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No dia 10 de dezembro de 2018, pela portaria 

nº 11 saiu o resultado final do “Edital de 

Seleção Pública nº 02, SEC/MINC de 01 de 

Outubro de 2018”, em que tem como uma de 

suas obras selecionadas, o livro: “GÊNESE DO 

CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE 

MODERNA 1922-2022, selecionado o mesmo 

em 7ª posição do Concurso Nacional, sendo 

assim, um dos ganhadores do “Prêmio de 

Incentivo à Publicação Literária, 100 Anos da 

Semana de Arte Moderna de 1922.” O livro em 

si, é uma construção profunda do pensamento 

que percorreu na Semana de Arte Moderna, 

trazendo um aparato histórico até o 

acontecimento propriamente dito.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A Semana de Arte Moderna é conhecida 

e considerada como o passo inicial da produção 

original e procura por si mesmo de um si 

mesmo brasileiro, quer dizer, a jornada difícil 

da compreensão de sua identidade, como 

reencontro com sua raiz, a redescoberta do que 

vinha e venha ser brasileiro, experimentando-o 

como um novo encontro com sua jornada 

histórica; tomando-o, portanto, como meio e 

ponto de partida.  

 

 A Semana de Arte Moderna de 

Fevereiro de 1922 é, antes de mais nada, uma 

gênese histórica da rebeldia e insurreição crítica 

do berço da cultura nacional; pois temos em seu 

acontecimento uma experiência/reflexo –um 

tanto vazia− do que é e/ou seria a identidade 

fundamental do ser brasileiro. Por isso, na nossa 

memória histórica a temos como uma 

concepção marcante que ocorreu durante os 

dias 15, 17 e 19 de Fevereiro de 1922, no Teatro 

Municipal de São Paulo, capital industrial do 

Brasil. Assim, é sobretudo, nada mais e nada 
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menos, uma data comemorativa. Desde logo, 

não meramente pelos eventos que ocorreram 

em si –já, por si, de enorme significação−, mas 

pelas possibilidades e descobertas que abriu; 

garantindo, sem complexos de inferioridade 

colonial, o exercício livre de um fazer sólido de 

arte, de cultura, de uma nova História. Por 

suposto, não apenas no campo da literatura; mas 

em todos os outros campos do saber sobre o 

nosso Brasil.  

 

Tendo ante nossos olhos, 

historicamente, tal acontecimento; nos 

tomamos, artisticamente, a liberdade de fazer 

uma breve lembrança ou, se o prefere, uma 

singela homenagem à vista de seu aniversário 

centenário (Fevereiro de 2022). O fazemos, 

valha a redundância, tentando fazer o que eles 

tanto fizeram e pregaram nos dias das 

conferências, exposições, recitais, concertos, 

etc.; isto é, produzir algo nosso, original, novo; 

mostrando a nossa realidade, mostrando quem 

somos nós, mostrando em plenitude o que é um 

Povo Novo. Em síntese, o que é ser brasileiro, 

tanto digno de louvor como digno de críticas. 

Nesse sentido, a merecida homenagem que 
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fazemos à Semana de Arte Moderna –

esforçando-nos por manter seu vulcânico 

espírito−, é escrita em versos livres de uma 

poesia, por definição, rebelde, insubmissa, 

crítica como uma carícia essencial; 

Ressalvando apenas, porém, que é uma 

produção sólida, séria, responsável tanto quanto 

o é a vida artística. Daí que se apresente sem a 

necessidade plena de seguir um manual de 

regras clássicas, contradizendo a sua vez a 

plenitude da arte.   

 

Uma homenagem à altura da Semana de 

Arte Moderna –experiência semelhante ao 

Primeiro Dia da Criação−, velis nolis, 

minimamente, é permeada por um filosofar 

original que em sua medula entenda, intérprete 

e sustente uma Antropologia do ser humano 

como um ser irrecusavelmente criador; pois 

essa foi, é e será a experiência fundamental do 

Povo Brasileiro.    
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É PRECISO FAZER MEMÓRIA: 

 

 

UM RETORNO ÀS ORIGENS. 

 

 

 

 

 

  



 

- 13 - 

 

A futurista data se aproxima: 

uma famosa e caleidoscópica semana 

de Fevereiro de 1922 

chegará aos cem anos de idade; 

portanto,  em Fevereiro de 2022, 

será celebrado o aniversário 

do seu nascimento centenário. 

 

Anunciam-se, profeticamente, 

para tal evento extraordinário: 

recitais de poesia, 

exposições  pictóricas, 

palestras e conferências, 

música de vento, 

cordas e percussão. 

  

Enfim, se, segundo Cazuza, 

“O tempo não para”; 

felizmente, nessa data, 

o calendário brasileiro, 

interrompendo o gregoriano, 

 vai parar; 

que nem o sol de Josué. 
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Pois, o espaço temporal 

do Universo inteiro, 

apesar da sabedoria antiga, 

nunca foi um topos reto, 

mas curvilíneo e circular; 

isto é, velis nolis, 

capaz de retornar. 

 

  

Desde logo, 

esse ininterrupto rodar e ir e vir 

não é um simples 

“eterno retorno do mesmo”. 

Se assim o fosse 

ou assim se entendesse, 

irritaríamos sobretudo a Nietzsche. 

 

 

Na sua ida e volta, 

esclarecerá Hegel, 

o espírito do tempo 

jamais volta igual. 

Ao retornar, disse ele, 

volta grávido de História, 

de vida e novidade. 
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Será assim no Fevereiro de 2022: 

a História, 

corpo do tempo, 

memorial cultural, 

magistra vitae, 

marcará presença 

em apertada síntese. 

 

 

Cinco séculos de História, 

Meu Brasil brasileiro, 

Pindorama, 

Terra de Santa Cruz, 

Terra dos papagaios 

“onde crescem as palmeiras”, 

Os contemplam! 

 

 

O andar indígena 

em solo americano; 

filhos do milho; 

nômades inveterados; 

livres na realidade; 

soberanos em pensamento; 

criativos sem fim. 
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O navegar inacabado 

da poeira africana; 

peregrinação-involução; 

noite de navio negreiro; 

senzala e pelourinho; 

tambores e feijoada; 

escravidão-revolução. 

 

 

O tropeço violento 

com o itinerante europeu; 

civilização bárbara; 

cristianismo sem deus; 

o esplendor do animal humano; 

o progresso do capital; 

o retrocesso histórico. 

 

 

Raça cósmica original; 

caosmos-cosmos; 

síntese da contradição; 

novo gênero humano; 

formação social de povo novo; 

lágrimas e risos; 

tragédia, comédia e drama. 
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Trezentos longos anos 

de colonização: 

“Tupy or not Tupy: 

That is the question”. 

Quatrocentos cumpridos anos 

de cruel escravidão: 

Mãe África! 

 

 

Renascença europeia; 

eurocentrismo imperial; 

antropocentrismo antiteocéntrico: 

humanidade autóctone 

proibida de ser, 

proibida de viver, 

“fora da História!”. 

 

 

Reforma Protestante; 

Martinho Lutero: 

frade desobediente e inteligente; 

cartas da tolerância; 

paradigma do cristianismo primitivo: 

morte aos deuses antropogónicos; 

tribunal católico da Santa Inquisição! 
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Revolução científica; 

heliocentrismo copernicano; 

Novum Organon; 

método experimental: 

filosofia aristotélico-tomista; 

Inferno, Purgatório e Paraíso; 

catequese e evangelização! 

 

 

Revolução liberal inglesa; 

Bill of Rights; 

democracia coroada; 

parlamentarismo: 

absolutismo nos trópicos; 

regime escravocrata; 

Zumbi dos Palmares! 

 

 

Revolução Industrial; 

trabalhador livre assalariado; 

burguesia técnico-científica; 

processo de produção do capital: 

trabalhador braçal servil; 

lumpenburguesia; 

senhores donos de terra, gado e gente! 
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O século da Ilustração; 

endiosamento do Homo Sapiens; 

o monumento da Enciclopédia; 

Sapere aude! , exigiu Kant: 

Index Librorum Prohibitorum; 

Ratio Studiorum; 

Imitatio Christi! 

 

 

Revolução Francesa: 

Declaração dos Direitos do Homem; 

Liberté, Égalité, Fraternité!; 

soberania democrática: 

Tiradentes esquartejado; 

Frei Caneca fuzilado; 

imposição do princípio monárquico! 

 

 

Assim nos formamos e somos! 

Tecidos na trança da essencial contradição 

imposta pela condição da modernidade 

colonial. 

Porém, o brado do Ipiranga: 

Independência ou Morte!, 

nos convocou a ser o que seremos; 

apesar, incluso, de nós mesmos!  
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7 de Setembro de 1822: 

registro pictórico no pincel 

de Pedro Américo; 

monarquia liberal?; 

ser ou não ser brasileiros?; 

súditos e/ou cidadãos?; 

escravos servis ou homens livres? 

 

 

Primeira Independência: 

soberania nacional; 

in English or in French? 

Primeira Independência: 

Meu Brasil neocolonial, 

of course, 

in Português! 

 

 

Um Império Monárquico Liberal 

entre um punhado de Repúblicas; 

guerras civis entre conservadores e liberais; 

civilização ou barbárie!; 

confronto aberto entre abolicionistas e 

escravocratas; 

1850: segunda Revolução Industrial inglesa; 

1870: Manifesto Republicano.  
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13 de Maio de 1888: 

Abolição da severa escravidão, 

mas a mão-de-obra (ex) escrava 

 não é útil para o trabalho. 

Política de branqueamento: 

requeresse mão-de-obra europeia: 

o Brasil não gosta de seu rosto! 

 

 

Nossa Senhora Aparecida: 

Teus filhos passam fome, 

estão desempregados/desamparados, 

continuam humilhados e ofendidos. 

Neste Vale de Lágrimas 

morrem de qualquer jeito! 

Tem piedade de nós! 

 

 

1889: Proclamação da República: 

princípio da soberania nacional; 

Ordem e Progresso! 

Nem Rousseau nem Comte; 

Positivismo liberal. 

Viva a República Federativa do Brasil! 

Viva o Povo Brasileiro! 
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O amor por princípio, 

 a ordem por base, 

o progresso por fim, 

sustentou Augusto Comte; 

e o exército republicano 

a ferro e fogo 

aniquilou a experiência de Canudos. 

 

 

Um velho e uma criança 

com seu olhar espantado 

testemunham 

a destruição dos casebres, 

o templo comunitário, 

Antônio, o Conselheiro: 

Canudos não se rendeu! 

 

 

Benjamim Constant 

e  positivistas alienados 

declaram: 

inauguramos a Era Científica, 

isto é, a cultura técnico-industrial; 

estão superadas tanto a Era Teológica 

como a Era Metafísica da História. 
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Porém, o folclore popular 

organiza romarias, 

festividades religiosas, 

memoriais da Semana Santa, 

lota os templos e terreiros, 

escuta missa em Latim 

e reza e confessa em Português. 

 

 

A paisagem rural e camponesa 

revela muito mais sua vocação agrária 

que operária, fabril e industrial. 

Sua incipiente formação urbana, 

sua nascente burguesia feudal, 

habitantes nostálgicos da Casa Grande, 

refletem o Capitalismo Periférico Colonial. 

 

 

Contraponto do tabaco, leite, açúcar e café. 

Caleidoscópio sociocultural: 

tensa relação atraso-progresso; 

sociedade arcaica-sociedade moderna; 

cidades portuárias-cidades do interior; 

capitalismo centro-periferia; 

desenvolvimento-subdesenvolvimento. 
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Na verdade, é a férrea camisa-de-força 

imposta pelo capitalismo mundial, 

 ironicamente, agora 

na sua fase imperialista-monopolista. 

Imperialismo desde o 22 de Abril de 1500. 

Monopólio capitalista europeu 

desde o ideológico Pacto Colonial. 

 

 

O célebre Machado de Assis almeja: 

Interrogando a vida brasileira 

e a natureza americana, 

prosadores e poetas acharão ali 

farto material de inspiração 

e irão dando fisionomia própria 

ao pensamento nacional. 

 

 

Fundação da Academia Brasileira de Letras; 

símbolo de uma Segunda Independência: 

 Esta outra independência 

não tem sete de Setembro 

nem campo de Ipiranga; 

não se fará num dia, mas pausadamente, 

para sair mais duradoura;... 
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Marxismo socialista desafiante: 

Socialismo utópico; 

Socialismo científico; 

alternativas rebeldes ao status quo. 

Capitalismo selvagem timocrático; 

 cínico herdeiro da partilha da África. 

Teoria materialista da História. 

 

 

Estalo da Primeira Guerra Mundial. 

 Revolução de Outubro de 1917. 

Mundo socialista versus Mundo capitalista. 

Nascimento do Terceiro Mundo: 

crucificado no meio de uma cruz 

com um braço direito capitalista 

e um braço esquerdo socialista. 

 

 

Os países polidos em civilização 

mostram sua verdadeiro face: 

a guerra de todos contra todos, 

Homo homini lupus! 

Adeus Belle Époque! 

Adeus Paris, 

outrora umbigo do mundo. 
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Republica Federativa do Brasil: 

Em que tempo vivemos? 

O historiador responde: 

Na Época Contemporânea! 

Mas nosso panorama-Pindorama, 

África Banto-Litoral-Ocidental, 

Sertão retirante, o desmente. 

 

 

Paisagem de urubus e catingueiras, 

de canaviais e engenhos, 

não deixam ver a chaminé. 

Antropogeografia 

de fazendeiros e latifundiários, 

de cangaceiros parodiando Robin Hood, 

ocultam à incipiente burguesia social. 

 

 

Faculdades de Direito Romano. 

Faculdades de Eugênia Medicina. 

Cesare Lombroso entre nós! 

O Monte Parnaso 

−montanha da Grécia clássica 

dedicada a Apolo e às musas− 

desafiando o Corcovado! 
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Num mundo de raiz positivista, 

a Escola do Recife, 

na cátedra de Farias Brito 

−um comentário nunca acabado 

das doutrinas filosóficas europeias−, 

reclama a ressurreição da Metafísica 

e de todas as tonalidades filosóficas. 

 

 

Ecletismo, sincretismo, hibridismo, etc. 

fizeram exclamar a Tobias Barreto: 

Se nas outras esferas do pensamento, 

somos uma espécie de antropoides literários, 

meio homens e meio macacos,... 

no distrito filosófico 

é ainda pior o nosso papel. 

 

 

Não outra coisa tinha confirmado, 

já em 1878, Sylvio Romero: 

Na história do desenvolvimento espiritual 

no Brasil 

há uma lacuna a considerar: 

a falta de seriação nas ideias, 

a ausência de uma genética. 
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Estrangeiros na sua própria terra, 

sonhadores  da Cidade-Luz, 

num mundo de favelas escuras. 

Sem Tupy nem Guaraní, 

aprendizes do Português, 

professores de Latim, 

exímios leitores do Brasil em Francês. 

 

 

Já o tinha sentenciado 

o filósofo alemão Hegel: 

O que até agora acontece alí 

não é mais que o eco 

 do Velho Mundo 

e o reflexo de vida alheia. 

Futuro: saudade ou esperança? 

 

 

Onde estamos...? 

No esperançoso Brasil contemporâneo, 

 porém, não coetâneo; 

em Fevereiro de 1922 

celebrando a Semana de Arte Moderna; 

filhos do Futurismo, Cubismo e 

Expressionismo 

acodem à cita.  
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Dadaístas e outros filhos vanguardistas 

imitam à contemporaneidade europeia 

vivendo a modernidade tropical numa semana. 

Francis Picabia, em 1920, 

publica seu Manifeste Cannibale Dada. 

Oswald de Andrade, em 1928, 

lança seu Manifesto Antropófago. 

 

 

Nossos alimentos não conseguem 

fazer a digestão; 

antes, provocam disenteria. 

Daí que o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 

a posteriori, exija: 

Poetas. Sem reminiscências livrescas... 

Sem pesquisa etimológica. 

 

 

Sem embargo, 

à experiência do primeiro dia 

da Criação, 

lhe faltou obedecer 

o próprio conselho de seu Espírito: 

Nenhuma fórmula para a contemporânea 

expressão do mundo. Ver com olhos livres. 
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-II- 
 

 

 

O PRIMEIRO DIA DA CRIAÇÃO:   

 

 

A SEMANA DE ARTE MODERNA 1922  
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liberdade  

liberdade de um sentimento  

sentimento preso que me faz viver  

como (in)dependente 

 

 

liberdade pra falar 

liberdade pra viver  

por que não liberdade para ser  

 

 

ser brasileiro  

ser o que quiser  

por que não ser também o cão  

 

 

o cão libertador que caminha contramão  

em movimentos modernos  

me faço contra as regras  

sem entrar em rios de fezes  

 

 

posso ser chamado de fase de  reação ou 

destruição  

mas sempre busquei construção 
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começando os primeiros incidentes em 17 com 

a exposição de Anita Malfatti  

em quadros cubistas em vistas que gritam 

geometria  

 

 

se fazendo musa do absurdo  

em uivos que lhe dizem … hoje não 

achando em si uma decepção.  

[tomando como crítica de Lobato: 

 

 

PARANÓIA OU MISTIFICAÇÃO - (Monteiro 

Lobato - depois da exposição 1917) 

 

depois da 

exposição  

artigo publicado  

Lobato ataca 

e em tristeza 

Anita fica 

 

Decepção!  

Decepção! 

Decepção! 
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temos apenas  

 

aaaaaa  

Anita não fique triste  

seu tempo de brilhar ainda não chegou, 

Oswald chegará.   

 

Mas antes 

Monteiro Lobato prepara-se  

com munições para tormento de 

Malfatti 

 

primeiros tiros são disparados: 

 

  [ Todas as artes são regidas …   

 por leis fundamentais  que não 

dependem do tempo…  

A  única diferença entre a arte 

dos loucos e “os produtos … de todos 

os período de  decadência” é que a 

primeira é sincera, ilógica… a segunda 

não há nenhuma  sinceridade … sendo 

mistificação pura…] 
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tiros e mais tiros… 

perdendo o desejo de ser artista  

na terra que tem seus quadros como 

produto decadente 

 

Oswald de Andrade  

cadê você? 

 

a artista desprotegida  

pela guerra que começou  

 

a guerra da arte 

com a pólvora ligada  

com sua exposição 

 

a 

exposição 

de O 

homem 

amarelo 

e de A 

boba  

cada um 

com seu grito  

seu suspiro seu momento sua vida sua 

dedicação  
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Pedindo apenas abrigo  

ajuda 

 

seu grito foi ouvido  

Andrade em Janeiro de 18 apareceu  

em forma de outro artigo 

agora novos disparos serão lançados…  

 

oh Monteiro, fica na sua,  dizendo Oswaldo.  

 

mas cala a boca tradição dos outros  

que a arte está em mim  

como musa da reação tornando parte da 

destruição  

em nação com face sem olhos sem boca sem 

ouvidos  

um corpo sem abrigo  

 

 

mostrando um caminho  

que levou 

um pequeno aplauso  

em expor  

o nosso imenso mundo de arte 

que levou em pintura pessoal e tão moderna  
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que se firmou em sons de aquarela  

que se firmou  a arte desse povo sonhador 

que se firmou em muitas produções artísticas 

tornou-se assim  

a grande produção do fim  

 

 

e prosseguimos caminhando suavemente pelas 

artes 

com as ideias fluindo em versos firmes e livres  

na forma e no fundo pregando liberdade em 

ser o descendente  

de raízes próprias 

 

oh poesia  

livre 

crua 

veril  

e vida 

voa passarinho  

e segue o caminho  
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que é o começo do fim 

de uma longa tradição erguida 

em falar da vida  

sem dela participar 

 

 

voa em versos livres 

brancos e firmes 

e segue seu caminho  

 

 

torna-se erguida  

oh minha linda 

oh minha linda  

poesia  

 

 

vive  

oh rainha  

oh salvadora deste dia  

 

 

padroeira de todos  

pois sonhadores seguem lutando 

em busca de ti  

salvando o povo de mais um desgosto 
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em ser ouro  

em ter o que dizer  

com palavras firmes  

jogando na cara 

que o futuro pertence aos seus descendentes 

 

 

oh poesia  

como é duro a sua posição 

como é duro ser brasileiro 

como duro ser…  

 

 

ser problemático emblemático estático  

inerte e ausente em ser gente 

que cala-se na calada da noite 

que brilha no silêncio das estrelas 

que julga os outros pelos seus  

emblemáticos problemas pessoais 

buscando solução  

nas suas dúvidas irreais  

 

 

faz-se ausente  

oh povo 

preguiçoso 
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acorda de novo 

não só como independente  

em república 

 

 

ou faça-se públicas  

em ser precursor de uma nova história 

com criação em aurora  

de uma nova forma de arte ter 

 

 

em criação de novo fruto  

em substituição do saber moribundo  

em busca de compreensão do ser  

mas não pelos olhos dos outros  

 

pois sei meu povo  

o quando podemos ser novo 

em ser os olhos de nossa própria face  

exercendo assim o direito genuíno de ser  

antes de mais nada  

ser gente  

que pensa reflete e exerce 

o seu direito de ser 
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deixa de ser apenas o circo que come só pão  

faz-se o povo  

faz-se o desgosto 

quero cultura 

não apenas transplantada 

gritou muito o Andrade  

   [ não queremos o que temos… 

 

 

pois o que temos não é nada além  

que o aquele apego pela Europa dando 

esmolas  

 

 

e gritou mais uma vez: 

  [ não queremos o que temos…  

 

 

pois não queremos  

uma arte apenas copiada  

não apenas taxada 

baseada em regras listas tendências dicas  
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queremos uma coisa nova: 

 

 

queremos uma coisa nossa 

que use nossa boca para dizer o que é feio o 

que é fake o que é verdadeiro  

e o que é bonito  

 

 

queremos uma cultura nossa 

aplicada  

verdadeira  

e sincera 

em ser esmeralda da Nação brasileira 

 

 

em ser apenas arte 

mas não qualquer arte 

quero arte brasileira 

 

 

não qualquer arte brasileira 

eu quero uma arte genuinamente brasileira 

quero independência  

quero um grito  

que diga: 
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[ EU SOU VIVO 

EU SOU A ARTE QUE TÁ ESCONDIDA 

QUE ESTÁ NO MEIO DO BECO 

 

 

SOU AQUELE GRITO  

QUE TÁ INVERTIDO NA FAVELA E 

NO GUETO  

 

 

 QUERO UM GRITO 

 AQUELE GRITO QUE É DITO  

 NO MEIO DO MATO  

 E DAS FLORESTAS DE PEDRA 

 DIZENDO: 

 NÓS ESTAMOS AQUI  

 

  

 NÓS SOMOS  

 BRASILEIROS 

 NÓS SOMOS A ARTE 

 DO POVO  

 BRASILEIRO 

 

  

 EM LADEIRAS 

 NAS ALDEIAS 
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NO MEIO DAS LAGOAS E RIOS  

 SOU FORTE  

 EM SER  

 REPRESENTAÇÃO  

 DE TODA UMA NAÇÃO.  

 

  

quero ouvir esses gritos 

e essas eras 

esperando estamos  

não apenas eu 

 

 

desde 1912 estamos aguardando 

com as afirmações de Oswald  

[estamos atrasados cinqüenta 

anos em cultura…  
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após os contra ataques e ataques  

de tradição para modernidade 

 

e 1920 

com 

Brecheret 

e a 

maquete  

 [ 

Monumento às bandeiras … 

em SP 

aconteceu 

mostrando um fato importante  

a comemoração do bicentenário  

a auto valorização da terra paulista  

e sua própria colonização 
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aqui no meu Brasil e ao entrar na modernidade  

temos que erguer e saudar  A Semana de Arte 

Moderna 

aquela de 

fevereiro dos 

tempos de 

carnaval 

aquela de 22 

a que contou 

com a 

participação 

de  

de Andrade e 

Oswald 

aquela de Di Cavalcanti  

Guiomar Novaes   

de Ronald de Carvalho 

Guilherme de Almeida 

aquela de Manuel Bandeira e a fumaça que 

acaba. 

 

 

aquele artigo lido  

dos focos erguidos  

sobre a estética dinâmica de Graça Aranha  

dos movimentos de lá que foram surgindo 
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a arte  

mais que pau-amarelo  

ou verde amarelo  

arte brasileira 

 

 

arte do grito  

do suspiro  

e do fala baixinho  

que ninguém dá ouvido  

 

 

aquela arte que busca e que trás  

aquela arte mais que o dadaísmo 

ou surrealismo  

 

aquela arte mais que o próprio modernismo  

 

 

estou falando da arte sem igual  

uma arte plena que diga: 

  [ com minhas mãos calejadas  

ou pensamento real  
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com minha vida sem fantasias  

sofrendo em escalas injustas  

de um povo Nação. 

 

 

às vezes falo demais  

sem o jugo honesto  

sem advogados de defesa  

fazendo sentença sem justiça  

 

 

outras vezes desgosto 

outras vezes pedidos em outros caminhos  

sem saber onde estou indo 

ilógico 

agindo na mais cruel ignorância  

com discussões ultrapassados  

pois ainda continuo seguindo meus passos  

com outras visões 

 

 

e depois de tantos caminhos  

lutas  

gritos  

artigo x artigo 

guiei meu caminho, sim! 
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tornei me uma semana de fevereiro  

e entraria na História  

como os dias da criação  

 

 

tornaria o mês de carnaval  

a semana da rebeldia  

estando escrito como: 

A semana de arte moderna  

 

 

uma semana longa  

que demorou para ocorrer 

e depois que ocorreu não foi muito valorizada  

foi taxada por preconceito e ignorância  

mas o que seria a independência  

sem as vaias e os berros contra os artistas  

a semana veio causar 

veio para ser polêmica e não monopolizar.  
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que deve seus primeiros sinais de vida em 

1912 e permeou 1917 

com seu marco fundamental em 1922 

a semana assim firmou-se 

 

foi pai e mãe de vários manifestos  

que se espalhou por todo Brasil  

e permitiu uma nova configuração  

da modernização da antiga colônia 

 

 

em busca a sua própria compreensão  

como manifesto transcendente de sua própria 

identidade 

como povo e Nação  
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pensando assim a construção de uma 

programação  

que fosse moderna  

que apresentasse a arte  

um novo olhar  

uma forma que dissesse  

nós somos a nova arte  

e vamos fazer a atualização cultural de nosso 

país  

 

 

como no mundo  

as vanguardas antigas serão superadas  

pois o mundo mudou 

como diria Heraclito sobre a mudança  

a arte sugou a modernidade. 

 



 

- 51 - 

 

em 

programação  

cartazes 

como um suspiro 

 proibido  

encontrou seu momento  

como o despertar do Rio Mundaú ou o grito da 

Floresta Amazonas  

 

 

dizendo pare! 

chega! 

estou fardo  

de ser usado! 

 

 

desejando em simplicidade  

um abraço de um novo libertador 

ficando apenas a dúvida 
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o que pensaram os jovens

 
artistas paulistas  

 

 

como seria entrar na mente de poetas 

escritores autores 

como seria viver como pensamento dentro da 

mente dos artistas 

estariam todos ressalvando 

a vida 

ou idolatrando a morte 

  [aceitando-a de bom grato por 

ser caminho sem atraso] 
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não sabiam o que queriam  

mas não queriam o que tinham  

tinham perspectiva na Nação e em sua 

produção  

 

 

esperavam mudança de um futuro sonhador  

e a todos desejava apenas um pouco de louvor  

contemplação em libertação de uma luta sem 

solução  

e tudo tumultuado sem qualquer atribuição 

sem qualquer consideração 

eram vaias e mais vaias  

sem pudor e sem perdão  

me pedindo senhor um pouco de compaixão 
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“juntaru” os jovens artistas  

em prol da libertação  

não mais temiam a potência da tradição 

 
 

desejavam-se permite ao novo aderir 

não mais com requisitos estrangeiros  

mas um balaio de força cultural  

 

 

uma cultura  

que fala o tupi  

em ser ou não 

eis a questão  
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do ser em si  

o que pretende ser ao se rebelar 

 

 

em plumas de todas as cores  

tão lindas como as flores no campo  

e tão sombrias como a própria vida  

 

 

em quadros eleitos como expressionistas 

Malfatti atribuiu a vida, Oswaldo entendeu a 

posse  

e Monteiro desacreditou no dia.  

 

 

E em cinco anos 

temos a execução da Semana de Arte  

em comemoração a independência do Brasil  

 

 

desejo fluindo para criação  

pensamentos indo em fluxos anormais  

para alguns loucos  

e para outros vagabundos desafortunados  

ou filhinhos de papai sem ter o que fazer.  
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mas a força do grupo se perpetuou e se firmou  

como autoria da onda gigante  

o tsunami da modernidade e o fim do reinado 

das regras solenes  

dos versos parnasianos. 

 

 

Com artistas paulistas e cariocas  

fizeram a farra dos libertadores  

juntando artistas de todas os campos  

com conferências palestras danças poemas 

declamados e canções…  

 

 

É a era da modernidade no Brasil.   

 

 

A semana de arte moderna  

é antes de mais nada  

uma pequena caracterização  

do que venha ser a desintegração  

de um passado  
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buscando com isso sua atualização 

por meio de uma superação  

da arte de tradição  

 

 

em adoção  a uma nova vanguarda  

a criação de uma arte nova  

que replique a Nação  

o movimento verde-amarelo  

de antemão  

 

 

que venha uma nova construção  

de um saber moderno  

e esqueça o passado estando no presente  

 

 

dizendo Oswald: 

  [ estamos atrasados…  

 

 

buscando uma nova atualização 

em construção do que seriam a entrada de 

pesquisas  

para obtenção  

do que venha ser  
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o que tanto  

estamos procurando ser 

que é apenas brasileiro para poder se encontra  

e viver 

fielmente  

a sua maneira  

 

 

com novas misturas  

encontrando assim  

uma renovação  

ou se quiseres  

chame de atualização  

 

 

misturando partes separadas 

e aguardando o surgimento da causa  

para termos o efeito perigoso 

do que venha ser o diferente em meio ao 

recluso ao diferente 

 

a reunião foi definida, na casa de Paulo Prado 

e dita: 

precisamos de um lugar  

e vozes caíram como raios de ideias  
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Teatro Municipal de São Paulo, este é o lugar  

 

e lá se reuniremos  

para a 

grandeza 

da Nação  

em pleno 

SP  

vamos 

fazer o 

canhão  

e dispara 

com cartazes e programação  

até a chegada em toda a nação 

 

com os cartazes  distribuídos estariam todos 

sabendo do que aconteceria  

aos cartazes 

temos apenas a dizer: 

 

 

venham presenciar  

o novo na arte nacional  
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___________________________________ 

  

  VILLA-LOBOS  

___________________________________ 

 

 

não percam  

 

 

no Theatro Municipal de São Paulo 1922-2018  

dia 17 de fevereiro  

 

 

com 

muita 

exposição de pinturas esculturas 

venha aproveitar a cultura 
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genuinamente  

brasileira  

 

assim que se faz 

assim que se vive  

 

sobre sonhos de crianças que se fez 

no arco da realidade  

venha engendrar em si  

a razão de ser feliz  

 (em ser si mesmo)  

 

 

como um acorde de uma viola  

o tambor de um atabaque  

um sopro  

um suspiro  

e violas  

 

 

chamando e aclamando o novo 

antiacademicismo  

o novo que é feroz e em rugidos de leopardo  

presenciando  

apenas o som fúnebre  

que sai da rasga-mortalha. 
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----------------------------------------------------- 

AMANHÃ  

Preço ------- Cadeiras R$ 150,00 

----------------------------------------------------- 

 

 

no dia 13 de fevereiro: 

primeiro dia  

do que foi construídos duas décadas anteriores  

temos em pauta 

nada menos que a abertura da rebeldia juvenil  

 

 

temos a adesão de Aranha ao movimento  

não apenas de boca 

mas 

em vida e cara a tapa 

a revolução que se seguia de momentos mais 

que delinquentes 

 

 

com a conferência  

chamada:  

 

[ A emoção estética na Arte Moderna 
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em que Aranha 

nos convida  

a entra de verdade na modernidade do séc XX 

dizendo que precisamos aderir às ideias que 

nela habitavam 

 

 

e para não ficar por baixo. Ronald de Carvalho 

proferiu a segunda conferência  

chamada: 

  

[A pintura e a escultura moderna no 

Brasil] 

 

 

com o final das conferências  

ouviram apenas aplausos pois os 

conferencistas  

tinham erguido bem  
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no dia 15 de fevereiro:    

 

 

na quarta dedicaram-se a Literatura e à Poesia 

em canções de Guiomar Novaes  

não sentiram muita reclusa  

continuaram o espetáculo  

com palestra de Menotti  

 

 

e sua exposição  

sobre:  

[ Ideias as novas gerações paulistas]  

que perpetuou o espírito  

de mais que sonhadores  

espírito de libertadores  

que anseiam a força da construção 

mas para isso  

desejam antes a destruição 

fazendo enfim  

a redescoberta  

de toda uma Nação. 

 

 

a noite foi a mais animada  

pois além de palestras  
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houve poesia e dança  

 

todos os participantes  

fizeram caso de sua presença  

em poemas apresentados  

vemos os poetas em seus recitais 

 

 

participarão deste ataque: 

Oswald de Andrade 

e não podemos esquecer de  

Sérgio Millet 

e Agenor Barbosa Armando Pamplona 

 

 

e claro  

o  mais polêmico  

Manuel Bandeira  

que se fez presente  

na voz de Ronald de Carvalho  

ao recitar Os sapos em alusão às regras  

seguidas pelos tradicionais parnasianos  
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recitou Ronald de Carvalho:  

a plateia surpreendida  

não sabia o que fazia  

 

 

ora  

com vaias 

ora 

 relinchando  

ora  

latindo  

 

 

e por tempos  

ora  
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aplaudindo  

 

 

afronta de Manuel Bandeira  

e a ousadia de ser proferido por Ronald de 

Carvalho  

levou a surpresa do público  

da noite mais agitada  do que venha ser  

a semana da renovação  

 

 

e para finalizar  

não podemos  

esquecer  

do ritmo e leveza 

dos movimentos de dança de balé Yvone 

erguendo a mistura  

de ser  brasileira. 

 

 

no dia 17 de fevereiro: 

 

 

poderia muito bem ser uma sexta-feira 13 

mas foi antes 17 

em um suspiro de ser violenta  
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foi erguida em ser valente  

 

 

em último suspiro da semana 

vemos mais que uma apresentação 

é dedicação a Filosofia  

e é com esse dia  

que vemos os gritos de aporia  

 

 

mais que chegada de uma nação  

parecendo Sócrates nas praças de sua cidade 

dizendo a todos  

tomem conta de si  

conhecendo a ti mesmo  

e o mundo a qual faz parte 

 

 

ou parecendo  

Aristóteles dizendo: 

todo homem deseja conhecer naturalmente 

 

 

e digo mais  

por que não  
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conhecer o país 

“donde” 

nasceu 

aderindo então 

a Filosofia 

Moderna no 

Brasil  

 

com início com 

a conferência 

de Renato de 

Almeida 

e a grandeza de 

Villa-Lobos  

aclamado por 

velhos e novos 

costumes 

mas em apresentação marcante de muitos  

fazendo música misturada 

em tradição de vanguardas  

as novas palavras de outros campos em outros 

tempos  

 

 

a música de Lobos  

ficou em minuta de compreensão  
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era apenas suadas sem nenhuma apreensão  

era som rude  

que em ouvidos foi barulho  

não arte 

 

 

e ao tratar da Nação 

decidiu homenagear  

aquilo que era o maior na nação  

 

 

a grande Amazonas  

que abate coração. 

 

 

mas a plateia rejeitou tal colocação 

e até chinelos jogou no artista 

juntos das vaias que seguia 

dia da polêmica  

em arte ser taxada a sopros de decadência 

fragmentada  

pelo ódio da terra  

em não pertencer a pátria amada  

mas pátria serviu  

de cópia barata de outras nações. 
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foram vaias mais altas que o som dos tambores  

mais pesadas que os passos dos elefantes  

mais cortante que as foices da pintura 

foram as vaias da plateia  

na semana moderna. 

 

nos três dias 

estavam reunidos: 

 

 

[Oswald e Mário de Andrade 

Graça Aranha 

Ronald de Carvalho   

Plínio Salgado 

Menotti Del Picchia  

Anita Malfatti 

Di Cavalcanti  

Villa-Lobos 

Victor Brecheret  

Sérgio Milliet  

Guiomar Novaes  

Guilherme de Almeida … ] 

 

 

e assim  
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cada um com sua arte 

defenderam a tomada da arte pela realidade da 

Nação.  

 

apreendendo apenas que  

uma verdade não muito distante  

um dilema  

uma crítica  

obras de poesia  

se não  

um suspiro  

em gritos de artistas  

eu vi  

o início  

de Bandeira e o carnaval de seu dia.  

 

 

não deveria eu  

ser livre  

para dizer que sou forasteiro 

no mundo  

e de que  

meu conhecimento é limitado  
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lembrando apenas que sou ser  

poderia ser muitas coisas  

pintor  

escultor  

cantor  

artista  

autor  

dançarino 

orador  

político 

 

mas prefiro ser matuto sonhador  

aquele velho pensador  

que continua e tenta manter vivo  

o pensamento atualizado  

da reflexão da vida jovem  

 

 

sendo apenas jovem  

neste mundo  

que me faça luz 

 

 

que torne luz  

o que restou das trevas de minha idade  

me torne aquilo que eu sonhei em ter  
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me torne  

brasileiro  

digno das belezas encantadoras  

mas triste pelas vidas devastadas pelas suas 

desgraças  

 

 

sou alagoano, amazonense, sou mineiro, sou 

paranaense 

sou capital e também sou interior  

sou gastronomia  

sou escravidão 

sou desemprego 

sou egoísmo 

sou nepotismo 

sou corrupção como vírus  

sou desmatamento como defesa ambiental  

 

sou irônico 

[em um nível nunca visto  

estou em constante movimento 

ora contra o povo  

ora a favor de outros  
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sou um suspiro que não foi representado ainda  

mas 

o que não faltam são tentativas  

 

 

mas em suas tentativas  

conseguiram atingir o meu longo sono 

a qual era refém de regras em esferas clonadas  

com isso chegaram em mim  

chegaram a uma pequena representação mais 

fiel de mim  

 

 

sou aquela Nação! 

Sou aquele povo! 

  [que corre na contramão  

aquele que acordou em 1822 como Nação 

independente 

e cem anos depois ficou independente em 

minha representação 

não totalmente 

 

 

mas foi na data 

que comecei a dar 
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os primeiros passos  

 

 

os primeiros gritos foram traçados  

com muitas vaias fui recebido  

sou o novo  

que vai tentar mais uma vez 

gritar ao povo. 

 

 

pois o que vejo são portas clonadas  

que não servem no meu quintal  

passando de tempos antigos para os atuais 

a cronologia foi desfeita  

 

 

por que tudo foi roubado 

se em tempo eu me calo  

e em outros me sinto desfigurado  

 

 

fazendo pobreza em ser esquerda 

ganhando firmeza em ser direita 

saindo de um lado por outro caso  

fazendo de trouxa quem me iludiu  

caindo do perigo  
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ando sozinho  

soltando salvação  

sonhando com os pés no chão  

por um pão  sai de casa 

sem ter alguma noção  

do que seria viver sem tá longe de casa  

 

 

tudo isso para dizer o que é arte  

se não é simplesmente o sangue que borbulha 

de nosso corpo  

dizendo a todos os outros 

que temos orgulho do povo  

sendo de novo uma grande Nação  

não apenas patriotas  

mas sujeitos seguros de si  

sem a vias de regras para fazer cultura 

 

sem manual de instrução  

para fazer as chamas da emoção arderem na 

gasolina da razão  

buscando apenas reflexão  

para a santificação e punição  

do que venha ser  

os lados obscuros e claros  

da raça humana.    



 

- 78 - 

CONCLUSÃO  

— PARA CONTINUAR ANDANDO —  

 

 

o que seria eu? 

seria eu um poema, uma força do destino? 

ou seria apenas um amigo 

um amigo  

da solidão  

 

 

aquele sonho que brilhar  

aquela força maldita e bandida 

que rouba no coração  

 

 

seria eu um destino  

o destino de uma Nação  

que faria jornadas  

querendo apenas perdão  

 

 

perdão pela demora 

pelo sono demorado de um povo bem-dotado 

mas tratado como não  
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como diria aquele velho escritor  

da façanha imerecida que me falta o penhor  

 

 

seria eu uma escultura? 

que se faz de um homem 

andando em passos largos  

correndo desacredito 

distante em pensamento  

falando sem noção  

por que não suando e pulando até aceita os 

tombos que foi levado 

 

 

ou seria eu uma pintura? 

que retrata a jornada  

e a esplendora de ser brasileiro  

e sua desgraça em meio às críticas  

 

 

então  

seria eu um crítico?  

seria eu um bandido de ideias?  

ideias dos outros  

esquecendo de si  
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e vivendo por outro  

 

 

seria eu apenas uma cópia imerecida? 

cadê minha originalidade? 

que me falta abrigo  

cadê o tempo? 

cadê o tempo? 

cadê o tempo? 

 

 

fazendo um tempo depois de outro  

fazendo desgosto 

sonhando e pensando  

 

 

cadê o meu sonho 

cadê o meu bolso? 

cadê minha ideia? cadê?  

cadê meu café? cadê minha cama? 

cadê minha vida? 

 

 

faça-se fumaça  

oh! trem bandido  

leve-me neste caminho  
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faz-se morada  

e leva-me contigo  

fazendo juntos um novo país 

e diz de uma vez quem sou eu? 

 

 

se não sou  

uma arte 

 

 

se sou um homem  

se sou brasileiro  

se sou uma Nação  

se sou algo e não apenas um boneco de 

ventríloquo 

 

 

ou sou cópia  

cópia dos outros  

mas se eu quiser  

ser algo  

ser alguém  

ser de fato brasileiro  

apenas três dias  

três dias de libertação  

que me faça erguer o grito de uma  Nação 
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em todos os campos da arte 

 

 

me faça música  

me faça literatura  

me faça escultura  

me faça dançar em vingança  

me faça em  

poemas  

 

 

não importa como me faça  

apenas que me faça  

culturalmente independente. 
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