, no antigo Largo da Sé, o Dr. Antonio 

Bento de Souza Castro disse: „O Gama morreu. E eu fico em lugar dele. Em 83 S. 

Paulo – a capital – não terá mais um escravo‟. Começou a trabalhar com o maior 

entusiasmo e dedicação. Fundou nesse mesmo ano, após a morte de Luiz Gama, o 

jornal A Redenção, que o povo logo chegou a chamar „O Chicotão‟. Graças aos 

violentos artigos do „Chicotão‟, os advogados, por esse tempo muito escravocratas. 

Lins de Vasconcellos, Abranches, Dutrinha e outros, não se manifestaram contra as 

decisões judiciais em benefício dos escravos”. 

“Por esse tempo devia servir como juiz o dr. Clementino de Souza Castro que, 

alegando ter muitos serviços, indicou meu nome para funcionar como juiz nas 

causas em favor da liberdade. Baseando-me nos laudos dos médicos abolicionistas 

que invariavelmente atestavam ser o libertado atacado de moléstia do coração, 

tendo por isso vida por pouco tempo e portanto pouco valendo, eu, como juiz, 

concordava com as indenizações propostas pelos escravos para obterem a 

liberdade. Os médicos abolicionistas, para darem o atestado de moléstia grave, 

ministravam aos libertandos, na véspera do exame médico, doses venenosas 

adrede preparadas. 

“Uma das causas sensacionais por esse tempo foi a proposta por duas 

escravas mulatas, pertencentes ao Dr. Bueno (Antonio Bueno?) que teve como 

advogado o Dr. Lins de Vasconcellos. Este, que tinha sido meu professor de inglês, 

tendo por isso muita liberdade comigo, disse-me que trataria do assunto pela 

imprensa, fazendo ver a minha parcialidade de juiz. Entretanto não o fez, certamente 

pelo receio do „Chicotão‟ de Antonio Bento. 

“Anos depois, a 15 de novembro de 1887, havendo uma reunião muito 

concorrida no velho Teatro S. José, à Praça João Mendes, à qual compareceram o 

Dr. Antonio Prado, ministro do governo por esse tempo, e muitos outros, 

principalmente abolicionistas acompanhados de Antonio Bento, aí se achavam 

presentes o referido Dr. Lins de Vasconcellos e Dr. Bueno que então se mostravam 

advogados entusiastas da libertação dos escravos. Na capital de S. Paulo por esse 

tempo já não havia mais escravo a se libertar, conforme prometera o Dr. Antonio 

Bento. Estando ao meu lado o Dr. José Pinto do Carmo Cintra, este comunicou-me 

que ia apresentar um plano que conciliaria interesses recíprocos. Perguntei-lhe se o 

plano era realmente prático, ao que o Cintra respondeu que dentro de pouco faria a 
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exposição. Logo depois pediu ele a palavra e começou: „Emancipador desde os 

bancos da Academia...‟. Imediatamente o Dr. Antonio Bento aparteou: „Chapa 

número um‟. Apesar desse aparte desnorteador o Cintra fez sua exposição, que não 

foi bem aceita. 

“Era opinião corrente entre os presentes que se devia tratar da imigração e a 

propósito desse assunto o Dr. Leôncio de Carvalho comunicou no seu discurso que 

fora informado de que em Itália já se cuidava disso e que, sendo convidada uma 

família de italianos para emigrar ao Brasil, respondeu: „Não queremos ir para o 

Brasil. Vamos para o “Estado” de S. Paulo‟. Falavam como profetas, pois nesse 

tempo não se cogitava ainda de S. Paulo vir a ser Estado como o foi depois, com a 

proclamação da República. 

“Nessa referida reunião serviu como presidente o Dr. Antonio da Silva Prado, 

ministro do governo presidido pelo Dr. João Alfredo. O Dr. Antonio Prado fez um 

discurso propondo que se fosse fazendo a libertação aos poucos conforme pensava 

o elemento oficial do Rio, de modo que, no prazo de três anos, não existissem mais 

escravos no Brasil. Essa idéia era muito atrasada em relação ao entusiasmo 

reinante entre todos que se achavam presentes. Entretanto teve o Dr. Antonio Prado 

a inspiração de salvar qualquer censura dizendo: „O movimento abolicionista 

caminha com tal impulso que ao descer as escadas talvez eu já tenha mudado de 

opinião‟. Campo Salles nesse dia fez um discurso com muito entusiasmo em defesa 

da abolição”.  

Neste ponto interrompeu-se o ditado. O administrador da fazenda entrava 

para consultar o patrão a respeito de novas plantações de frutas e meu pai, que fora 

sempre um fruticultor apaixonado, entregou-se de bom grado a planos futuros, 

enquanto cuidava no presente das suas anonáceas, mirtáceas e auranciáceas 

(AMARAL, T., 1949, p. 648-650). 
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C. CONVERSANDO COM MEU PAI (II) 

Diário de S.Paulo, domingo, 20 de novembro de 1949. 

 

“Treze de maio de 1945. Completava meu pai nesse dia 90 anos de idade. A 

esposa, os filhos, netos, bisnetos e amigos envolviam-no em palavras carinhosas, 

em demonstrações de regozijo. Irradiando a bondade que lhe enchia o coração, ele 

agradecia, sorridente, as felicitações de cada um dos convivas. 

A fazenda era uma festa no vai-e-vem dos visitantes, na chegada de 

automóveis e troles que se postavam em frente à casa, enquanto os cavalos felizes, 

conduzindo às cocheiras, se fartavam de milho debulhado. 

Na imensa cozinha patriarcal, as empregadas e ajudantes, laboriosas como 

formiga, corriam de um lado para outro nos preparativos do almoço fazendeiro. 

Frangos, patos, leitoas, perus e cabritos, sacrificados de véspera, ostentam-se agora 

na mesa entre o verde das alfaces, o amarelo das abóboras, na fusão cheirosa de 

pratos bem brasileiros ao lado da maionese e do bom vinho francês, armazenado 

por meu pai com os cuidados de autêntico enófilo; pois, sendo conservador nos seus 

hábitos cotidianos, ele via, no entanto, com olhos inteligentes, a contribuição 

estrangeira, quer na comida, quer no vestuário ou qualquer outra manifestação da 

vida moderna. 

À hora dos brindes o dr. Juca (assim o chamavam) ouve sorrindo a saudação 

dos netos, enquanto se despejava o champanhe nas taças alegres. Minha mãe, que 

além de compositora possuía veia poética, também o saúda com palavras 

comovidas. Expansiva, como sempre o fora, abraça-o carinhosamente e o deixa um 

tanto encabulado. 

Após o café, meu pai se dirige para a rede e conversa com os amigos, mas 

seus olhos sonolentos estão dizendo que a hora da sesta chegou. Vai repousar. As 

crianças brincam no pomar, alguns amigos se despedem e o coral dissonante, que 

ainda há pouco enchia a casa de alegria, lentamente se acalma. 

Passam as horas. Meu pai se levanta então e, na intimidade da família, 

convida meus irmãos para um passeio a cavalo. Chega o alazão estimado e ele 

monta sem auxílio de ninguém. Causa admiração. Sentiria ele uma vaidadezinha? 

Quem sabe? Isso é tão humano... No fundo está contente com os comentários 

elogiosos que circulam ao seu redor. 
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De volta, vai novamente para a rede. E nós, os filhos e alguns amigos, 

assediamo-lo com perguntas. Ele gosta de recordar o passado. 

- Lembra-se, papai, daquele 13 de maio de 1888? 

Sim. Ele se lembra. Já uns dois meses antes dessa data, passavam pelas 

fazendas bandos de cativos que fugiam em direção às cidades. Os mais ousados 

incorporavam-se a eles, certos de que estavam da abolição próximos; outros, 

entretanto, não ousavam segui-los. No sertão, a fazenda principal de meu avô 

paterno, no município de Jundiaí, entre os escravos em debandada, naquele 13 de 

maio, ficaram muitos deles, ligados pela amizade aos senhores que sempre os 

trataram bem. Um parente da família, ajudante na fiscalização do serviço, punha as 

mãos na cabeça, perplexo, e dizia: “Que será das donzelas soltas por esse mundo 

afora?”. Com suas trouxas de roupa, fugiram as crioulas do casarão de taipa com 

janelas de rótulas, onde viviam bordando ou costurando sob a vigilância carinhosa 

da Sinhá, que era toda bondade cristã. E meu pai recorda a infância vivida ao lado 

dos escravos que sempre lhe inspiraram compaixão e dos quais se tornaria mais 

tarde fervoroso defensor. Mas, em criança, aos 4 ou 5 anos, ficava profundamente 

ressentido e mesmo rancoroso contra os negrinhos quando cantavam em coro: 

Anum branco, anum preto, 

Anum preto já chego, 

Eu não gosto de anum branco, 

Anum preto é meu amo. 

Pena ele não ter guardado também a parte musical. Meu pai dizia que o seu 

epitáfio deveria ser: “Aqui jaz o homem que jamais cantou”. De fato, gostava de ouvir 

boa música, executada ao piano por minha mãe, mas nunca em sua vida cantarolou 

nem assobiou qualquer melodia. Um caso raro. 

Na capital de São Paulo as comemorações de 13 de maio se fizeram com 

festas, discursos, alegria, felicitações mútuas entre os abolicionistas. O ator 

Vasques, baiano inteligente, querido pelos estudantes e pela platéia paulistana, 

improvisou no Teatro São José as seguintes quadras: 

No calendário da Igreja, 

Eu não devo estar errôneo 

O dia 13 de junho 

É dia de Santo Antônio. 

No calendário da Pátria, 
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Da abolição a contento, 

O dia 13 de maio 

É dia de Antônio Bento. 

Esses versos ecoaram no coração do povo. O Brasil já estava maduro nos 

seus ideais de fraternidade: a libertação dos escravos foi recebida com entusiasmo e 

alegria. 

No aconchego familiar, meu pai recordava o escritório de Vieira de Carvalho 

de alguns anos antes da abolição, à Rua do Imperador, onde tinha sua mesa de 

trabalho, ao lado do padre e advogado Adelino Montenegro, “baixote, muito alegre”. 

Davam-se intimamente, tratando-se por você, e moravam juntos na Rua Senador 

Feijó, em frente à casa do dr. Paulo Egydio, que tinha uma filha casadeira, pormenor 

este bastante interessante para as aspirações matrimoniais dos jovens das boas 

famílias de então. 

Outro que trabalhava no escritório de Vieira de Carvalho, além de Antônio 

Bento que o freqüentava assiduamente, era o solicitador Francisco Guimarães, o 

encarregado de promover as causas referentes à libertação dos escravos. Também 

lá aparecia a avô de Mário de Andrade, dr. Leite de Morais, que foi presidente de 

Goiás. Meu pai dizia: “Era homem alto, muito corpulento, risonho, sempre alegre. 

OViera de Carvalho, quando o Leite de Morais entrava no escritório, dizia, 

apontando para ele: “Eis aí o homem que atravessa o Tietê a vau”. 

A noite vem chegando, a palestra se prolonga, a animação derrama-se pelo 

ambiente mais interrompe-se à chegada dos netinhos que vão cedo para a cama: 

- “A bença”, vovô – dizem, beijando-lhe a mão. 

- Deus vos abençoe – diz com ternura o velho José Estanislau. 

Dois anos depois, os estudantes da Academia de Direito, com a generosidade 

e entusiasmo bem próprios da juventude, prestar-lhe-iam em São Paulo, nessa 

mesma hora data, uma comovedora homenagem que seria a última, oferecendo-lhe 

o bolo clássico dos aniversariantes com 92 velinhas, entre discursos e poses 

fotográficas (AMARAL, T., 1949, p. 651-654). 
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D. CONVERSANDO COM MEU PAI (IV) 

Diário de S. Paulo, domingo, 23 de outubro de 1949 

 

 
Apesar de seus 90 anos, viajava meu pai sozinho da fazenda para São Paulo. 

E, note-se que vinha pelo ramal da Sorocabana entre São Paulo e Jundiaí, o que 

representava para ele, naquela idade, verdadeira proeza, pois em certos trechos o 

trem não corria como em outras estradas porque, sobre os dormentes mal 

conservados, se punha a galopar como um cavalo. Os passageiros nos seus 

assentos de linóleo saltavam aos solavancos, quisessem ou não quisessem. No 

verão, sufocados pelo calor, devido às janelas fechadas para não se queimarem 

com as fagulhas, alguns deles transpiravam pacientemente e outros com altas e vãs 

reclamações. Meu pai pertencia ao grupo dos pacientes: sua simpatia por aquele 

ramal, que frequentava desde a mocidade, tudo desculpava. Os funcionários da 

estrada tratavam-no com respeito, dirigiam-lhe sempre uma palavrinha amável, ora 

para saber de sua saúde, ora para agradecer uma saca de arroz, uma saca de 

feijão, um caixote de frutas e outros produtos da fazenda com que meu pai os 

presenteava. 

Nestes dias que correm, devemos reconhecer que a estrada melhorou um 

pouco. Foram substituídos os dormentes velhos, cobriu-se o leito com pedras 

britadas – o que foi alívio quanto à poeira – e umas locomotivas a óleo, quase 

imponentes, espalhavam esperança entre os fazendeiros e sitiantes. Isso, porém, 

durou uns 15 dias. Voltaram as locomotivas antigas com sua chaminés tossindo 

fagulhas como fogos de artifício. Apesar de não estar vivo o velho José Estanislau 

para ver esses progressos... 

É para admirar que nas condições antigas meu pai agüentasse quase quatro 

horas de viagem de Mombuca a Jundiaí, para seguir depois pela Paulista. Acontecia 

freqüentemente chegar de surpresa em casa de um dos filhos. 

Lembro-me com saudades do seu entusiasmo diante deste São Paulo de 

arranha-céus, ele que conhecera nossa capital com 20 mil habitantes, quando os 

estudantes da Faculdade de Direito constituíam poderosa e respeitada classe. 

Gostava meu pai de passear pela cidade e muitas vezes saía a pé com seu 

passo em câmera lenta, não por falta de agilidade, que tinha, mas por estar de 
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acordo com seus gestos calmos, com o seu falar pausado. Impetuoso e impaciente 

na primeira mocidade, voltou-se depois para a religião e tal domínio conseguiu sobre 

si mesmo que sua personalidade se refez numa segunda natureza cheia de doçura. 

Num dos passeios caminhávamos uma vez diante do Obelisco da Memória – 

uma das raras jóias do São Paulo antigo – quando meu pai, contemplando-o e talvez 

evocando seu tempo de estudante, disse, fiando na sua excepcional memória, que 

constava ter sido o obelisco erigido em 1814 por d. Mateus Pereira, bispo e 

governador de São Paulo, para comemorar a abertura da estrada que, passando por 

Pinheiros, ia de São Paulo a Sorocaba e Itu, tendo sido encarregado de abrir a 

estrada dois engenheiros de origem alemã: Muller e mais um companheiro. Essa 

versão corria quando era meu pai ainda estudante de Direito. Outras apareceram. 

Compete aos estudiosos e cultores do São Paulo antigo uma verificação nesse 

sentido. Bem pouco nos resta do passado e esse pouco que possuímos merece 

certamente nossa veneração. 

De volta para casa, passamos pela Praça da República. “Por aqui vinha eu 

caçar nos meus velhos tempos”, disse meu pai e, ao continuarmos pela Avenida 

Ipiranga em direção à Rua da Consolação, dava gosto ouvir suas exclamações 

diante daquele bloco de arranha-céus que dão a São Paulo um aspecto de grande 

cidade. 

Chegados em casa, pôs-se à vontade: vestiu o chambre e calçou seus 

chinelos de lã. Como bom paulista e bom fazendeiro, pediu um cafezinho e 

principiou a conversar, rodeado de filhos e netos. O assunto enveredou para a 

literatura. O velho adorava os poetas do seu tempo. Seus prediletos eram Varella e 

Castro Alves, dos quais sabia muitas páginas de cor. Lamentava não ter conhecido 

Castro Alves e, entre outras passagens da vida do grande poeta em São Paulo, 

disse-nos que o padre Chico – monsenhor Francisco de Paula Rodrigues – lhe 

contara que tinha ido visitar Castro Alves numa ocasião em que se achava doente, 

de cama. Lá estava também um estudante (quem seria?), o qual entre outras coisas, 

dizia comovido: “Castro, você é poeta”. Ao que Castro Alves respondeu: “Eu? 

Poeta? Não! Poeta é o Varella!!”. E meu pai com sua admiração por Varella parecia 

agradecer as palavras de Castro Alves. 

Em meio da conversa a companhia tocou: era um amigo do velho José 

Estanislau, como ele macróbio e respeitável. Na efusão dos abraços, inclinamos-nos 

diante do passado, cheios de veneração (AMARAL, T., 1950, p.658 – 660). 



165 

 

E. PARIS 

Diário de S.Paulo, domingo, 30 de maio de 1943 

 

1923, FOI UM DOS mais belos anos da vida de Paris nos meios de 

intelectualidade vanguardistas.Paris era a capital do mundo para onde convergiam 

todos os artistas com as suas aspirações, todos os intelectuais ávidos de coisas 

novas, toda a gente de dinheiro que queria divertir-se, toda a gente pobre  na 

esperança de enriquecer. Havia ambiente para todas as mentalidades que se 

agrupavam em ondas humanas sem se misturar. Cada bairro tinha o seu espírito. Os 

seus 20 arrondissements17 formavam o bloco da cidade imensa, cada um 

contribuindo isoladamente com a sua pedra apenas justaposta. E, envolvendo-as 

todas, a mesma atmosfera de vida independente e livre. 

O parisiense vivia como podia e como entendia, sem se preocupar com o que 

o vizinho pudesse pensar dele. O estrangeiro encontrava ali a sua liberdade. Que 

prazer vagar pelas ruas sem descobrir uma cara conhecida! Observar nos bulevares 

aqueles casaizinhos amorosos que iam andando lentamente, enlaçados por um 

beijo interminável... De repente, descendo as escadas do metrô uma bela mulher 

vestida e penteada à grega, com uma túnica branca até os pés descalços e os 

braços roliços e expostos ao rigor do inverno. Ela porém não sentia frio. O seu corpo 

ágil, flexível, alimentado de frutas e verduras, desafiava as intempéries como uma 

deusa do Parnaso. Era uma discípula de Isadora Duncan. 

Nos jardins do Luxembrugo, ou no Parque Monceau, ou em qualquer outro 

parque, porque Paris está entremeada de árvores, as crianças brincavam 

embuçadas em grossos capotes de lã. O menino louro, de olhos azuis, corado como 

as bonecas das vitrinas, com as perninhas gordas de dois anos, ia correndo em 

direção aos canteiros e apanhava uma das poucas folhas que o inverno tinha 

deixado ao arbustozinho da beirada. Ah! Menino! Por que apanhaste a folha quando 

tinhas nas mãos um brinquedo tão bonito? Agora estás vendo...estás chorando...A 

palmadinha que sentiste já te ensinou a não tocar mais nas plantas e daqui por 

diante seguirás o exemplo dos companheirinhos mais velhos que nem sequer um 

papelzinho jogam no chão... 

                                                 
17

 Divisão administrativa das grandes capitais francesas. 
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Aquela cidade cinzenta, aparentemente severa e envelhecida, tinha a alma 

jovem, alegre, irrequieta, briguenta, exuberante. E essa alma de Paris era 

contagiosa, e ainda mais contagiosa quando um amigo inteligente nos punha em 

contato mais íntimo com ela, dando-nos les bonnes adresses que o parisiense sabia 

guardar ciumentamente. 

A Blaise Cendrars devo a minha infiltração naquele meio. Ele morava na Rue 

du Mont-Doré,  num pequeno apartamento cheio de livros pelas mesas, pelas 

estantes, pelo chão. Em meio de papéis, uma máquina de escrever, alguns 

desenhos e outras coisas que acompanhavam um escritor boêmio. Cendrars 

fascinava pelo seu espírito. Tudo quanto contava, o menos incidente tomava 

proporções fantásticas de romances policiais ou situações cômicas a fazer morrer de 

rir. Andava sempre longe da realidade, no seu mundo imaginativo que a sua palavra 

fácil e espontânea traduzia para os que o escutavam encantados. Cendrars 

apresentou-me a Jules Romains, Jules Supervielle, Valéry Larbaud, Fernand Léger, 

que por sua vez me apresentaram a outros, e estes ainda a outros. Paris tornou-se 

para mim um mundo de maravilhas. Que alegria sentir-me entre tanta gente de 

espírito! Picasso, Chirico, Gleizes, Juan Gris, Lhote, Maria Laurencin, Brancusi, Rolf 

de Maré e na turma dos Ballets Suédois, Stravinski, Erik Satie, Darius Milhaud, 

Honegger, Manuel de Falla, Ramon Gómez de La Serna, John dos Passos, 

Giraudoux, Cocteau, Max Jacob, André Breton e o seu grupo, e muitos outros mais, 

todos entre si se devorando... Os surrealistas, mais do que nunca irreverentes e 

agressivos, faziam escândalos nos teatros onde as peças representadas não cabiam 

no seu mundo onírico. Depois contavam orgulhosos quantas vezes já tinham sido 

presos pela polícia. 

Paris fervia entre as intrigas que excitavam num impulso de vida. E dizer que 

essa Paris tão surpreendente não existia para mim um ano antes, quando então 

estudava pintura nas academias passadistas! Eu tinha iniciado em São Paulo meus 

estudos de desenho com Pedro Alexandrino e seguira depois para a Europa, 

ouvindo como uma boa e humilde colegial os conselhos do mestre: ``Continue seus 

estudos na academia Julian´´. Com a mentalidade de então, tinha mesmo que entrar 

na academia Julian e foi o que fiz como coisa que não se discute. 

De volta ao Brasil, logo depois da Semana de Arte Moderna, da qual me tinha 

falado em carta Anita Malfatti, vim encontrar em São Paulo um grupo de intelectuais 

exaltados, embriagados com o sucesso das próprias façanhas, o grupo de 
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Klaxon18que espantava o Brasil inteiro e que daqui me mostrou a Paris que eu não 

conhecia. Mais do que depressa, disse adeus aos meus amigos e parti novamente 

para lá... (AMARAL, T.,1943, p. 532-534). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. PARIS 

                                                 
18

 Principal periódico modernista, em torno do qual se articulam os intelectuais de vanguarda, circulou de maio 

de 1922 a janeiro de 1923. 
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Diário de S.Paulo, domingo, 15 de junho de 1944 

 
 

A NOTÍCIA DA INVASÃO européia pelos exércitos aliados ocorreu com 

delirante alegria por toda a população brasileira. Cada um queria ser o primeiro a dar 

a boa nova. Telefonemas se multiplicaram entre amigos e conhecidos para que 

todos, em uníssono, exultassem diante dos fatos. Que bom! A França será 

inteiramente reconquistada e, ao lado dos aliados, estará livre em breve! E todos 

nós, brasileiros que amamos essa segunda pátria de onde tiramos a nossa formação 

intelectual, todos nós nos unimos num só desejo neste momento angustioso, 

pedindo aos céus seja ela poupada pelos bombardeios. E quanto mais avançarem 

aqueles heróicos soldados, quanto mais chegarem às portas de Paris, mais 

sofreremos com a idéia de um possível e mesmo provável arrasamento das riquezas 

ali acumuladas no decorrer dos séculos. 

E como refazer aquilo que só o tempo faz com inexorável lentidão? O espírito 

da cidade, e sua atmosfera acolhedora, seus monumentos impregnados de um 

passado que o dinheiro não compra, tudo isso resistirá à investida devastadora? Ah, 

se os alemães tivessem pela Beleza e pela Arte aquele instinto de amor que fez a 

mãe desistir do filho perante Salomão para não o ver cortado em dois! Que 

ingenuidade pensar nessa hipótese, mas como é bom pensar nela... e pensar que 

os nazistas poderiam retirar-se, entregando ao mundo os tesouros de arte que ao 

mundo pertencem, porque Paris é a cidade acolhedora e generosa, a selecionadora 

dos grandes espíritos voltados para a Inteligência. Toda a nossa sensibilidade vem à 

tona, toda a nossa ternura se volta para a capital da França e do mundo civilizado – 

centro para onde convergem todos os artistas e de onde irradia sua influência no 

resto do globo. É com essa ternura que vemos no seu humilde berço de origem – 

umas cabanas toscas, feitas de troncos de árvores enterrados nas margens 

lamacentas de uma pequena ilha do Sena. Era a Lutuchezi de um punhado de 

selvagens, a Lutuchezi, isso é, habitação no meio das águas, a que os antigos 

romanos chamaram depois Lutécia. Perdida nos tempos – assim como seus 

fundadores, os Parisii, de origem ignorada – a humilde Lutécia foi pouco a pouco 

crescendo. Já no ano 53 antes da nossa era, César, dono da maior parte da Gália, 
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fez a reunião dos gauleses na cidade dos Parisii, cuja pequena nação estava sob a 

dependência dos celtas. 

A história de Paris é um rosário de conquistas e reconquistas. Os parisienses 

tiveram sempre pela sua cidade um amor devotado. Cobiçada pelas nações 

vizinhas, foi ela sempre vítima de lutas pela sua posse e sempre resistiu, 

defendendo-se heroicamente. Apesar do rigor com que foi tratada durante a 

dominação romana, em menos de um século, depois de César, Lutécia levantou-se 

das suas ruínas para se tornar um grande centro de navegação interna dos 

gauleses. Entretanto, no período romano, sua importância já se fazia sentir, pois não 

se tratava então de um amontoado de cabanas, mas sim de uma cidade com ruas 

traçadas, com monumentos importantes, cuja existência foi autenticada por 

escavações mais ou menos recentes. 

Incendiada inúmeras vezes em diversas épocas, Lutécia ressurgiu sempre 

das suas cinzas, cada vez mais gloriosa. No reinado de Luís VI, a fama das suas 

escolas espalhou-se por todos os países cristãos e já nesse tempo Paris era 

chamada “a cidade das letras”. Sua celebridade acentuou-se ainda mais com a 

escola de Abelardo, que eclipsou todas as outras. A fama do amoroso Abelardo foi 

tão grande e atraiu para Lutécia tantos estudantes, que o número destes 

ultrapassava os de seus habitantes. O seu espírito de liberdade manifestou-se em 

todas as épocas com audácia sem igual. Nos primeiros anos do século XIV, Paris 

manifestou a sua alma revolucionária num período de completo despotismo. 

Extenuados com a tirania de Felipe, o Belo, os parisienses expulsaram o rei de seu 

palácio, perseguindo-o corajosamente até a fortaleza do Templo, que se achava 

então fora da cidade. Mas Filipe reconquistou sua capital e a banhou com o sangue 

dos seus primeiros mártires da liberdade. Foi sempre dessa grande Lutécia que 

partiram todos os movimentos de revolta contra a opressão e todos os movimentos 

de luta à conquista da emancipação dos povos. E foi ali também que frutificou o 

pensamento dos Voltaires, dos Montesquieus e dos Rousseaus. Os direitos do 

homem, a liberdade política, individual e religiosa, a igualdade perante a lei, a 

unificação da França com a destruição dos restos do regime feudal, todas essas 

idéias e as suas derivantes fermentaram em Paris para explodirem num 1789. E 

mais tarde foi Paris também que estabeleceu a Comuna pela primeira vez no mundo 

moderno, na ânsia de libertar seu povo. 
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É essa a cidade única, a cidade maravilhosa que, pelo seu espírito de 

acolhimento, conquista qualquer estrangeiro. Seus museus sempre estiveram 

abertos a todos os estudiosos, com seus cursos especializados, mantidos pelos 

melhores professores. Seus estabelecimentos científicos também ali estavam para 

todos os que quisessem freqüentar as suas aulas, sem remuneração alguma. Era a 

única das grandes capitais européias que difundia grátis a cultura superior, sem 

privilégios de classes e de bolsas. E, além de tudo, nada de pesado e fastidioso, 

porque o espírito francês tem o dom de amenizar as coisas mais maçantes com sua 

graça, com a sua adorável irreverência, com sua crítica fina e inteligente. Tudo isso 

fez de Paris a cidade-ímã que se tornou a capital do mundo civilizado. Quiséramos 

agora, neste momento doloroso, que os nossos pensamentos de afeto a 

envolvessem inteira qual uma redoma proteção (AMARAL, T., 1944, p.572-574).  
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G. TENDÊNCIAS DE ARTE MODERNA 

Diário de S. Paulo, quarta-feira, de julho de 1937 

 
NUM DOS JORNAIS LITERÁRIOS recentemente chegados de Paris, vi, há 

poucos dias, uma página dedicada à pintura. Entre as reproduções de alguns 

artistas modernos, achava-se uma tela de Picasso: uma menina de pé, nua, um 

cestinho de flores entre as mãos. Desenho naturalista, sem exagero no sentido 

deformador, desenho forte de mestre, linhas decididas traduzindo a expressão 

quase adolescente de um corpinho de menina normal. Essa tela de Picasso, sem 

esclarecimentos, parece ser da sua antiga fase azul. Não me admiraria se fosse 

deste ano. 

Comecei então a pensar e sentir que está se tornando realmente grande o 

cansaço pelas deformações grotescas, hoje em dia convencionais na arte moderna. 

Os pintores cubistas sentem, de vez em quando, a necessidade de uma 

evasão do terreno geométrico-abstrato para a realidade humanizada; o homem 

criando à sua própria imagem. Vi, o ano passado, reproduções de obras de Picasso, 

nas quais essa necessidade se esboçava nos detalhes perfeitamente naturalistas, 

intercalados nos seus quadros. Por exemplo: um vaso com flores, realisticamente 

pintado entre o conjunto cubista de uma natureza-morta. 

Picasso é mesmo desconcertante. Lembro-me de que, em 1923, Léonce 

Rosenberg, na sua galeria de pintura em Paris, me mostrou uma telazinha de 

Picasso, com figuras marcadas pelo estilo pompeiano. Os anticubistas exultaram 

diante dessa nova modalidade e proclamaram a derrota da nova escola, mas em 

1925 Picasso fez, na Rue La Boétie, uma grande exposição somente de telas 

cubistas, na maioria estandardizadas no tamanho e nas molduras de madeira 

branca. O artista ali estava outra vez desnorteante. Os seguidores ficaram 

perplexos. 

Albert Gleizes, o exegeta do cubismo, fazia, em 1928, quadros de assunto 

religioso, dentro da sua escola. Gleizes, sem sair das leis de equilíbrios, proporção e 

dinamismo por ele descobertas na pintura cubista, deixava então perceber nos seus 

quadros figuras sintéticas de santos aureolados. Entretanto, em 1923, quando fui 

sua aluna, ele, longe de prever a própria evolução, proclamava o cubismo integral, o 

que significava ausência total de assunto: linhas e cores variando ao infinito dentro 
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das leis que o seu espírito investigador foi encontrar na arte nova. Mas, nessa 

mesma época, os seus retratos, gênero que ele considerava à parte, eram 

perfeitamente desenhados com o espírito de Ingres. 

Segundo Gleizes, o cubismo, como a maioria das invenções, surgira de um 

simples acaso. Picasso e Braque, enfastiados da arte naturalista decadente dos 

primeiros anos deste século, pintaram os seus primeiros quadros cubistas num 

impulso de revolta, sem idéia preconcebida, sem intenção de criar escola. Dotados 

de antenas, sentiram que dali poderiam tirar partido para realizar uma arte inédita. 

Insistiram nesse caminho e produziram, com outros adeptos, obras que arrepiaram 

os cabelos dos rotineiros. Os arrojados e imaginativos, que eram bem poucos, 

aplaudiram a afronta contra o tabu da arte mumificada dos museus. 

Há 30 anos, precisamente, nasceu o cubismo. Os seus frutos foram 

eficientes. Apresentaram-se perspectivas nunca vistas, onde a imaginação criadora 

dos artistas novos se sentiu à vontade. Os excessos, os exageros, não tardaram, 

porém, a aparecer. 

Arte moderna! Nessas duas palavras cabem todas as extravagâncias, todas 

as monstruosidades (inclusive aminha arte antropofágica, brutal e sincera), todos os 

desabafos, pesadelos, recalques e delírios. Válvula através da qual o subconsciente 

se estampa na tela, se condensa no mármore, se fixa na pauta musical, de qualquer 

jeito, com talento, sem talento, com técnica ou sem técnica, à vontade. A confusão 

se estabeleceu. Agora o cansaço vai se generalizando. 

O cubismo, ou melhor, a arte moderna, deu aos artistas uma consciência 

criadora e o espírito de libertação. Hoje, porém, estamos num período de construção 

em que a técnica se impõe. As deformações teratológicas e convencionais vão 

cedendo terreno para a deformação bela e harmoniosa. Todos os grandes artistas 

de todas as épocas deformaram. No período áureo da estatuária grega, os artistas, 

longe de copiar os seus modelos, deformavam os seus mármores num sentido ideal 

de beleza plástica (AMARAL, T., 1937, p. 261-262). 
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H. DELAUNAY E A TORRE EIFFEL 

Diário de São Paulo, terça-feira, 26 de maio de 1936 

 

ENTRE OS QUADROS DA minha coleção de pintores modernos, a Torre 

Eiffel, de Robert Delaunay, é o mais discutido, o que mais aviva a curiosidade, o que 

provoca entre leigos discussões de cara feia, o que fornece temas para a gente de 

palavra preguiçosa e o que se impõe pelas grandes dimensões, pela execução 

dentro dos moldes cubistas, pela agressividade da composição, suplantando mesmo 

as pequenas telas de Picasso, fantásticas na criação e suaves no colorido. 

Perguntas e suposições se sucedem: “Será que o artista viu mesmo a Torre 

Eiffel desse jeito? Isso deve ser um terremoto... Tudo está despencando... Quem 

sabe se ele pintou olhando da base?”. 

Nada disso, Delaunay integrou-se no movimento cubista e sentiu, como os 

seus colegas, a febre do dinamismo, o delírio do desenho hieroglífico criado pela 

recente estética, a ânsia de concretizar o novo estado de espírito em ebulição. A 

Torre Eiffel é um símbolo; está para Paris assim como o Pão de Açúcar para o Rio 

de Janeiro ou a Ponte dos Suspiros para Veneza. Cada cidade se sintetiza num 

monumento, numa obra de arte ou numa particularidade da natureza. 

Paris é um ímã, atrai artistas do mundo inteiro, personifica a Arte com todas 

as suas tendências, modas, nervosismos e, quer queiram, quer não, aceita, recusa, 

seleciona, impõe, dita leis. Seu poder de atração é forte. Muitos artistas que lá vivem 

preferem a miséria à opulência noutra cidade. São os idealistas que, acima de tudo, 

reclamam o conforto espiritual. 

Delaunay quis fixar a sua época no auge da inquietação e pintou Paris 

filtrando-a através de sua Torre. Essa idéia se tornou nele uma obsessão. Começou 

em 1911 e cada ano uma nova Torre Eiffel se dependurava nas vastas paredes do 

Indépendant, que, em 1926, depois de muita briga, deu origem a uma cisão, 

fundando-se o Vrais Indépendants, que, por sua vez, gerou o Surindépendants. Em 

1932 vi, neste último salão, a nova Torre de Delaunay, bem distanciada da primitiva: 

o artista foi de ano em ano intensificando a cor e acalmando o desenho. 

A tela de 1911 é turbilhonante, a Torre dinâmica, fragmentada como se fosse 

vista de relance à passagem de um trem rapidíssimo, ou um aeroplano, aparece no 

meio do quadro. Imensa, dominando tudo, achatando os prédios de sete andares 
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plantados em Paris na neutralidade do cinzento escuro. É esse o quadro da minha 

coleção, o de 1911, a decantada Torre tão conhecida, tão reproduzida em revistas 

de arte. O poeta Blaise Cendrars, ao encontrá-la aqui em São Paulo, teve um gesto 

de alegria e de surpresa, a imaginação ferveu-lhe ao descobrir um rasgãozinho 

numcanto da tela e descreveu a atitude indignada de Jean Cocteau diante das 

blasfêmias proferidas em nome do passado contra o símbolo do espírito moderno. 

Palavras quentes vão e vêm e, de repente, uma bengala estúpida atravessa o 

quadro. Protestos, vaias, correrias e a expulsão dos iconoclastas para fora do salão 

dos Indépendants. Até hoje não sei como foi que se deu a tal perfuração. É 

tradicional a proibição de se entrar num museu ou num salão com bengala, guarda-

chuva ou aparelho fotográfico. Enfim, foi essa a história contada por Cendrars... 

Delaunay, apesar da teimosia em pintar sempre a mesma Torre, não deixou 

de ser o artista inquieto, não se contentou com o êxito que o colocou entre os 

grandes pintores cubistas e continua ainda na tarefa de melhorar a técnica. Suas 

tintas,antes frias e neutras, hoje cantam na alegria das cores limpas e sadias. 

Influência, talvez, de Sônia Delaunay, sua esposa, que traz nas veias o idealismo do 

povo russo traduzido na beleza do colorido aplicado em decorações elogiadas pelos 

críticos. 

Ultimamente Delaunay abandonou inteiramente os quadros com assunto. A 

pintura para ele deve se resumir em cores, o desenho não existe, a aplicação de 

uma cor ao lado de outra formará uma linha sem intenção de limitar a superfície, 

sem llhe dar uma determinada forma uma linha que signifique alguma coisa, que 

represente um objeto. O interesse está na técnica, na matéria. Quadros com títulos 

que evocam anedotas, que conduzem o espectador ao terreno do raciocínio matam 

qualquer sensação, já que a pintura é destinada diretamente ao prazer dos sentidos. 

Delaunay vai afirmando sempre o seu nome; tem pintado, nestes últimos 

anos, muitos painéis decorativos. Tive ocasião de ver um deles ocupando uma parte 

inteira de uma casa elegante em Paris, ofuscando mesmo, pela intensidade, 

harmonia e vibração das cores, outra parede decorada por Dufy, o pintor dos 

quadros que se fazem brincando, com a graça das linhas despreocupadas entre 

azuis de luar. 

Delaunay, há três anos, pensava, com um grupo de amigos, fundar a 30 

quilômetros de Paris a “Cidade dos Artistas”. Compraram terrenos para moradia e 

combinaram a construção de um imenso ateliê destinado ao trabalho de 
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colaboração, orientando-se pelas idéias modernas que impõem a necessidade de 

uma convergência de esforços para as grandes realizações, resultando daí a defesa 

individual contra o pânico da crise econômica. 

Os domingos de Robert Delaunay eram divididos entre os amigos, com um 

déjeuner sur l‟herbe19 nos terrenos da cidade do futuro, onde já se viam, pela 

palavra encantadora do artista, moradias felizes, cercadas de jardins floridos – 

acessórios da imensa oficina povoada de sonhos na alegria do trabalho eficiente 

(AMARAL, T.1936, p.84-86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Almoço no campo 



176 

 

I. BLAISE CENDRARS 

Diário de S. Paulo, quarta-feira, 19 de outubro de 1938 

 

ACABO DE LER A última publicação de Cendrars: La vie dangereuse. A 

mesma torrente de palavras, o mesmo espírito, a mesma exuberância imaginativa. 

Para quem conviveu com esse poeta, para quem, como eu, lhe dedica uma grande 

amizade, esse livro é delicioso: tem-se a impressão de estar ouvindo e não lendo o 

seu autor, porque Cendrars escreve como fala, em longos períodos, num 

desdobramento de imaginação inesgotável. 

Conheci-o em Paris, e Paris, nessa época, vivia numa efervescência 

renovadora, apresentando nos seus teatros, nos seus novos livros, nos salões de 

artes plásticas, as concepções as mais ousadas, a coragem de todas as afirmações 

agressivas contra todos os moldes do passado. 

Os artistas tateavam o novo caminho aberto pelo cubismo e, por toda a parte, 

nos cafés, nos restaurantes, nos corredores dos teatros, nos intervalos dos 

concertos, na rua, em casa se falava sobre arte, entre críticas e divergências que se 

entrechocavam implacáveis. 

Cendrars, um dos pioneiros da nova poesia livre, ágil como o pensamento, 

forte, sadia, gostosa como um fruto selvagem, era atacado pelos surrealistas. Jean 

Cocteau, também vítima do grupo irreverente de André Breton, por sua vez chamava 

Cendrars de pirate du Lac Léman. Mas Cendrars não dava confiança. Pobre 

Cocteau! Une petite nature... 

Sem tomar partido, eu me deliciava nessas brigas espirituosas, no fundo sem 

maldade. Queria sentir Paris com todos os seus desvairamentos. Numa curiosidade 

de quem vai descobrir o mundo, frequentava grupos antagônicos. 

No meu estúdio da rue Hégésippe Moreau, em Montmartre, se reunia toda a 

vanguarda artística de Paris. Ali eram freguentes os almoços brasileiros. Feijoada, 

compota de bacuri, pinga, cigarros de palha eram indispensáveis para marcar a nota 

exótica. E o meu grande cuidado estava em formar, diplomaticamente, grupos 

homogênios. Primeiro time: Cendrars, Fernand Léger, Jules Supervielle, Brancusi, 

Robert Delaunay, Vollard, Rodolf de Maré, Darius Milhaud, o príncipe negro Kojo 

Tovalu (Cendrars adora os negros). Alguns dos acima citados passavam para o 

grupo de Jean Cocteau, Erik Satie, Albert Gleizes, André Lhote, e tanta gente 
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interessante. Picasso, aferrado ao trabalho; pouco saía; Jules Romains e Valéry 

eram também bons amigos. 

Depois de tantos anos passados, releio agora as cartas e bilhetes dessa 

época, os quais conservo carinhosamente. Cendrars tinha sempre o dom de uma 

palavrinha afetuosa: “Ma chère petite et grande TARSILA, je suis très content de 

vous.  Vive votre belle peinture” E a gente podia acreditar nessas palavras porque a 

sua franqueza era selvagem. Em grande parte dessa correspondência combinava, 

conforme os tradicionais hábitos parisienses, almoços ou jantares no “Dagorne”, no 

“Cochon d‟Or”, perto dos matadouros, ou no restaurante de madame Monteil, 

escondido no mercado, célebre pelo seu pato assado, onde se achava também 

instalado o Clube dos Cem, cujos sócios deviam pesar mais de cem quilos. 

Cendrars, como bom gourmet, tinha ciúmes desses bons endereços e, 

selevava um amigo íntimo, pedia-lhe que não os noticiasse a outros, de receio que 

uma invasão norte-americana, trazendo-lhes prosperidade, transformasse esses 

restaurantezinhos modestos, de boa cozinha francesa, em salões para paladares 

duvidosos. Cendrars tinha horror aos ambientes de elegância estandardizada e 

declarava que só freqüentava os lugares onde pudesse entrar a Volga, uma cadela 

branca, de pelos crespos, da qual não se separava. 

Em 1924 veio ao Brasil pela primeira vez, a convite de Paulo Prado. E tornou-

se amigo de nossa terra. Nos seus dois últimos livros conta fatos passados aqui. 

Lendo agora La vie Dangereuse, parece-me ouvir o equivalente daquelas histórias 

fantásticas que, a propósito de um nada, a sua imaginação construía sem esforço. 

Soube por um amigo, recentemente chegado da Europa, que a colônia 

brasileira de Paris está revoltada contra Cendrars. Dizem que o poeta de Feuilles de 

route20escreveu ultimamente uma crônica em que tinha visto, em pleno centro de 

Paris, uma multidão curiosa, olhando para uma das janelas de um grande hotel. A 

curiosidade tem ímã. Foi arrastado para aquela aglomeração e viu que se tratava de 

um sujeito sentado à janela, com as pernas para fora, de botas, um vistoso 

chapelão, comendo laranjas e jogando tranquilamente as cascas na rua. 

Aproximando-se, verificou tratar-se do coronel x, o grande amigo brasileiro que 

conhecera numa das suas viagens21. Essa história vinha ilustrada com um desenho 

                                                 
20

 Blaise Cendrars. Feuilles de route I. Le Formose. Paris: Au Sans Pareil, 1924, ilustrado por Tarsila do Amaral. 
21

 Trata-se dos quatro primeiros capítulos de “Le „coronel Bento”, narrativa que integra D’ou ltremer à índigo, 

terceiro volume da série “Histoires vraies”. A crônica foi publicada em Paris-Soirde 20 a 22 de junho de 1938, 
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pomposo numa primeira página. Se foi contada como no caso de Febrônio em La vie 

dangereuse, tenho a impressão de que em nada abalaria a reputação do Brasil. 

Quem não sente nisso uma fantasia? Os europeus estão fartos de progressos 

estandardizados. Quando visitam a nossa terra, se interessam pelo que ela tem de 

pitoresco: o Pão de Açúcar e o morro da favela valem pelo Rio inteiro com seus 

arranha-céus, e nem por isso deixam de constatar o nosso progresso. 

Cendrars é muito poeta e muito artista para contar as coisas numa 

reportagem banal, fiel como uma fotografia. A realidade só o interessa como ponto 

de partida para as suas narrativas. As suas impressões locais são transplantadas 

para o quadro que a imaginação requer. Assim, quando diz que viu na penitenciária 

do Rio de Janeiro o célebre prisonnier aux violettes,22 que havia arrancado e comido 

o coração do inimigo, ele vai buscar o seu personagem bem longe, numa 

modestíssima prisão de Tiradentes. Numa excursão em Minas, em grupo de artistas 

de que eu fazia parte, paramos em frente à janela gradeada da referida prisão. 

Conversamos com os prisioneiros que acabaram, como era costume fazer com a 

gente de fora, pedindo a nossa interseção por eles perante as autoridades. O nosso 

guia, apontando um negro, contou-nos o crime do coração devorado, “Quelle 

merveille!”, exclama Cendrars. Isto, sim, é vingança. Atinge as raias do maravilhoso. 

A penitenciária do Rio, no seu livro, é única no mundo: regulamento livre, 

esportes, música, jogos de toda sorte, charutos, roupas limpas e decentes, passeios 

à cidade, porque aqueles 2 ou 3 mil negros de caras felizes eram “do povo modesto 

cuja profunda bondade, inocência e mansidão são legendárias, assim como a sua 

indiferença que se exprime nas suas canções. Talvez o resultado do clima e da 

mistura das raças”. 

No meio de muita blague Cendrars diz coisas profundas, sérias, e a descrição 

da nossa capital, com seus 2 milhões de habitantes, com seus imensos arranha-

céus, com a sua iluminação que mais parece um sonho, diz bem que se trata de 

uma grande cidade, onde a sua gente vive no conforto moderno, à altura das 

grandes civilizações, com a vantagem do pitoresco regional e do imprevisto 

(AMARAL, T.,1938, p. 352-355). 

                                                                                                                                                         
com o título “Une histoire vraie de Blaise Cendrars – Coronel Bento et le loup garou: grand récit inédit”. Cf. 

Blaise Cendrars. Histoires vraies, La vie dangereuse, D’outremer à índigo.Apresentação e notas por Claude 

Leroy. Paris: Denoël, 2003, p. 498. 
22

 Prisioneiro das violetas 
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J. O MOVIMENTO MODERNISTA 

Diário de S. Paulo, domingo, 6 de setembro de 1942 

 

NUMA EDIÇÃO DA CASA do Estudante do Brasil, do Rio de Janeiro, acabo 

de ler a conferência de Mário de Andrade, pronunciada a 30 de Abril deste ano23. É 

toda a história do movimento modernista de São Paulo, cuja objetivação espetacular 

foi a Semana de Arte Moderna. 

Mário principia a sua conferência falando da convicção de uma arte nova e do 

aparecimento de um espírito novo que aos poucos se foi definindo num pequeno 

grupo de intelectuais paulistas para culminar, sem se saber como, na idéia da 

Semana de Arte Moderna, chefiada por Graça Aranha, e com o apoio de Paulo 

Prado, que arrastou consigo outras personalidades importantes da alta sociedade 

paulista. 

Refere-se também ao modernismo de pós-Semana e recorda o grupo de 

artistas e escritores que formaram os diversos Salões de São Paulo: as reuniões das 

terças-feiras à noite em sua própria casa, à Rua Lopes Chaves; o Salão da Avenida 

Higienópolis, com os célebres almoços de domingo, em casa de Paulo Prado; as 

recepções das terças–feiras à tarde, à Rua Conselheiro Nébias, no solar 

aristocrático daquela mulher bela e admirável que foi d. Olívia Guedes Penteado e 

por fim as reuniões sem dia fixo, mas quase semanais, na minha casa, à Alameda 

Barão de Piracicaba. 

Quanto me falou ao coração a lembrança daqueles anos delirantes de 

entusiasmo, de festas de encorajamento recíproco, de agressão ao convencional e 

estabelecido! E é com razão que Mário diz: “E se tamanha festança diminuiu por 

certo nossa capacidade de produção e serenidade criadora, ninguém pode imaginar 

como nos divertimos. Salões, festivais, bailes célebres, semanas passadas em 

grupo nas fazendas opulentas, Semanas Santas pelas cidades de Minas, viagens 

pelo Amazonas, pelo Nordeste, chegadas à Bahia, passeios constantes ao passado 

paulista, Sorocaba, Parnaíba, Itu...” 

Mário de Andrade declara na sua belíssima conferência não pretender fazer a 

análise do movimento modernista. Entretanto, ao contar com tanta clareza e 

                                                 
23

 Atualmente, pode-se encontrar o texto no livro de Mário de Andrade, Aspectos da literatura brasileira. Belo 

Horizonte: Itatiaia, 2002. 
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sinceridade o que se passou naquela época agitada, referindo-se a causas e efeitos, 

analisa englobadamente esse período famoso do nosso mundo artístico e literário e 

conclui que o movimento revolucionário intelectual preparou o 1930. 

Mário de Andrade, ao referir-se à literatura, trata também do problema da 

língua brasileira. Não me quero deter em referências sobre a sua opinião nesse 

assunto – aliás, bem conhecida dos interessados – para chegar ao final em que ele 

faz uma confissão cheia de melancolia – melancolia comunicativa – lastimando não 

ter sido o que poderia ser e não ter feito o que poderia fazer: “Se tudo mudássemos 

em nós, uma cousa nos esquecemos de mudar: a atitude interessada diante da vida 

contemporânea. E isto era o principal!” E diz adiante: “Ajudei cousas, fiz cousas, 

muita cousa!” De fato fez muita cousa, a sua contribuição à literatura nacional é 

preciosa, e, apesar disso, censura corajosamente um passado glorioso, dizendo: “O 

meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado”. E tudo 

isso porque, na sua opinião, os modernistas de sua turma não souberam partilhar do 

“amilhoramento político-social do homem”, apesar de que, naquela época, não se 

cuidava aqui  de tal assunto. Na casa dos vinte e poucos anos espiando a vida com 

deslumbramento, participando de todos os entusiasmos produzidos por um estímulo 

coletivo, ignorando as misérias escondidas, os modernistas da Semana foram um 

fruto do seu tempo e do seu meio. E agora, voltando os olhos para o passado, 

sentem um vazio naquilo tudo. Foram também as vítimas que abriram o caminho 

novo em que trilham gloriosa e serenamente muitos dos nossos artistas e escritores 

de hoje. Achincalhados, vaiados, mas suportando tudo com sobranceria, numa 

convicção inquebrantável de idéias, os modernistas da Semana foram os pioneiros, 

cuja vida, não servindo de exemplo, serve, contudo, de lição. 

Mas, francamente, não vejo razão para que Mário de Andrade se atormente 

tanto por um passado que poderia ter sido mais belo, mais voltado às questões 

sociais. Tudo quanto artistas e literatos produziram naquele tempo poderia ter sido 

melhor, mas a verdade é que não estavam preparados para encarar a vida com o 

espírito de hoje. A sensibilidade, o caráter e a inteligência também amadurecem, não 

se podendo nesse caso abstrair o fator tempo. Não se deve nunca sofrer pelo que 

fizemos nem pelo que deixamos de fazer: o passado é incondicionalmente bom, 

mesmo com seus sofrimentos, mesmo com suas misérias, porque pode resumir-se 

nessa coisa preciosa que se chama experiência (AMARAL, T., 1942, p. 509-511). 
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L. PAU – BRASIL E ANTROPOFAGIA 

Diário de S. Paulo, quinta feira, 4 de janeiro de 1951 

 

UM AMÁVEL “APRECIADOR DE artes plásticas”, assíduo leitor desse jornal, 

escreve-me do interior perguntando o que vem a ser pintura Pau-Brasil e 

Antropofágica de que se fala na minha carreira artística. No catálogo da exposição 

retrospectiva, recentemente inaugurada no edifício dos Diários Associados, no 

Museu de Arte Moderna, explico, de maneira sucinta, essas duas fases que 

considero importantes na minha carreira. Entretanto, como talvez o “apreciador de 

artes plásticas” não possa vir a São Paulo, embora se prolongue minha exposição 

até fins de janeiro próximo, e não tendo eu seu endereço para mandar-lhe o 

catálogo, vou repetir, resumidamente, mais uma vez o que tantas vezes tenho dito 

ou escrito. 

Em 1924 (depois de alguns anos de Europa), numa viagem a Minas em 

companhia de um grupo de intelectuais, impressionei-me com o ambiente, realmente 

tradicional. Nas casas coloniais de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, 

Sabará, Mariana e outras cidades, fui encontrar as cores vivas, azul, rosa, amarelo, 

que tanto me falavam à sensibilidade no , meu tempo de criança e que diziam serem 

caipiras e feias. Emancipada pelo cubismo que importara da Europa, vinguei-me da 

coação de tantos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

anos, transportando essas mesmas cores, vivas e limpas, para as minhas telas, que 

se transformaram em Brasil. Criei uma pintura simplesmente brasileira, sem nome. 

 Em 1925, um ano depois Oswald de Andrade lançava o Pau-Brasil, livro que 

teve grande repercussão e influências no país. Esse livro foi ilustrado por mim. 

Começaram então a chamar de “Pau-Brasil” minha pintura dessa época e anos 

subsequentes, assim como a anterior, de 1924, por apresentar o mesmo espírito de 

brasilidade, coincidindo com o livro de Oswald. Convém notar que Oswald de 

Andrade (em companhia de Mário de Andrade, Blaise Cendrars e outros) fazia parte 

do grupo que partiu de São Paulo para Minas ao descobrimento do Brasil. 

 Quanto à Antropofagia, eu mesma não sei como foi que tive a idéia de 

fazer um quadro monstruoso para presentear Oswald de Andrade no dia de seu 

aniversário, a II de janeiro de 1928. Alguns anos depois, creio que descobri serem 

aquelas monstruosidades reminiscências da infância, imagens subconscientes, 
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criadas pela imaginação de criança apavorada pelas velhas histórias de 

assombração. Foi assim que se originou o quadro que agora se acha exposto e que 

foi o centro de um grande movimento artístico-literário (e mesmo filosófico) que se 

propagou por todo o Brasil e repercutiu também no estrangeiro. Oswald de Andrade, 

aturdido perante a monstruosidade que lhe ofereci, chamou Raul Bopp, então em 

São Paulo, para ver qual sua impressão. Eu estava ao lado observando. “Bopp, 

disse Oswald, precisamos criar um movimento em torno deste quadro.” E ambos 

comentavam: essa figura sentada, tão pesada, com seus pés imensos apoiados ao 

solo, evoca a terra brasileira, rude, selvagem. Deram-lhe o nome de Abaporu, 

palavra indígena que significa antropófago. Fundaram a Revista de Antropofagia, 

cujo primeiro número saiu em maio de 1928 com a colaboração de Antônio de 

Alcântara Machado, o primeiro a aderir, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, 

Plínio Salgado, Abguar Bastos, Augusto Meyer, Oswaldo Costa, Alvaro Moreyra e 

eu, como desenhista. Nesse primeiro livro se publicou o “Manifesto Antropófago” de 

Oswald de Andrade, tão comentado, tão discutido, com a sua volta à terra, ao índio 

– senhor do solo brasileiro: “Contra todos os importadores de consciência enlatada. 

A existência palpável da vida. E a mentalidade prelógica para o sr. Levy Bruhl 

estudar”. 

Eis em resumo o que é a Antropofagia que obteve adesões de gente 

brasileira importantíssima e que seria longo enumerar. De 1928 a 1930 meus 

quadros se chamaram antropofágicos, baseados na agressividade da linha pesada, 

figuras de pés enormes, plantas gordas e inchadas, bichos estranhos que os 

naturalistas jamais poderiam classificar. 

Espero que o “apreciador de artes plásticas” se contente com esse esboço 

porque é vasto o assunto, parcimonioso o espaço nos jornais e veemente a 

reclamação contra a falta de papel (AMARAL, T., 1951, p. 684-685). 

 


