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O que importa assinalar na poética de
Oswald de Andrade é a sua radicalidade ~
avaliação critica esta levantada por Haroldo
de Campos. Construindo seus poemas-minuto — ou micropoemas, ou minipoemas ~~
à base de uma técnica de montagem, haurida de seus contatos com as artes plásticas
e o cinema, o poeta modifica a estrutura da
poesia até então utilizada — e utilizada até
mesmo pelos inovadores vindos de 1922.
Oswald impõe forma sintética a um idioma
que tende para o prolixo. Enxuga e emagrece uma língua quase sempre usada para
descabelados desbordamentos.
Assim, ressalta o ensaísta de São Paulo,
nela há duas vertentes, "uma destrutiva,
dessacralizante, outra construtiva, que rearticula os materiais preliminarmente desierarquizados — estando ambas, no entanto, interligadas, permeáveis, como o verso e o
reverso da mesma medalha".
Na sua poesia entram o humor e o lirismo, a piada e a imaginação, a concisão
e a fala popular, "os lugares-comuns que
se transformam em lugares-incomuns" (para
repetir uma observação feliz de Décío Pig*
natari), a caricatura da retórica, a Ironia e a
onomatopéia, a associação inusitada de
idéias, o descritivo em sínteses luminosas,
as deformações sintáxicas e gramaticais.
Pratica o que chamaria mais tarde de "crimes contra a carta poética do passado".
Vale-se do humor, porque "no humor reside
o catastrófico e talvez no catastrófico toda
a natureza humana".
Vinícius de Morais disse que Oswald,
na sua poesia, "cria e insinua quase' todos
os temas com que iriam lidar os poetas brasileiros" . O que nele era novidade, criação,
tornou-se depois, pela ação dos epígonos,
imitação, diluição, transformou-se nos cacoetes do Modernismo.
MÁRIO DA SILVA BRITO
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Uma Poética da Radicalidade
HAROLDO DE C A M P O S

Ser radical
Se quisermos caracterizar de um modo significativo a
poesia de Oswald de Andrade no panorama de nosso Modernismo, diremos que esta poesia responde a uma poética da
radicalidade, É uma poesia radical. Que quer dizer "ser radical"? Num texto famoso, Marx escreveu: "Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E a raiz, para o homem, é o próprio
homem". Como entender, nesse sentido, a radicalidade da poesia oswaldiana? Novamente Marx nos fornece um ponto de
partida: "A linguagem é tão velha como a consciência, — a
linguagem é a consciência real, prática, que existe também
para outros homens, que existe então igualmente para mim
mesmo pela primeira vez, e, assim como a consciência, a linguagem não aparece senão como o imperativo, a necessidade
cio comércio com outros homens. Onde quer que exista uma
relação, ela existe para mim. O animal não está em relação
com nada, não conhece, afinal de contas, nenhuma relação.

Para o animal, suas relações com os outros não existem como
relações. A consciência é, portanto, desde logo um produto
social e assim permanece enquanto existam homens em geral" 1 . A radicalidade da poesia oswaldiana se afere, portanto,
no campo específico da linguagem, na medida em que esta
poesia afeta, na raiz, aquela consciência prática, real, que é a
linguagem. Sendo a linguagem, como a consciência, um produto social, um produto do homem como ser em relação, é bom
que situemos a empresa oswaldiana no quadro do seu tempo.
Qual a linguagem literária vigente quando se aprontou e desfechou a revolução poética oswaldiana? O Brasil intelectual das
primeiras décadas deste século, em torno à Semana de 22, era
ainda um Brasil trabalhado pelos "mitos do bem dizer" (Mário da Silva Brito), no qual imperava o "patriotismo ornamental" (Antônio Cândido), da retória tribunícia, contraparte de
um regime oligárquico-patriarcal, que persiste República adentro. Rui Barbosa, "a águia de Haia"; Coelho Neto, "o último
heleno"; Olavo Bilac, "o príncipe dos poetas", eram os deuses
íncontestes de um Olimpo oficial, no qual o Pégaso parnasiano
arrastava seu pesado caparazão metrificante e a riqueza vocabular (entendida num sentido meramente cumulativo) era uma
espécie de termômetro da consciência "ilustrada". Evidentemente que a linguagem literária funcionava, nesse contexto,
como um jargão de casta, um diploma de nobiliarquia intelectual: entre a linguagem escrita com pruridos de escorreição pelos convivas do festim literário e a linguagem desleixadamente falada pelo povo (mormente em São Paulo, para
onde acudiam as correntes migratórias com as suas deformações orais peculiares), rasgava-se um abismo aparentemente
intransponível. A poesia "pau-brasil" de Oswald de Andrade representou, como é fácil de imaginar, uma guinada de
180° nesse stattis quo, onde — a expressão é do próprio Oswald
— "os valores estáveis da mais atrasada literatura do mundo
impediam qualquer renovação". Repôs tudo em questão em
matéria dé poesia e, sendo radical na linguagem, foi encon1
.Os textos citados encontram-se em Sur la littérature et 1'art, Editions Sociaies, Paris, 1954, pp. 138, 142. O segundo excerto é de Marx
e Engels.

trar, na ponta de sua pcrfuratriz dos estratos sedimentados
da convenção, a inquietação do homem brasileiro novo, que
se forjava falando uma língua sacudida pela "contribuição milionária de todos os erros" num país que iniciava — precisamente em São Paulo — um processo de industrialização que
lhe acarretaria fundas repercussões estruturais. "Se procurarmos a explicação do por que o fenômeno modernista se processou em São Paulo e não em qualquer outra parte do Brasil,
veremos que ele foi uma conseqüência da nessa mentalidade
industrial. São Paulo era de há muito batido por todos os
ventos da cultura. Não só a economia cafeeira promovia
os recursos, mas a indústria com a sua ansiedade do novo, a
sua estimulação do progresso, fazia com que a competição
invadisse todos os campos de atividade". É o retrospecto dc
Oswald, em 19542.

O CONFLITO ESTRUTURAL E A LINGUAGEM
A Guerra Mundial dc 1914-18 dera grande impulso à
indústria brasileira. "Não somente a importação dos países
beligerantes, que eram nossos habituais fornecedores de manufaturas, declina e mesmo se interrompe em muitos casos,
mas a forte queda do câmbio reduz também consideravelmente
a concorrência estrangeira'**. Começou a despontar uma "economia propriamente nacional'' (como nunca existira antes no
Brasil), "condicionada sobretudo pela constituição e ampliação de um mercado interno, isto c, o desenvolvimento do fator
consumo, praticamente imponderável no conjunto do sistema
anterior, em que prevalece o elemento produção*'. A abolição
dos escravos, a imigração maciça de trabalhadores europeus,
o progresso tecnológico dos transportes o comunicações, con2
"O Modernismo", depoimento publicado nu revista Anhembi,
ano V, n? 49, vol. XVII, dez. 1954, São Paulo, pp. 31-32.
8
CAIO PRADO JÚNIOR, História Econômica do Brasil, Editora BNIsiliense, Sfio Paulo, 1962, p. 267.

tam-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, sujeito aos progressos da técnica; e
— na obra de arte dada — de manifestação da superestrutura
ideológica. Se é verdade, como se extrai de uma recente análise sócio-econômica do problema*, que "os estratos mais altos
da população urbana estavam formados, na sua grande maioria, por membros das grandes famílias rurais'' (e o caso bicgráfico de Oswald de Andrade é um exemplo disto), a mesma
análise também nos elucida que o surgimento de um processo
de urbanização ao lado da oligarquia de base latifundiária
("sociedade essencialmente estável, cujo sistema de poder era
um simples reflexo de sua estrutura patriarcal") constituiu-se
num primeiro fator de instabilidade que, paulatinamente, através do fenômeno da massificação, desenharia o conflito fundamental "entre as massas urbanas, sem estruturação definida
e com liderança populista, e a velha estrutura de poder que
controla o Estado". 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, u
obra de Oswald de Andrade.

O MAL DA ELOQÜÊNCIA
Quando Paulo Prado, em maio de 1924, prefaciando o
primeiro livro de poemas de Oswald (publicado em 1925),
definiu a "poesia pau-brasil" como o "ovo de Colombo" e a
saudou como "o primeiro esforço organizado para a libertação
Op. cii. na nota anterior, pp. 292-293.
FURTADO. "Obstáculos Políticos ao Crescimento Econômico no Brasil", Revista Civilização Brasileiro, ano'I. n? 1, março de 1965.
pp. 129-145.
CELSO

do verso brasileiro", pôs o dedo no nervo do problema. Não
apenas porque o ensaísta paulista via nela "a reabilitação do
nosso falar quotidiano, sermo plebeius que o pedantismo dos
gramáticos tem querido eliminar da língua escrita", mas, para
além disto, porque nela pressentia algo de muito mais fundamental por seu alcance: "Esperemos também que a poesia
"pau-brasil" extermine de vez um dos grandes males da raça
— o mal da eloqüência balofa e roçagante. Nesta época apressada de rápidas realizações a tendência é toda para a expressão
rude e nua da sensação e do sentimento, numa sinceridade
total e sintética. "Le poète japonais / Essuie son couteau: /
Cettc fois Ieloquence est morte", diz o haicai japonês na sua
concisão lapidar. Grande dia esse para as letras brasileiras.
Obter, em comprimidos, minutos ae poesia". É certo que,
antes do Pau-Brasil, Mário de Andrade, o outro grande nome
de nosso Modernismo, publicara já dois livros de poesia: Há
uma gota de sangue em cada poema (1917) e Paulicéia Desvairada (1922), livros que, sem dúvida, tiveram grande importância histórica e iriam instigar poderosamente Oswald
(em 27-5-21, num artigo que provocaria escândalo e controvérsias, inclusive junto ao próprio Mário, Oswald lançaria pela
imprensa o autor da então inédita Paulicéia como "O Meu
Poeta Futurista" )*. Em nenhum desses livros, porém, se encontra a atitude radical perante a linguagem que emerge da
primeira coletânea de nosso poeta, e que já está no romanceinvenção Memórias Sentimentais de João Miramar — começado
entre 1914-1916, escrito e reescrito sucessivamente até 1923,
publicado em 1924 —, muitas de cujas seções são compostas
literalmente de poemas que poderiam ter figurado na coletânea de 1925:
Mont-Cenis
O alpinista
de (ãpenstock
desceu
« Ver M A M O DA SILVA BRITO, História do Modernismo Brasileiro,
Saraiva, São Paulo, 1958, pp. 198-215.

nos
Alpes
Realmente, a linguagem do primeiro livro de Mário (publicado sob o pseudônimo de Mário Sobral, e incluído depois no
volume Obra Imatura de suas Obras Completas) e ainda
bastante tradicional, exclamativa, pontilhada de sentimentalismo retórico, c nela apenas se destacam momentos avulsos
de inconformismo, como aquele "Somente o vento / continua
com seu oou...", que entusiasmou Oswald quando do primeiro encontro dos dois Andrades7. Já a Paulicéia Desvairada é um livro esteticamente representativo, compreendendo
poemas como a "Ode ao Burguês" e o oratório profano, "As
enfibraturas do Ipiranga", exemplos da melhor dicção marioandradina; apesar disto, não há nele nenhum sentido de despojamento, de redução, de síntese, como o que distingue a poesia
"pau-brasil" de Oswald. É que Mário não questionava a retórica na base; procurava antes conduzi-la para um novo leito, perturbá-la com a introdução de conglomerados semânticos inusitados, mas deixava o verso fluir longo, só aqui e
ali interrompido pelo entrecortado "verso harmônico" ("Arroubos. .. Lutas... Setas... Cantigas... Povoar!", no corpo
de um poema como "Tietê") e a temática e o rimário (freqüentemente a sua força, pelo imprevisto e pela dissonância)
afetar-se por uma componente simbolista invencível, de um
simbolismo urbano à Verhaeren. Poder-se-ia estabelecer um
gráfico dc freqüência dessa retórica renovada pela incidência
de certas formas léxicas, como os advérbios de modo atrelados
ao sufixo "mente"'.. . Em A Escrava que não é Isaura, ensaio
de estética modernista escrito em 22 e publicado em 25 (também incluído no volume Obra Imatura da edição Martins),
está, com todas as letras, o programa de Mário: "Mas onde
nos Ievcu a contemplação do pletórico século XX? Ao redescobrimcnto da Eloqüência. Teorias e exemplo de Mallarmc, o

• "O livro era dc claro epigonismo parnasiano: Mário, na ocasião,
admirava Vicente de Carvalho e vivia à cata de chaves de ouro",
escreve PÊRICLES EUGÊNIO DA SILVA RAMOS em A Literatura no Brasil,
Livraria São José. Rio de Janeiro, vol. III, tomo I. p. 496.

errado Prends Téloquence et tords-hd son cou de Verlaine,
deliciosos poetas do não-vai-nem-vem não preocupam mais a
sinceridade do poeta modernista". E Mário parte para a profligação de Malíarmé ("É PRECISO EVITAR MALLARMEl",
exclama em maiúsculas), cujo pecado seria a "intelectualizaÇão", e para o elogio do sentimento e do subconsciente (no
fundo, a escrita» automática dos surrealistas, estes rhéteurs por
excelência da poesia moderna, cujo primeiro manifesto sairia
em 24, como uma dissidência francesa de Dadá). Assim, a
Paulicéia, com tudo o que trazia de novo, ainda não era a revolução; era a reforma, com seu lastro de conciliação e palavrosidade. A revolução — e revolução copernicana — foi
a poesia "pau-brasil**, donde saiu toda uma linha de poética
substantiva, de poesia contida, reduzida ao essencial ao processo de signos, que passa por Drummond na década de 90,
enforma a engenharia poética de João Cabral de Melo Neto e
se projeta na atual poesia concreta8. Uma poesia de tipo industrial, diríamos, por oposição ao velho artesanato discursivo,
institucionalizado em modelos retóricos pelo parnasianismo, ou
já degelado, revitalizado em novos caudais lírico-interjetivos
pelo poeta da Paulicéia. Só em Losango* Cáqui, publicado
em 1926, em alguns poemas isolados como os de n 0 8 XIV ("O
Alto") e XXVI, Mário ensaiaria uma concisão paralela àquela
praticada exemplar e sistematicamente por Oswald em PauBrasil. Mas, mesmo no Losango — a coletânea mais experimental e enxuta de Mário — subsiste a marca renitente do
sentimentalismo ("Quando a primeira vez apareci fardado /
Duas lágrimas ariscas nos olhos de minha mãe...") e ocorre o soneto demonstrativo (poema XXXIII-bis — "Platão"),
o soneto-para-mostrar-que-o-autor-sabia-fazer-sonetos... •
8
O crítico OLIVEIRA BASTOS, que levantou este traçado em "Esquema, Poesia e Processo", Diário de Noticias, Rio de Janeiro, 1-1-1956,
fala, a propósito, em um continuum formal, acrescentando: "coisa rara
em toda a história de nossa literatura". O crítico se detinha então em
João Cabral, embora acenasse, no remate de seu artigo, para as experiências em andamento da poesia mais jovem (o "Grupo Noigandres"
e Ferreira Gullar).
9
Em "Advertência inicial" ao Losango, datada de 1924, Mário
indica o ano de 1922 como o da composição dos poemas nele incluídos.

UMA ESTÉTICA REDUTORA
Assim como Paulo Prado, João Ribeiro percebeu com
acuidade o sentido pioneiro e radical da poética oswaldiana.
Seu pronunciamento, muito referido depois: — "O Sr. Oswald
de Andrade com o — Pau-Brasil — marcou definitivamente
uma época na poesia nacional", — está formulado num artigo
E confessa ter-se decidido a publicá-los com reservas: "Vivo parafusando, repensando e hesito em chamar estas poesias de poesias. Prefiro
antes apresentá-las como anotações líricas de momentos da vida e
movimentos subconscientes aonde vai com gosto o meu sentimento
possivelmente pau-brasil e romântico. Hoje estou convencido que a
Poesia não pode ficar nisso. Tem de ir além". De que data seria
a composição dos poemas constantes de Pau-Brasil? Do biênio 1923/1924?
O prefácio de Paulo Prado é de maio de 1924, de 18 de março do
mesmo ano a primeira publicação do "Manifesto da Poesia Pau-Brasil",
no Correio da Manhã, Rio de Janeiro. Temos em mãos, por exemplo,
o caderno de exercícios que constitui o original do Primeiro Caderno
do Aluno de Poesia O. A., livro que se acabou de imprimir em 25 de
abril de 1927. Na capa do caderno original, há as seguintes datas
expressas: "começado em 1925, acabado em 1926". Intervalo análogo
poderia ter perfeitamente ocorrido, mutatis mutandis, entre o início da
elaboração e a final publicação (em 1925) do Pau-Brasil, cujos poemas,
já salientamos, têm um nexo estilístico óbvio com a prosa estenogrâmica
do Miramar. Em carta de 1928 a Alceu Amoroso Lima (71 Cartas de
Mário de Andrade, Livraria São José, Rio de Janeiro, pp. 29-30), Mário
dá seu depoimento: " . . . a respeito de manifestos do Osvaldo eu tenho
uma infelicidade toda particular com cies. Saem sempre num momento
eln que fico malgré moi incorporado neles. Da primeira feita quando o
Osvaldo andava na Europa e eu tinha resolvido forçar a nota do brasileirismo meu, não só pra apalpar o problema mais de perto como pra
chamar a atenção sobre ele (se lembre que na Paulicéia eu já afirmava
falar brasileiro porém ninguém não pôs reparo nisso) e Osvaldo 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 é que me interessa agora", "Meti a cara na mata virgem",
etc. O Osvaldo vem da Europa, se paubrasiliza, e eu publicando só então
o meu Losango Cáqui porque antes os cobres faltavam, virei paubrasil
pra todos os efeitos. Tanto assim que com certa amargura irônica, botei
aquele "possivelmente pau-brasil" que vem no prefacinho do livro. Quê
que havia de fazer?". Interessante notar, por sob o tom reivindicatívo
desta carta, que Mário parecia considerar impossível o que, para o
viajado Paulo Prado, era simplesmente natural: "Oswald de Andrade,

de 1927, dedicado à segunda coletânea do poeta 10. Nesse trabalho, já escrito com dois anos de perspectiva em relação ao
lançamento dos poemas de estréia de Oswald, João Ribeiro
pôde avaliar com exatidão o que fora o impacto desse lançamento: "Ele atacou, com absoluta energia, as linhas, os arabescos, os planos, a perspectiva, as cores e a luz. Teve a
intuição infantil de escangalhar os brinquedos, para ver como
eram por dentro. E viu que não eram coisa alguma. E começou
a idear, sem o auxílio das musas, uma arte nova, inconsciente,
capaz da máxima trivialidade por oposição ao estilo erguido
e à altiloqüênçia dos mestres. Geometrizou a realidade dando
esse aspecto primevo, assírio ou egípcio da escultura negra,
fabricou manipansos terríficos, e opôs à ânfora grega a beleza
rombóide das igaçabas. ( . . . ) Assim nasceu uma poesia nacional que, levantando as tarifas de importação, criou uma indústria brasileira. ( . . . ) Para mim ele foi o melhor crítico da
ênfase nacional; o que reduziu a complicação do vestuário
retórico à folha de parreira simples e primitiva e já de si
mesma demasiada e incômoda. Chegou à concepção decimal
e infantil, que se deve ter do homem: um 8 sobre duas pernas,
numa viagem a Paris, do alto de um atelier da Place Clichy — umbigo
do mundo — descobriu deslumbrado a sua própria terra. A volta à
pátria confirmou, no encantamento das descobertas manuelinas, a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse fato, de que alguns já
desconfiavam, abriu seus olhos à visão radiosa de um mundo novo,
inexplorado e misterioso. Estava criada a poesia pau-brasil". Mário
fixava-se talvez na idéia autojustificativa de que esta descoberta poderia
ocorrer, com autenticidade, numa viagem à roda do próprio quarto,
convenientemente aprovisionada de livros da última fornada da vanguarda
estrangeira... (basta conferir, nesse sentido, o eclético e mesmo tumultuário elenco bibliográfico de A Escrava). E se recorde agora o caso
do erramundo Joyce, que não soube ter outro cenário, "Senão a Irlanda
natal, para os seus escritos de exilado voluntário. Mas os bastidores
cronológicos importam aqui apenas lateralmente. 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.
1 0
JOÃO RIBEIRO, Obras ("Crítica — Os Modernos"), edição da
Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 1952, pp. 90-98.

total dez". Num outro artigo, de 192811, João Ribeiro volta a
falar da poesia "pau-brasil", e acrescenta então: "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 e original. E aqui
é preciso não esquecer o influxo simultâneo do seu colega
Mário de Andrade, o esteta".

CRAVE DE OURO E "CAMERA EYE"
Pois Mário de Andrade, o esteta, não avaliou bem a
importância da estética redutora de Oswald. Já vimos as ressalvas com que editou, em 1926, o seu Losango Cáqui, onde
se descobria um pouco "pau-brasil". Em carta de 4-10-27 a
Manuel Bandeira 12, Mário dá conta de suas restrições à poesia
oswaldiana, que deveriam aparecer em artigo destinado ao
n9 4 (que afinal não saiu) da revista Estética. Pelos argumentos resumidos nessa carta, conclui-se que o equívoco de Mário
estava em querer analisar as realizações de Oswald a partir
de esquemas parnasianos que lhes ficam nos antípodas. Escreve
o autor da Paulicéia: " . . . o Osvaldo sem pensar nisso usa em
geral na poesia dele o pior de todos os processos parnasianos:
o verso de oiro. Pau-Brasil está cheio de poemas escritos unicamente por causa do verso de oiro, que no caso, em vez de ser
lindo à parnasiana, é cômico, é ridículo etc. à Osvaldo". A
cláusula final já encerra uma contradição, pois, a admitirem-se
os termos da proposição marioandradina, tratar-se-ia, então,
mais corretamente, de um verso de ouro para acabar com o
verso de ouro, de um desmascaramento sistemático da rotina
parnasiana pela exposição do seu avesso ("Só não se inventou
uma máquina de fazer versos — já havia o poeta parnasiano
11

Op. cit., artigo referente a A Estrela de Absinto.
DE ANDRADE, Cartas a Manuel Bandeira, Organização
Simões Editora, Rio de Janeiro, 1958, p. 174.
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lê-se no "Manifesto da Poesia Pau-Brasil"). Mas o desenfocamento tem razões mais profundas. Há uma observação metodológica de Henri Lefebvre que nos parece esclarecedora:
"Uma teoria nova não é jamais compreendida se se continua
a julgá-la através de teorias antigas e de interpretações fundadas (à revelia daquele que reflete) sobre essas teorias antigas 15 . A crítica de Mário esbarrava nesse preconceito de visada:
Mário sempre se preocupou a sério com a estética parnasiana
(vejam-se os seus estudos "Mestres do Passado" e o que neles
há de implícita reverência) e mais de uma vez, em diferentes
épocas, quis mostrar que sabia fazer sonetos em clave áurea
ao gosto dessa estética (considere-se, por exemplo, o soneto
"Artista", incluído quase como aval curricular no "Prefácio
Interessantíssimo" à Paulicéia, ou o "Quarenta Anos", de A
Costela do Grão Cão). Oswald nunca pôde subordinar seu
espírito a cânones métricos e aos paramentos semânticos que
lhes são correlatas 14. Eis por que Mário — sem ter jamais
despegado inteiramente de sua poesia aquele mal da eloqüência de que o parnasianismo apenas constituía modalidade
estatutária — via, paradoxalmente, digitais parnasianas (que
não eram "lindas à parnasiana" ...?!), naquela poesia que
representava o mais duro golpe até então sofrido pela pompa
retórica de nossa linguagem letrada e seu cerimonial alienante, — a poesia-minuto de Oswald. Ler a sintética poesia "paubrasil" à cata de versos de ouro ou pretender que os poemas
daquela coletânea inaugural tivessem sido escritos em torno
desse efeito, era um esforço de desentendimento: o mesmo que
aferir os shofs, as tomadas de uma câmara cinematográfica — o
camera eye das sínteses oswaldianas:
19

Le Marxisme, Presses Universitaíres de France, Paris, 1958,
p. 28, nota 1; trad. port., Difel, 1963.
14
"Eu nunca fui capaz de contar sílabas. A métrica era coisa
a que minha inteligência não se adaptava, uma subordinação a que eu
me recusava terminantemente" (depoimento a Mário da Silva Brito,
op. cit., p. 26). Coisa semelhante dizia Maiacóvski: "Falando francamente: não sei o que são nem iambos nem troqueus, jamais os distingui
e jamais os distinguirei. Não porque isto seja uma coisa difícil, mas sim
proque em meu trabalho poético nunca tive necessidade de ocupar-me
dessas trucagens. ( . . . ) Quanto às regras métricas, eu não conheço

o capoeira
— Quê apanha sordado?
— O quê?
— Qué apanha?
Pernas e cabeças na calçada
— pelos trâmites da burocracia do soneto. Nesse nivelamento
de tudo pela rasoura subjetiva, as diferenças se abolem e
todas as interpretações ficam lícitas, pois desprezam o suporte
material e se fiam no vago vislumbrar de improvadas (e improváveis) intenções ocultas. Foi o erro de Mário, um erro
típico de seu "psicologismo"'5. Mário queria o inefável, o
"mistério". E censurava, de fundo, na poesia oswaldiana, a
ausência desse "mistério", o emprego irônico do sentimental"5.
Numa carta de 21-1-28 a Ascânio Lopes, Oswald e Mallarmé
são aproximados por Mário numa mesma frase de reprovação:
como dados a "invenções desumanas que por desumanas não
podem ir pra diante" 17 .

LIRISMO OBJETIVO E ANTIILUSIONISMO
Mas a crítica marioandradina ao Pau-Brasil nos permitirá
apanhar um aspecto importante desta poesia radical. É quando
Mário, na carta-resumo de seu artigo para Estética, começa
por negar "lirismo objetivo" no "documento à Oswald".
"Somos nós" — acrescenta — "que devido aos nossos preconceitos, aos nossos costumes, etc. botamos no documento à
nenhuma delas. ( . . . ) É dever do poeta, precisamente, desenvolver em
si mesmo o sentido do ritmo, e não decorar métricas alheias" (Como se
fazem versos, estudo publicado em 1927).
15
Sobre "O Psicologismo na Poética de Mário de Andrade", ver
o excelente trabalho de ROBERTO SCHWARZ em A Sereia e o Desconfiado,
Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965.
16
Conf. carta de 26-9-28 a Bandeira, op. cit., pp. 210 211.
17
Cartas de Mário de Andrade, c/7., p. 63.

Osvaldo aquela dose de ridículo, de contraste, de inopinado,
etc. que produz a força lírica do documento oswaldiano".
Mário simplesmente registrou aqui (sem lhe conferir o verdadeiro significado) o efeito de antiilusionismo, de apelo ao
nível de compreensão crítica do leitor, que está implícito
no procedimento básico da sintaxe oswaldiana — a técnica de
montagem —, este recurso que Oswald hauriu nos seus contatos com as artes plásticas e o cinema. Mas, justamente por
se tratar de um procedimento antiilusório, de uma técnica de
objetivação, é que a poesia assim resultante é objetiva., Ao invés
de embalar o leitor na cadeia de soluções previstas e de inebriálo nos estereótipos de uma sensibilidade de reações já codificadas, esta poesia, em tomadas e cortes rápidos, quebra a
morosa expectativa desse leitor, força-o a participar do processo
criativo. Não se trata tampouco de um mergulho exclamativo
no irracional, do conjuro oracular do mistério" (este sim
subjetivo, catártico), mas de uma poesia dé postura crítica, de
tomada de consciência e de objetivação da consciência via e
na linguagem. Daí por que, sob critérios mais tradicionais, ela
pudesse parecer "não linda", não reverente para com o "sentimental", "desumana". É o efeito que se encontra também
nos poemas lacônicos da fase madura de Bertolt Brecht, a
fase que começa em 1939 com os poemas escritos no exílio
(em basic German, segundo o próprio Brecht):
Hollywood
Toda manhã, para ganhar meu pão
Vou ao mercado, onde se compram mentiras.
Cheio de esperança
Alinho-me entre os vendedores.
Walter jens observa que, em composições dessa natureza, o
poeta "trabalha preferentemente com reduções, com rarefações e abreviaturas estilísticas, de uma tal audácia que o oontexto omitido compensa a dimensão escrita do texto"; seu
método consistiria em "enfileirar frases justapostas, entre as
quais o leitor, para compreender o texto, deve inserir articular
ções". E Anatol Rosenfeld, descrevendo essa poesia à luz do
Verfremdungseffekt
("efeito de alienação"), característico

do teatro brechtiano, diz: "O choque alienador é suscitado
pela omissão sarcástica de toda uma série de elos lógicos, fato
que leva à confrontação de situações aparentemente desconexas
e mesmo absurdas. Ao leitor assim provocado cabe a tarefa de
restabelecer o nexo" 18 . Pois os poemas-comprimidos de Oswald,
na década de 20, dão um exemplo extremamente vivo e eficaz
dessa poesia elitica de visada crítica, cuja sintaxe nasce não do
Ordenamento lógico do discurso, mas da montagem de peças
que parecem soltas. Pense-se em poemas como "Nova Iguaçu"
ou "Biblioteca Nacional", meras enumerações de nomes de
lojas do interior 011 de títulos de livros numa estante caseira,
a engendrar, por sobreposição, penetrantes ideogramas líricosatíricos da realidade nacional e das condições alienadas em
que ela se manifesta. A contínua transliteração do clichê idiomático, através de uma operação de estranhamento, por força
da qual "os lugares comuns se transformam em lugares incomuns" 19 , participa também deste processo (assim "Agente",
"Música de Manivela", "Ideal Bandeirante", "O Ginásio",
"Reclame", "Aproximação da Capital", "Anúncio de São
Paulo", entre outros; no que toca à "reificação" das relações
amorosas, emparelhadas com um "excelente jantar" ou convertidas num "deve/haver" mercantil, mas sempre embalsamadas do viscoso sentimentalismo pequeno-burguês, eufemístico e tutelar, basta que se leia o admirável "Secretário dos
Amantes", com seu epistolário de receita, ou então o poemabilhete "Passionária").

A "AURA" DO OBJETO
A primeira frase do "Manifesto da Poesia Pau-Brasil" é:
"A poesia existe nos fatos". Frase que se desdobra em outras
BERTOLD BRECHT, Ueber Lyrik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
pp. 1 1 4 - 1 1 5 . — WALTER JENS, posfácio aos Ausgewaehlte Gedichte
{Poemas Escolhidos) de Brecht, idem, 1 9 6 0 . — ANATOL ROSENFELD,
posfácio à edição brasileira da Cruzada de Crianças de Brecht, Editora
Brasiliense, São Paulo, 1962.
19
Expressão de DÉCIO PIGNATARI em "Marco Zero de Andrade",
Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, 24-10-1964.
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como: "A Poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem
e descobrem" ( . . . ) "Nenhuma fórmiua para a contemporânea
expressão do mundo. Ver com olhos livres" ( . . . ) "O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica" ( . . . ) "Práticos. Experimentais. Poetas" ( . . . ) "Leitores de jornais". E esta definição: "A poesia Pau-Brasil é uma
sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata
resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa
para flauta e a Maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o
presente". O que aí está é um programa de dessacralização
da poesia, através do despojamento da "aura" de objeto único
que circundava a concepção poética tradicional. Essa "aura",
que nimbava a aparição radiante da poesia como um produto
para a contemplação, foi posta em xeque, mostra-nos Walter
Benjamin20, com o desenvolvimento dos meios de reprodução
próprios da civilização industrial (técnicas de impressão, fotografia e sobretudo o cinema). Para Benjamin, as manifestações
Dadá (que explodiram em Zurique, em 1916, no Caboret
Voltaire), visavam no fundo "a produzir, com os meios da
pintura (ou da literatura) aqueles mesmos efeitos que o público agora reclama do cinema". E prossegue: "Um de seus
recursos mais usuais para atingir esse fim foi o aviltamento
sistemático da matéria mesma de suas obras. Seus poemas são
saladas de palavras, contêm obscenidades e todos os detritos
verbais imagináveis. Assim também seus quadros, nos quais
colocavam botões ou tickets. Dessa maneira, conseguiram privar radicalmente de toda aura as produções às quais infligiam
o estigma da reprodução". Diante de um poema Dadá não se
tem, como diante de um poema de Rilke, "o lazer para o
recolhimento e para a formação do julgamento", essa "retirada
para dentro de si mesmo", convertida por uma "burguesia
degenerada" em "escola de comportamento a-social". Dadá
se torna um "exercício de comportamento social", através de
uma violenta mudança de atitude: a obra de arte vira objeto

20
"L'Oeuvre d'Art au Temps de ses Techniques de Reproduction**
em Oeuvres Choises, tradução francesa, Julliard, Paris, 1959. Trad. Brasileira em Josi L I N O GRÜNEWALD, A Idéia do Cinema, Editora Chilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1969.

de escândalo. "De espetáculo atraente para o olho ou de sonoridade sedutora para o ouvido, a obra de arte, com o dadaísmo,
se fez choque. Feriu o espectador e o ouvinte. Adquiriu um
poder traumatizante". Assim, conclui o ensaísta alemão, favoreceu-se o gosto pelo cinema, que, em vez de convidar à contemplação, provoca um efeito de choque na assistência pelas
contínuas mudanças de lugares e cenas, pela rápida sucessão
de imagens que interdita o abandono à interioridade e exige
um maior e mais continuado esforço de atenção. Ao mesmo
tempo, sustenta Benjamin que a imagem do real fornecida
pelo cinema era muito mais significativa para o homem contemporâneo do que aquela dada pelo teatro ou pela pintura
(entendidos ambos, devemos ressalvar, em seus termos tradicionais). Em lugar do hic et nunc da obra de arte, daquilo que
se chamava de "autenticidade", o cinema abandonava toda
idéia de "ilusão da realidade": sua imagem do real era produzida em "segundo grau", em "modo operatório", através
da montagem de um grande número de imagens parciais,
sujeitas a leis próprias. Em lugar de propor-se uma "ilusão da
realidade" ou de guardar diante do real uma distância de contemplação, o cinema penetrava da maneira a mais intensa no
coração mesmo desse real, como um cirurgião na carne de
seu paciente.

DESTRUIR E CONSTRUIR
A análise de Walter Benjamin, que acima resumimos, é
rica e instigante, mas limitada no que se refere à pintura ou à
literatura. Ela nos explica a função crítica do movimento Dadá,
que, como o Futurismo e o Cubismo, influiu sobre a poética
e a poesia de Oswald. Porém estaca na consideração dos aspectos de negação, destrutivos, desse movimento. Só no cinema
reconhece Benjamin a elaboração de uma sintaxe peculiar, de
uma nova linguagem comensurada aos novos tempos e capaz
de "dar uma representação artística do real". Nisto sua visão
é afetada de tradicionalismo, pois se recusa a admitir o que
parece óbvio, isto é, que, paralelamente ao cinema e por sua
vez sob o influxo dele, profundas alterações também se pro-

cessaram nas outras artes, exigindo-lhes a reorganização dos
respectivos sistemas de signos em moldes mais adequados à
realidade da civilização técnica. Do caos, da "idiotia pura"
pregada por Dadá como profilaxia contra a sacralização da
arte, emergiam os elementos de uma nova construção. Artistas
tão caracteristicamente marcados pela rebelião Dadá, como o
poeta-pintor-escultor Kurt Schwitters, por exemplo, já nos
primeiros anos da década de 20 começariam a ligar-se aos
neoplasticistas holandeses e aos construtivistas russos, numa
evidente demonstração de que evoluíam para um endereço
comum. No "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", observa-se
claramente esse movimento pendular destruição/construção.
Daí o erro dos que imaginam que o nosso Modernismo tenha
sido "essencialmente demolidor" 21. De fato, lê-se no "Manifesto" oswaldiano: "O trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio Império da literatura nacional". E
também: " . . . a coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Pau-Brasil". Esta
dialética ressoa no prefácio de Paulo Prado: "Um período de
construção criadora sucede agora às lutas da época de destruição revolucionária, das palavras em liberdade". O traçado que
Oswald faz da evolução das artes sob o signo da era indus-

2<l
Erro já refutado por OLIVEIRA BASTOS no artigo "Vinte e dois
e forma", Diário Carioca, 1-4-1956. Para assinalar a vocação construtiva
do Modernismo, Bastos lembra que Oswald definira-se a si próprio e a
seus companheiros como "um restrito bando de formalistas negados
e negadores" (discurso proferido no Trianon em 9-1-1921 e que vale
por um pré-manifesto modernista). No ano jubilar do Pau-Brasil,
Oswald diria, também em discurso: " . . . sei que no fundo de um
autêntico revolucionário está sempre um legalista" (Suplemento "Literatura e Arte", Jornal de São Paulo, 26-3-1950). Mário de Andrade, em
artigo de 1925 sobre o Miramar, opina que, embora as intenções de
Oswald tivessem sido "francamente construtivas", o livro saíra "a mais
alegre das destruições. Quase dadá"; mais adiante, porém, no mesmo
trabalho, reconhece: "Mostrei sobretudo a acentuada formação destrutiva
das Memórias Sentimentais. Apesar de seu esperto fracionamento episódico o romance está excelentemente construído. Movimento e intensa
vida" (Revista do Brasil, n? 105, São Paulo, pp. 26-33). Mário tangia
assim a dialética destruição/construção já no pioneiro romance-invenção
de Oswald, onde, como vimos, encontram-se as matrizes da poesia
"pau-brasil".

trial é de uma admirável pertinência. Vai ele direto ao miolo
do problema, percebendo que, com as técnicas de reprodução
(pirogravura, máquina fotográfica, piano de manivela, objetos fabricados em série) houve fenômeno de "democratização
estética nas cinco partes do mundo". Era a "aura" do objeto
único que entrava em processo de falência. "As meninas de
todos os lares ficaram artistas". E, numa curiosa situaçao-limite, querendo manter a "aura" mas somente a conseguindo
conservar sob forma caricatural, surge, com a máquina fotográfica, o "artista fotógrafo", "com todas as prerrogativas do
cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de olho
virado" do pintor romântico. Isto deflagrou um processo inverso: "Ora, a revolução indicou apenas que a arte voltava
para as elites. E as elites começaram desmanchando. Duas
fases:
a deformação através do impressionismo, a fragmentação, o caos voluntário. De Cézanne e Mallarmé, Rodin e
Debussy até agora. 2^, o lirismo, a apresentação no templo,
os materiais, a inocência construtiva". Ê o que, em recentíssimo trabalho, o crítico e filósofo da estética Umberto Eco
repara, ao estabelecer uma dialética entre "Kitsch" (ou arte
de massa, ou arte dos "efeitos") e vanguarda (ou arte das
"causas"): "quando a fotografia se revela utilíssima para absorver as' funções celebrativas e práticas de início assumidas
pela pintura, é então que a arte começa a elaborar o projeto
de uma vanguarda"; ( . . . ) "quando Nadar consegue, de maneira respeitável e com ótimos resultados, satisfazer um burguês desejoso de eternizar suas próprias feições para uso de
seus descendentes, o pintor impressionista pode aventurar-se
à experiência en plein air, pintando não aquilo que, çom percepção limitada, cremos ver, mas o próprio processo perceptivo para o qual, interagindo com os fenômenos físicos da luz
e da matéria, desenvolvemos o ato da visão"22. Esta relação
vanguarda/" Kitsch" é bastante complexa e não apenas no sentido indicado por Eco, de que a arte de consumo, desfrutando
continuamente das descobertas da vanguarda, a obriga a formular sempre novas propostas eversivas, mas ainda naquele de

22
"Kitsch e cultura di massa", DO Almanacco Letterario Bompiant,
Milão, 1965, pp. 31-32.

que, a um certo momento do processo (como em Dadá, como
na atual "pop-art"), o circuito se fecha, se torna reversível,
a serpente morde sua própria cauda, e a vanguarda (passa a encontrar pretextos criativos na própria cultura de massa, ou
nos detritos e emblemas dessa cultura. A nova arte é uma arte
no horizonte do precário, que se despe dos nobres e exclusivos
implementos do eterno, para incorporar a categoria do contingente. As duas fases em que Oswald desdobra a resposta
da arte à indústria em seu "Manifesto" são extremamente elucidativas a esse respeito: depois da fragmentação, a articulação dos fragmentos por uma nova sintaxe — a apresentação dos
materiais, a inocência construtiva. O poeta "pau-brasil" se reclama de Mallarmé-3 e se confraterniza com o leitor de jornais.
Sabe que a escritura desborda dos livros para o reclame urbano, "produzindo letras maiores que torres". Apela para Cézanne e para as cores de nossa visualidade popular ("Os caseO comportamento de Oswald e de Mário perante Mallarmé
merece ser confrontado. Enquanto Oswald parece ter compreendido em
toda a sua importância — via futurismo e cubismo — o alcance da
revolução mallarmaica (e a passagem transcrita de seu "Manifesto" o
atesta, como mais tarde o testemunharão referidas em seu comunicado
ao I Congresso Brasileiro de Filosofia — "Um Aspecto Antropofágico
da Cultura Brasileira", Anais, vol. I, IBF, São Paulo, 1950, e nas
páginas de seu Diário Confessional, 1948-1949, revista Invenção, n? 4,
São Paulo, dezembro, 1964), Mário, como já vimos, repele em A Escrava
o mestre da Rue de Rome. Primeiro, para sair em defesa da eloqüência
(op. cit., p. 220). Depois, porque em sua maneira de ver "Mallarmé
desenvolvia friamente, intelectualmente, a analogia primeira produzida
pela sensação" (iãem, p. 282). Entre Mallarmé e Cocteau, opta por
este último: "Ninguém negará que a maioria das obras de Mallarmé é
fria como um livro parnasiano — o que não quer dizer que todas as
obras parnasianas sejam frias. Mallarmé caminha por associações de
idéias conscientes, provocadas. Cocteau deixa-se levar cismativamente
por associações alucinaíórias originadas da imagem produzida pela primeira sensação" (iàem, p. 283). No "Posfácio" a A Escrava, datado de
novembro de 1924, Mário retifica sua concepção inicial de um "lirismo
subconsciente" fundado na "bancarrota da inteligência", paia proclamar:
"Nos discursos atuais, rapazes, já é de novo a inteligência que pronuncia
o lenho-dito" (outra vez uma esquematização não-dialética do problema,
como reparou Roberto Schwarz no seu estudo antes mencionado sobre o
"psicologismo" na poética marioandradina). Mas é do mesmo ano uma
carta a Manuel Bandeira (op. cit., pp. 66-67), na qual o autor da
Paulicéia afirma o seu pouco interesse pela "linha Mallarmé".

bres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul
cabralino, sãò fatos estéticos"). Ao invés da oposição dualista
sentimento x inteligência, que atravessa A Escrava de Mário, a
premonição dialética de um racionalismo sensível numa nova
ordem que fosse ao mesmo tempo "sentimental, intelectual,
irônica, ingênua". O roteiro dessa nova construção, que, a partir da demolição e da dessacralização do edifício artístico tradicional, buscava retomar o sentido puro ("puro" não como
"purismo", mas na acepção fenomenológica de disposição
inaugural: "O estado de inocência substituindo o estado de
graça que pode ser uma atitude do espírito"), está agudamente formulado em outros tópicos do "Manifesto": "Como a
época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos" ( . . . ) "O trabalho contra o
detalhe naturalista — pela síntese; contra a morbidez romântica — pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico
("Engenheiros em vez de jurisconsultos", propunha Oswald,
preparando o solo para João Cabral); contra a cópia — pela
invenção e pela surpresa", Ou:
Aprendi com meu filho de dez anos
Que a póesia é a descoberta
Das coisas que eu nunca vi
UMA POESIA "READY MADE"
A poesia de Oswald de Andrade acusa assim ambas as
vertentes: a destrutiva, dessacralizante, e a construtiva, que
rearticula os materiais preliminarmente desierarquizados. E
ambas interligadas, permeáveis, como verso e reverso da mesma medalha, naquele atualíssimo horizonte do precário a que
aludimos, onde perimem as certezas da estética clássica. De
um lado, os poemas-paródia, em que peças obrigatórias dos
florilégios nacionais, como a "Canção do Exílio" de Gonçalves Dias ou "Meus Oito Anos" de Casimiro de Abreu, são reescritas com uma sem-cerimônia lustrai ("Canto do Regresso à
Pátria", em Pau-Brasil e "Meus Oito Anos", precedido de
"Meus Sete Anos", em Primeiro Caderno). De outro, os poe-

mas construídos sobre a língua "natural e neológica", imantados pelo "erro" criativo:
bonde
O transatlântico mesclado
Dlendlena e esguicha luz
Postretutas e famias sacolejam
Ou, ainda mais, os poemas de abertura do Pau-Brasil, verdadeiros desvendamentos da espontaneidade inventiva da linguagem dos primeiros cronistas e relatores das terras e gentes do Brasil, ònde, por mero expediente de recorte* e remontagem, textos de Pero Vaz Caminha, de Gandavo, de Claude
d^Abbeville, de Frei Vicente do Salvador, etc., se convertem
em cápsulas de poesia viva, dotadas de alta voltagem lírica ou
saboroso tempero irônico. Daí a importância que tem, para o
poeta, o ready made lingüístico: a frase pré-moldada do repertório coloquial ou da prateleira literária, dos rituais quotidianos,
dos anúncios, da cultura codificada em almanaques. "A riqueza
dos bailes e das frases-feitas", como está no "Manifesto PauBrasil". O ready made contém em si, ao mesmo tempo, elementos de destruição e de construção, de desordem e ae nova
ordem.. O ready made plástico, é sabido, foi criado pelo prédadaísta Mareei Duchamp nos primeiros anos da década de
10: um porta-garrafa (1912), uma roda de bicicleta (1913) e
o famoso urinol batizado com o título de Fonte (1917). Duchamp estabelecia uma diferença entre o ready made e o flíready found, e esclarecia que intervinha em modo operativo
para separar aquele deste 24. Aí se colocaria, podemos dizer, o
momento da construção. Roger Caillois observa: "A audácia
de Mareei Duchamp significa que o essencial reside na responsabilidade assumida pelo artista ao apor sua assinatura sobre
não importa que objeto, executado ou não por ele, mas de que
ele soberanamente se apropria, fazendo-o ser visto como obra
capaz de provocar, ao mesmo título que o quadro de um
24
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Cf. The Dada Painters and Poets: An Anthology, organização
Wittenborn, New York, 1951, p. 356.
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mestre, a emoção artística"2®. Ou como o exprima Kurt Schwitters; "Tudo o que eu cuspo é arte pois eu sou artista", resumindo no aparente paradoxo a subversão do objeto "aureolado", privilegiado, da estética tradicional e o novo sentido de
arte (também de certa maneira e conforme o ângulo de enfoque uma antiarte) daí emergente. Décio Pignatari, que definiu percucíentemente a poesia oswaldiana como "uma poesia
ready made", extraiu desta verificação notas que caracterizam
com muita nitidez o processo poético do autor do Pau-Brasil:
"A poesia de Oswald de Andrade é a poesia da posse contra
a propriedade. Poesia por contato direto. Sem explicações, sem
andaimes, sem preâmbulos ou prenúncios, sem poetizações.
Com versos que não eram versos. Poesia em versus, pondo em
crise o verso: um prosaísmo deliberado que é uma sátira
oontínua ao próprio verso, livre ou preso. ( . . . ) Sua poesia
é um realismo auto-expositivo. ( . . . ) A coisa, não a idéia da
coisa. O fim da arte de representação. Realismo sem tema ou
temática realista: apenas transplante do existente"28. E Pignaa
tari aponta o que há nesta poesia do fato poético bruto de renovadamente atual como precursão do problema da chamada
arte de mau gosto", da "pop art" ou "arte popular" (também
conhecida como "neo-Dadá) dos diás que correm. E lembra
um depoimento de Oswald a Heráclio Sales que realmente
pode ser entendido nesse sentido premonitório: "Abrimos
oaminho para uma coisa que não existia até então entre nós:
uma literatura de pobres. Nunca tivemos uma literatura de
pobres. Agora, vemos o crítico Pierre Restany, o jovem teórico
do "folclore urbano", escrever em seu Manifeste du Nouveau
Réalisme (1960): "O que nós estamos descobrindo, tanto na
Europa como nos EUA, é um novo sentido da natureza, de
nossa natureza contemporânea, industrial; mecânica, publicitária (..-.) Certos artistas atuais são naturalistas de um gênero
especial: bem mais que de representação, deveríamos falar
de presentação da natureza moderna ( . . . ) . O lugar-comum,
o elemento de refugo e o objeto de série são arrancados ao
25
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nada da contingência ou ao reino do inerte; o artista os fez
seus, e assumindo esta responsabilidade possessiva, ele lhes
confere plena vocação significante" 27. Pois estas palavras são
água recirculando para o moinho de Oswald. Do Oswald que,
no banquete "antropofágioo" com que se celebrou o jubileu
do Pau-Brasil, recapitulava: "Nosso problema central foi a
tensão entre o coloquial e a voragem ( . . . ) Éramos a tradução da cidade" 20 .

DEVORAÇAO CRITICA
É preciso assinalar a esta altura que, nos seus contatos
com a vanguarda européia, Oswald portou-se sempre oom atitude de devoração crítica — a atitude antropofágica proclamada no "Manifesto" de 1928 e que já está presente, embrionariamente, no "Manifesto da Poesia Pau-Brasil" ("Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Tudo digerido. Sem meeting
cultural. Práticos. Experimentais. Poetas"). Esta postura — que
comparamos uma vez à "atitude redutora" do sociólogo Guerreiro Ramos antecipada em modo estético26, permitiu-lhe assimilar sob espécie brasileira a experiência estrangeira e reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais ineludíveis
que davam ao produto resultante um caráter autônomo e lhe
conferiam, em princípio, a possibilidade de passar a funcionar
por sua vez, num confronto internacional, como produto de
exportação ("A nunca exportação de poesia ( . . . ) Uma única
luta — a luta pelo caminho. Dividamos: poesia de importação.
27

Apttd MICHEL RAGON, op. cit., pp. 136-137.
Loc. cit. na nota 21.
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HAROLDO DE CAMPOS, " A poesia concreta e a realidade nacional",
revista Tendência, n? 4, Belo Horizonte, 1962, pp. 83-86. Resumimos
então da seguinte maneira a tese de GUERREIRO RAMOS (A Redução
Sociológica, 1958 —
ed., 1965, Editora Tempo Brasileiro, Rio de
Janeiro): "Forma-se em dadas circunstâncias uma 'consciência crítica',
que já não mais se satisfaz com a "importação de objetos culturais
28

E a poesia Pau-Brasil, de exportação"). A "poesia de importação" da teoria oswaldiana era naturalmente a cultivada pelos
repetidores pomposos, referendada pelos sodalícios, passivamente atrelada aò carroção perempto do parnasianismo francês (lembre-se que o epigonismo parnasiano produzia ainda
os seus frutos serôdios: de 1923 e 1925 respectivamente são,
por exemplo, Atalanta e A Frauta de Pã de Cassiano Ricardo).
Para a eficácia da atitude redutora do antropófago Oswald
contribuiu, sem dúvida, a congenialidade do Modernismo brasileiro, uma tese levantada por Antônio Cândido: em nosso
país, onde "as culturas primitivas se misturam à vida quotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente",
se dava, com mais naturalidade do que na Europa, a implantação dos processos da vanguarda artística. Os nossos modernistas, assimilando com "desrecalque localista" as técnicas européias, que no velho continente encontravam resistências profundas no meio e nas tradições, tinham aqui condições propícias para criar "um tipo ao mesmo tempo local e universal de
expressão, reencontrando a influência européia por um mergulho no detalhe brasileiro" 30.

REGIONAL E CONTEMPORÂNEO
Quando se lê no "Manifesto da Poesia Pau-Brasil": "Ser
regional e puro em sua época", não se deve imaginar que estamos diante de uma proclamação "regionalista". Já vimos o
que significava no programa estético oswaldiano a "volta ao
sentido puro". Agora podemos acrescentar que esta se deveria
processar na tensão dialética do regional com o universal, na
inflação do "ser regional" com o "ser contemporâneo". Ou:
"Apenas brasileiros de nossa época". Muito ao contrário do

acabados*, mas cuida de 'produzir outros objetos nas formas e com as
funções adequadas às novas exigências históricas'; essa produção não é
apenas de 'coisas', mas ainda de 'idéias'."
só Literatura e Sociedade, Cia. Editora Nacional, São Paulo, 1965,pp. 144-145.

regionalismo ingênuo em que tantos se embaraçam, Oswald
lucidamente soube inscrever seu pensamento na perspectiva
carregada de vidência histórica que nos oferecem coincidentemente estas observações de Marx e Engels (datadas de
1847-48): "Em lugar do antigo isolamento das províncias e
das nações bastandorse a si próprias, desenvolvem-se relações
universais, uma interdependência universal das nações. E o
que é verdadeiro quanto à produção material, o é também no
tocante às produções do espírito. As obras intelectuais de uma
nação tornam-se a propriedade comum de todas. A estreiteza
e o exclusivismo nacionais tornam-se dia a dia mais impossíveis;
e da multiplicidade das literaturas nacionais e locais nasce uma
literatura universal" 31. Se, por exemplo, num contexto europeu as manifestações Dadá tinham uma função crítica dessacralizante, de contestação do objeto privilegiado e reservado
da estética tradicional pela triunfante civilização tecnológica,
no caso brasileiro — no contexto de um país em formação
transitando da oligarquia latifundiária para uma incipiente indústria, e onde esse processo de trânsito se desenrolava, inclusive, à sombra de medidas de proteção aos interesses agrícolas
— aquela função crítica se desdobrava em uma contestação segunda: a da consciência letrada dos grêmios fátuos e das tertúlias inócuas pela despontante consciência nova, que se elaborava no cadinho da espontaneidade oral, dos barbarismos
irreverentes, dos aportes migratórios. Instigava assim uma revisão, de contornos intransferivelmente locais, das imposturas
estratificadas nos refolhos privados duma linguagem onde o
bem falar e o bem escrever representavam senhas para o acesso social e para a partilha das benesses da classe dominante.
A figura edulcorada do beletrista de salão ("é tão distinto, ser
menestrel"); o mimetismo do semiletrado pernóstico, aspirante
ao jargão da intelligentsia ("Dê-me um cigarro / Diz a
gramática / Do professor e do aluno / E do mulato sabido");
os formulários pelos quais se coavam os ideais da burguesia
nas suas rotinas do bem-estar e do bem parecer ("Na dura
labuta de todos os dias / Não deve ninguém que se preze /
Descuidar dos prazeres da alma / Discos a todos os preços"),
tudo se deslarva do quadro de alienações encravado na lingua^

Ob. cit., na nota 1, p. 220.

gem, perde a solidez reificada, aflora ao olho crítico. Ê matéria
viva ae palavras, palpitante, marcada pelo calor contingente
dos comportamentos e compromissos humanos, não velando,
mas desvelando agora — e surpreendentemente vivida por isso
mesmo — esses comportamentos e compromissos. De senhas
coaguladas na linguagem passam a poemas-sinais-físicos. Materiais simplesmente apresentados. Desmistificados e desmistificantes. Nisto a poesia oswaldiana realiza o seu projeto; é
brasileira e de sua época.
O ANALISTA ANALISADO
"Oswald propugnava uma atitude brasileira de devoração
ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com as suas normas rígidas, no plano social, e os seus recalques impostos, no plano psicológico", escrevem Antônio Cândido e Aderaldo Castello, para assim caracterizar o que vêem como "um^ verdadeira filosofia embrionária da cultura" 32 . Compreensível, portanto, que a essa filosofia correspondesse uma literatura exercida como atividade
eminentemente crítica, na qual a poesia "pau-brasil" marca
um momento de singular eficácia. E tanto mais autenticidade
ganha esta literatura crítica, quando se verifica que o seu autor é ao mesmo tempo sujeito e objeto do processo, observador
e protagonista da realidade observada. Em nenhum momento
Oswald se exclui sobranceiramente do contexto em observação, para reservar-se uma sede arbitrai, neutra e não afetada
pelos acontecimentos. Antes, ele é o analista analisado. Daí o
comprometimento autocrítico — traduzido às vezes em conivência irônica, em suspensão desconfiada (ou até comovida)
de julgamento — que repassa muitas de suas sínteses satíricas.
Eis como o poeta — o poeta urbano, do maior centro industrial
brasileiro — explica o estado de espírito e de coisas que o levou a escrever "Escola Berlites", um dos poemas mais carac-

32 Presença da Literatura Brasileira, vol. III, Difusão Européia
do Livro, São Paulo, 1964, pp. 16-17.

terísticos de sua primeira coletânea, poema no qual (como
faria mais tarde Ionesco em A Cantora Careca, de 1950) expõe a nu o absurdo wittgensteiniano dos mecanismos gramaticais, instalado na automatização mercantilista do convívio
diário: " . . . vivemos muitas vezes, como bons paulistas, na
angústia do colapso, o pelotão invisível apontando o peito, a
morte a sessenta dias, a intimativa ululante do devido, pago,
gasto, voado. Da casa e dp. família. Antigamente vinha presunto e manteiga da Dinamarca, hoje vem angústia. A nossa
porém não é essa. É angústia bancária. Por isso perdemos facilmente o verbo poético e limitamos-nos muitas vezes ao vocabulário oligofrênico da cidade. Pingentes do capitalismo,
lanceiros dos estribos, donde nos arriscamos a desabar a qualquer momento, surpreendemonos a produzir com o vizinho
de ocasião aqueles prodígios do léxico Berlitz — Com prazerl
Que honra! E bonito o pavão? Onde está a toilete?" 33.
OSWALD E BLAISE CENDRARS
Aqui é o momento para examinarmos, ainda que brevemente, as relações entre a poesia de Oswald de Andrade e a
do globetrotter e escritor suíço de expressão francesa Blaise
Cendrars, ativo vanguardeiro das primeiras décadas do século,
com sede principal de operações em Paris. Embora reconheçamos, com o crítico Pierre Furter 34 , que a posição de Cendrars
perante o Brasil não deva ser avaliada limitadamente "em
termos de influências recebidas ou dadas", no âmbito deste
trabalho é relevante o estabelecimento do traçado recíproco
dessas influências, por configurarem o caso concreto do binômio importação/exportação no roteiro poético oswaldiano. Em
1949, rememorando a gênese do Pau-Brasil, Oswald declarava:
"O primitivismo que na França aparecia como exotismo era
para nós, no Brasil, primitivismo mesmo. Pensei, então, em fa33

Discurso no jubileu do Pau-Brasil, citado.
"Homenagem a Blaise Cendrars", Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, 17-6 a 7-8-1965 (I a IV).
34

zer uma poesia de exportação e não de importação, baseada em
nossa ambiência geográfica, histórica e social. Como o paubrasil foi a primeira riqueza brasileira exportada, denominei o
movimento Pau-Brasil. Sua feição estética coincidia com o
exotismo e o modernismo 100% de Cendrars, que, de resto, também escreveu conscientemente poesia pau-brasil" 35. Deflagrada a "Semana" em 22, Oswald viaja a Paris. "Em 22" — explica o poeta, tomando como exemplo o caso do inconfidente
José Joaquim de Maia que, na Europa, procurara obter o apoio
de Jefferson para a sublevação mineira — "o mesmo contato
subversivo com a Europa se estabeleceu para dar força e direção aos anseios subjetivos nacionais, autorizados agora pela
primeira indústria, como o outro o fora pela primeira rnine85
Importante depoimento prestado a Péricles Eugênio da Silva
Ramos (Correio Paulistano, 26-6-1949), excerto trànscrito em A Literatura no Brasil, op. cit. na nota 7, p. 494, Sobre as relações de Cendrars
com os modernistas brasileiros, há agora a consultar o importante

trabalho de Aracy Amaral Blaise Cendrars no Brasil e os Modernista.i,

Editora Martins, São Paulo, 1970. É precioso o levantamento de fatos e
informações efetuado pela estudiosa paulista. No entanto, já nos parece
menos feliz, no seu estudo, a ênfase conferida a uma posição "magisterial" de Cendrars em relação aos nossos modernistas, sobretudo quanto
a Oswald (p. 86), Cendrars era, antes de mais nada, um "ser de
mediação" (P. Furter), pronto tanto a dar quanto a receber. A forte
impressão que os "poemas pau-brasil" de Oswald, ainda inéditos, fizeram
sobrft Cendrars é registrada por Aracy, através de um depoimento de
Tarsila (p. 89; ver também esta observação de Aracy, pp. 1-2: "Liam-se
mutuamente poemas Cendrars e Oswald, em sua época de maior intimidade intelectual, ou seja, em todo o decorrer de 1924, e Cendrars
admirou e acompanhou de perto a criação dos poemas de Pau-BrasiP').
Assim, não há como deixar de acolher a afirmação do próprio Oswald,
acima transcrita, de que Cendrars "também escreveu conscientemente
poesia pau-brasil". Aliás, típicos poemas "pau-brasil", em tema e forma,
já se entremeiam nos trechos nominalmente em "prosa" do Miramar,
concluído na Europa em 1923, antes da chegada de Cendrars ao nosso
pais (fevereiro de 1924), assim como "A Negra" de Tarsila, de 1923,
já prenuncia a fase "antropofágica" da pintora. Se é inegável que Cendrars exerceu ponderável influência sobre Oswald e Mário (e por trás,
tanto do suíço como dos brasileiros, estavam os manifestos e premonitórias descobertas do futurismo italiano), não parece menos certo,
quanto à introdução do espírito e da temática "pau-brasil" em poemas
de Feuilles de Route (a 1* parte desse livro, Le Formose, foi publicada
em dezembro de 1924; em março do mesmo ano saíra o manifesto

ração" M . E Mário de Andrade nos permite completar a informação: "Sabes do Oswaldo? Está em Paris amigo de Cendrars, Romains, Picasso, Cocteau, etc. Fez uma conferência
na Sorbonne, em que falou de nós!!! Não é engraçadíssimo?"37.
Em 1924, Cendrars está no Brasil, em contato com os nossos
modernistas. Sob a impressão do Brasil, escreve os poemas
que figuram sob o título Feuilles de Route na edição de 1957
de sua poesia18. Estes poemas vieram à luz entre 1924 e 1928
(parte na coletânea Le Fotmose, edições Au San.? Pareil, Paris, 1924, com ilustrações de Tarsila; parte no catálogo da exposição Tarsila, Paris, Galerie Percier, 1926; parte, finalmente,
nos n^s: 49 e 51, de 1927 e 1928 respectivamente, da revista
parisiense Montparnasse). Em março de 1924 era lançado o
manifesto poético oswaldiano e de maio do mesmo ano data
o prefácio de Paulo Prado, o que permite supor que os poemas
do Pau-Brasil, pelo menos em parte, já estivessem elaborados
àquela altura. Assim, embora o livro de Oswald só viesse a
poético de Oswald), ter havido uma evidente permutação dessa influência. E é Cendrars, desta vez, quem se deixa "paubrasilizar" sob o fascínio
do autor do Miramar. Mas o traçado de influências acaba sendo secundário, e pode mesmo descambar em querela irrelevante, como prova
a conhecida pendenga Huidobro X Reverdy. O decisivo é notar que,
enquanto a poesia de Oswald é fundamental para a nova literatura
brasileira, justamente pelo gume crítico que o poeta soube dar a seu
"estilo-montagem", a de Cendrars, à qual falta este ingrediente essencial
(como o reconhece Aracy, p. 90), não tem sido objeto de semelhante
reivindicação pela atual vanguarda de expressão francesa ("Tel Quel",
"Change"), certamente porque, com seu gosto obsessivo pelo exótico,
acabou quase sempre limitada à disponibilidade colorida, ao detalhístico
e ao pitoresco. Depois de registrar na poesia oswaldiana a interação de
dois pólos, a "destruição do velho" (p. ex., as paródias de peças
de "antologia") e o "reconhecimento do novo", The Times Literary
Supplement ("Brazil Wood", Londres, 24-11-1966) repara: "Todavia,
diferentemente de alguns escritores de vanguarda europeus — entre os
quais seu amigo Blaise Cendrars — esse reconhecimento do novo não
se limitou ao moderno vocabulário dos transportes, trens e telefone,
mas estendeu-se integralmente ao tom (mood) e à estrutura do poema".
aG
"O Caminho Percorrido", em Ponta de Lança, Editora Martins,
São Paulo, s/data (1945?), p. 118.
37
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Ou monde entier au coeur du monde, Paris, Éditions Denoel.

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. Edgard Braga, a propósito, afirma: "Oswald de Andrade teve ainda tempo de ver assimilada não só a sua temática paisagística autóctone, como a estrutura usada em seus próprios poemas"89. E
cata como exemplo o poema "Fernando ae Noronha", publicado por Cendrars em 1928;
De loin on diraxt une oathédrale angloutíe
De près
C'est une üe aux couleurs si intenses que le vert de
1'herbe est tout doré
muito semelhante a outro, homônimo, do Pau-Brasil. Não se
deve esquecer, também, que o Le Formose é dedicado nominalmente por Cendrars aos seus amigos brasileiros (entre os
quais Oswald), e que o poeta paulista, por sua vez, dedica o
Pau-Brasil a Blaise Cendrars, acrescentando significativamente: "por ocasião da descoberta do Brasil". Aliás, no poema
"Départ" (publicado em 1927), Cendrars menciona Oswald,
depois de ter sido por este referido no "Manifesto", em "Falação" e em "Versos de Dona Carrie". Isto no que toca à influência de Oswald sobre Cendrars, Mas há o reverso da medalha. Quando Oswald assegura que sua poesia ooincidia com a
de Cendrars, está revelando o influxo que dela recebera. Não
propriamente do que há nessa poesia de hausto longo, de anaadura retórica (poemas como "La Prose du Transsibérien et
de la Petite Jeanne de France", de 1913), mas, antes, das peças curtas, rápidas, tipo haicai, de assunto exótico, que o poe39
"Kodak", Diário de São Paulo, 19-1-1964. (O exemplo fornecido
por Braga parece de evidência indiscutível. O poema "Fernando de
Noronha" de Cendrars inclui-se na II parte de Feuilles de Route, tendo
sido publicado em 1928, em revista. Como "Pernambouco", deve pertencer à fase da 2 a viagem de Cendrars ao Brasil, ou seja, 1926; ver,
a respeito dessa fase, a ob. cit. Je Aracy Amaral, p. 100).

ta suíço começara a publicar em 1922 ("Les Grands Fêtiches",
revista Disque Vert, Bruxelas, n9 1) e que continuam depois a
aparecer nas seções "lies" e "Menus", de Kodak, livro que sai
em Paris em 1924, quando Oswald lançava no Brasil o seu Miramar. Apenas, a câmara 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 ficava no exótico e no paisagístico, na cor local; Oswald dirigia sua objetiva para além
destes aspectos, colhendo nela as contradições da realidade nossa, que escapavam à faiscante inspeção de superfície. Poemas
tipo "Biblioteca Nacional" ou "Ideal Bandeirante" não se encontram 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. "Por excelência um ser de
mediação", como o classificou Pierre Furter 40 , ele era também,
irremediavelmente, um despaisado, um homem sem um possível contexto de situação. Diz Furter: "Se ele foi, como creio,
um dos primeiros europeus a ser um verdadeiro elo entre o
novo e o velho mundo, a condição de mediação prejudicou a
tomada de consciência da sua própria posição. Não é mais um
suíço, nunca foi um brasileiro, e a França só é um ponto de
partida, uma solução precária". Já Oswald, na congenialidade
dos elementos primitivos que convocava para sua poética —
e sob cujas espécies deglutia as apuradas técnicas estrangeiras —, estava redescobrindo a realidade brasileira de uma perspectiva original e situando-se nela. Assumia o mapa diacrônico
dos vários Brasis coexistentes, em tempos (estágios) diversos,
num mesmo espaço de linguagem, e asumia-o inscrevendo-se
nele, observador observado de um contexto de conflito.
40

Loc. cit. na nota 34. (Leia-se este depoimento de Oswald: "O
primitivismo nativo era o nosso único achado de 22, o que acoroçoava
então em nós Blaise Cendrars, esse grande globetrotter suíço já chamado
"pirata do lago Lemano", e que de fato veio se afogar, não numa
praia nativa, mas num fundo de garrafa da política de Vichy"; ob. cit.,
p. 120, nota 36.)

UM NOVO CONCEITO DE LIVRO
A poesia de Oswald de Andrade põe um novo conceito de
livro. Seus poemas dificilmente se prestam a uma seleção sob
o critério da peça antológica. Funcionam como poemas em
série. Como partes menores de um bloco maior: o livro. O
livro de ideogramas. Daí que, desde o Pau-Brasil, passando
pelo Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, até as Poesias Reunidas O. Andrade (título que parodia
certa sigla de Indústrias Reunidas...), o laij-out tipográfico
das coletâneas oswaldianas sempre tivesse tido grande importância. Para isso contribuíram os desenhos da Tarsila e do
próprio autor e os "achados" que são as capas: a do Pau-Brasil,
uma bandeira brasileira com a divisa mudada para "Pau-Brasil;
a do Primeiro Caderno, uma capa de caderno de curso primájrio, com florões inscritos dos nomes dos Estados brasileiros e
outras garatujas infantis. As ilustrações de Oswald para este
segundo livro ligam-se intimamente a seu contexto, e é uma
pena que, numa edição de tiragem comercial como a presente, não se possa reproduzir integralmente o plano original dessa obra. 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. Ainda há
pouco, o crítico inglês John Willett, do corpo redatorial de
The Times Literary Supplement, fazendo um balanço das relações entre artes visuais (pintura, gráfica) e literatura, salientava 41 : " . . . parece que estamos no limiar de uma revolução no que respeita à maneira pela qual exprimimos nossos pensamentos"; estamos nos libertando das "limitações da
prosa linear" e começando a aprender "como manipular a informação e a própria linguagem através de técnicas absolutamente novas"; estamos fadados a "desenvolver um modo me-

41
"Art, letters and the arrangement of ideas", duas conferências
pronunciadas em The Slade School of Art, London University, 29-5 e
5 - 6 - 1 9 6 5 . MAURICE BLANCHOT, Le Livre à Venir, Gallimard, Paris, 1 9 5 9
(em especial o capítulo sobre a teoria do livro de Mallarmé) e M I C H E L
BUTOR, Rêpertoire II, Les Éditions de Minuit, Paris, 1 9 6 4 ("Le livre
comme objet") são outros que se têm ocupado ultimamente do problema.

nos restrito de escrever livros e transmitir informações e nele
o uso de símbolos e o lay-out bidimensional na página deverão
desempenhar um papel importante"; "a nova acuidade pública
para a imagética visual, que a televisão estimulou, significa que
uma combinação de palavras e ilustrações é hoje congenial
para o leitor"; "que aspecto irá ter o livro parcialmente diagramático do futuro, com sua linguagem condensada e sua
exata colocação de palavras e proposições na página?". Para
chegar a estas considerações, Willett passara em revista as tendências da atual literatura de vanguarda, incluindo, ademais,
um retrospecto das fontes históricas do fenômeno, tais como,
de um lado, os exemplos mais recentes de poetas-pintores
(Maiakóvski) e pintores-poetas (Klee), e, de outro, a tradição vitoriana de livros ilustrados (as estórias de Alice de Lewis Caroll), onde "o livro tornou-se impensável sem suas figuras", isto sem esquecer as remotas origens da escrita pictográfica. No caso dos livros de estórias de Alice, podemos
ensaiar uma explicação do problema em termos de teoria da
informação: não se trata de ilustrações decorativas, mas de figuras intrinsecamente vinculadas ao processo informativo do
texto, fornecendo assim uma co-informação no nível visual, solidária à mensagem verbal des^e mesmo texto. 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. O diário de garçonnicre
de Oswald-Miramar (191&-1919), cujos originais foram preservados, é talvez a primeira manifestação desse novo sentido
de livro na biografia literária do autor do Pau-Brasil (trata-se
de uma obra coletiva, constituída de anotações fragmentárias
de Oswald e seus amigos, entremeadas de recortes de jornais
e revistas, cartas, fotografias, bandeirínhas, etc.).
VISUALIDADE E IMAGEM
Esta preocupação com a fisicalidade do livro corresponde,
como resulta do que dissemos acima, a uma poesia de acen-

tuado pendor plástico. A "fanopéia" da teoria imagista de Ezra
Pound ("the throwing of an image on the mind's retina"),
que Eliot disciplinou num sentido mais restrito de símile concreto com o seu "objetive correlative" (ou seja, a correlação
entre uma emoção particular e um conjunto de objetos, uma
situação, uma cadeia de eventos), está presente espontaneamente na poesia de Oswald. Basta lembrar uma composição como
"Bucólica", ou então comparar com estes versos famosos de
Eliot:
" When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table"
(de The Love Song of /. A. Prufrock, 1917)
estes outros do poema "Jardim da Luz" do Pau-Brasil:
Os repuxos ãesfálecem como velhos
Nos lagos
É que a poesia oswaldiana inclinava-se naturalmente a "dar
precedência à imagem sobre a mensagem, ao plástico sobre o
discursivo", para nos valermos de uma fórmula que João Cabral de Melo Neto aplicou a Murilo Mendes. Se fizermos a
análise mais meticulosa do processo de signos icônicos de um
dos característicos poemas oswaldíanos, o conhecido:
ditirambo
Meu amor me ensinou a ser simples
Como um largo de igreja
Onde não há nem um sino
Nem um lápis
Nem uma sensualidade
veremos que a articulação dos ícones (imagens) escapa da relação de tipo equacionai do símile43, pois a atitude metafórica
42
Na terminologia de DÁMASO ALONSO (Ensayos sobre Poesia
Espahola. Revista de Occidente, Buenos Aires, 1946, pp. 39-46), poderíamos classificar o símile — base do "correlativo objetivo" — como

um tipo equacionai

primário.

(que opera no plano da similaridade semântica) sofre a interferência da atitude metonímica (que age no plano da contigüidade sintática) 48. Assim, o real transposto em imagens é,
ademais, reordenado por nexos imprevistos, pelo mesmo processo de singularização com que, num quadro cubista, uma
figura reduzida ao detalhe ampliado de um olho é avizinhada
de uma carta de baralho ou do bojo de uma guitarra. Uma
coisa toma o lugar sintático da outra, o efeito é tomado pela
causa eficiente, a parte pelo todo etc. No poema transcrito
podemos reconhecer desde logo um símile concreto (do tipo
"correlativo objetivo" eliotiano): simplicidade (fruto do
amor) = largo de igreja. Em seguida, ocorrem duas metonímias: sino (por repícar de sinos) e lápis (por desenho de algo
— objeto, pessoa ou mesmo sombra — feito a lápis; aqui a metonímia sé deixa, por sua vez, inetaforizar, pois há uma equação implícita entre a visão real de um largo de igreja vazio e
silencioso — e, pois simples, e a visão ideal, gráfica, de um
largo de igreja assim desenhado, do croquis de um largo de
igreja onde nenhum traço de lápis preencha o vazio representado pelo branco do papel). O último verso retoma o
"correlativo objetivo", servindo-se dos lances concretos das
metonímias intermediárias para evocar, através do contraste, a
emoção abstrata (ausência de sensualidade); ou, numa equação com sinal negativo: cena sem vibrar de sino, paisagem sem
toque de lápis — não sensualidade. Donde finalmente, fechando o circuito, este esquema de primeiro grau, perturbado
pelos cortes metonímicos: amor puro (que ensina simplicidade) — amor de sensualidade.

VISUAUDADE E* ESTRUTURA
Mas a visualidade na poesia oswaldiana não é apenas uma
questão de imagem visual. Assim como ela se reflete, macro43
A bipolarização tnetommiaf metáfora é uma tese do lingüista
Rotnan Jákobson. Ver nosso estudo "Estilística Miramarina", Suplemento
Literário de O Estado de São Paulo, 24-10-1964. Republicado em Metalinguagem, Editora Vozes, 1967.

estruturalmente, no projeto do livro, ela também afeta os poemas isoladamente considerados. Queremos nos referir, desde
logo, à maneira oswaldiana de cortar e aparar o poema como
um produto industrial seriado, como uma peça estampada a
máquina. À maneira de ordená-lo tirando partido de certas
constantes fônicas:
América do Sul
América do Sol
América do Sal
— uma verdadeira tomada pré-concreta, onde, numa arquitetura justa, esgotam-se todas as possibilidades de diversificação
semântica latentes num dado esquema de trocas vocálicas, o
todo compondo um ideograma do subdesenvolvimento latinoamericano, tropical e dependente de exportações de matériasprimas e produtos alimentares (trata-se da introdução a um
poema satírico — "Hip! Hip! Hoover!", de 1928, no qual é
focalizada a visita ao Brasil de Herbert Clark Hoover, presidente dos EUA entre 1929-1933 ) 4 4 . Importa aqui chamar a
atenção para a geometria sucinta, a objetividade câmara-na-mão de uma composição como:
longo da linha
Coqueiros
Aos dois
Aos três
Aos grupos
Altos
Baixos
Ou para o movimento semântieo-pendular, compassando a expectativa lírica, em:
Poema destacado por Décio Pignatari já no seu primeiro manifesto: 'Nova Poesia: Concreta', 1 9 5 6 (cf. AUGUSTO DE CAMPOS, Décio
PIGNATARI, HAROLDO DE CAMPOS, Teoria da Poesia Concreta, Edições
Invenção, São Paulo, 1 9 6 5 , pp. 3 9 - 4 1 ) .

relógio
As coisas são
As coisas vêm
As coisas vão
As coisas
Vão e vêm
Não em vão
As horas
Vão e vêm
Não em vão
— exemplo de visualização de uma estrutura dinâmica (diferente, porque intrínseca ao poema, da pintura do movimento,
da cinemátíca descritiva de tantos trabalhos — poéticos ou plásticos — do futurismo italiano). Finalmente, note-se como as
intenções burlescas são enfatizadas pela disposição visual em
"A Europa curvou-se ante o Brasil", "Escola Berlites", "Maturidade" (neste último, não só o texto habitual mas a disposição gráfica de um cartãozinho de participação de nascimento ao gosto comemorativo pequeno-burguês são ingredientes da paródia).
VISUALIDADE E SÍNTESE
Compreende-se que o velho João Ribeiro, que se confessava um apaixonado dos livros de figura e do cinema*5 — nisto
se monstrando agudamente um homem do século XX —, tenha
tão bem entendido a poesia de Oswald de Andrade. Compreende-se que Roger Bastide tenha recorrido à pintura — e não
por acaso à pintura extremamente despojada de Alfredo Volpi
— para dar um equivalente do efeito do Primeiro Caderno
oswaldiano, o livro de 1927 onde o poeta voluntariamente
senta-se no banco da escola primária, sob as ordens da professora Poesia, para restituir-se e restituir-lhe a pureza da des45

Cf. artigo citado na nota 11.

coberta infantil. "Poder-se-ia comparar esse caderno a certos
quadros atuais que tentam ver a natureza através de uma alma
de criança, e em especial às últimas tentativas de Volpi"4*.
Em Volpi, como em Oswald, há uma ingenuidade assumida,
que coexiste, sem paradoxo, com a consciência crítica; em
ambos a sabedoria do olho é tomada em conta47. É no Primeiro
Caderno que surgem composições brevíssimas, como:
amor

humor
(a primeira palavra funcionando como título e parte integrante da peça); eis aí o mais sintético poema da língua, tensão
do músculo-linguagem, elementarisrno contundente, ginástica
para a mente entorpecida no vago, obra-prima do óbvio e
do imediato atirada à face rotunda da retórica. Por este poema
se mede, com tonturas de vertigem — dentro da luso-brasileira
"tradição de tagarelas" de que fala Rodrigues Lapa 48 — até
onde foi Oswald na sua raaicalidade e como se distanciam
dele, por este aspecto, mesmo as mais ornadas investidas de
seu companheiro Mário de Andrade. A visualidade propôs o
equilíbrio geômetra e a síntese, o discursivo escoou pelo branco
da página como por um vazado de arquitetura. A informação
estética passou a ser produto não de uma "alta temperatura
informacional do texto" (entendida em termos de opulência
léxica, de "riqueza vocabular"), mas, ao contrário, da "baixa"
violenta dessa "temperatura" no compressor lingüístico do
poema-^minuto oswaldiano. É ainda por essa via que o laborioso
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*ROGER BASTIDE, Poetas

do Brasil

( " B o u q u e t de P o s t a s — I I —

Oswald de Andrade") Editora Guaíra, Curitiba, s/data (1945?), p. 51.
47
Murilo Mendes enquadra a pintura de Volpi num "contexto de
redução ao essencial de elementos caóticos", aliando-a à arquitetura brasileira na tarefa de "rarefação da retórica nativa" ("Volpi: do instinto à
planificação", no catálogo editado em 1963 pela Galeria de Arte da
"Casa do Brasil", Roma); no mesmo catálogo, Décio Pignatari define
Volpi como "um Mondrian trecentescoE
é possível também falar de
uma linha Tarsila/Volpi.
48
Expressão usada no prefácio a uma seleção de Poesias de Sá de
Miranda, Editorial Organizações Ltda., Lisboa, 1942, p. XIII.

e elaborado torneamento de uma poesia de índole artesanal
começa a ser substituído pela simplificação deliberada de uma
nova poesia, de tipo industrial".

"PAU-BRASIL" E "VERDAMARELISMO
Em 1927, dizia João Ribeiro a propósito do estilo inaugurado por Oswald: "Esse estilo de naturalidade selvagem possuía vida e solidez. Desde logo contaminou a antiga corporação
dos materiais de Apoio. Começaram a imitá-lo com maior ou
menor discrição. O folclore, as crônicas do descobrimento, a
carta de Vaz de Caminha, foram escutados como oráculos
que haviam emudecido". Em 1928 acrescentava: "Escrevi de
uma feita que os versos de Oswald de Andrade marcaram
uma época na poesia nacional. O vaticínio era fácil e hoje
o que mais me aborrece é a quantidade dos seus epígonos,
nem sempre bem inspirados" 50. Evidentemente que, sendo esta
poesia "o ovo de Colombo", na expressão feliz de Paulo Prado, prestava-se a diluições. .Diluição, aliás, é seqüela indefectível de toda poesia de invenção. Caracteriza-se o processo
diluidor pela acomodação blandiciosa do novo ao velho, sob a
forma do meio-termo. Adicionando-se doses maciças de redundância ao núcleo original da informação, esta, provida de
recheio expletivo, de matéria excipiente, pássa a tornar-se aceitável para sensibilidades menos radicais. Em relação à poesia
"pau-brasil", a diluição veio por volta de 1926, com o nome
de "Verdamarelismo", depois "Escola da Anta", sob a responsabilidade principal de Menotti dei Picchia, Cassiano Ricardo
e Plínk S^l6duo. O "Verdamarelismo" propiínha-se combater
os resquícios parisienses no "Pau-Brasil", mas, na verdade,
através deste expediente diversionista, capeado de nativismo,
procurava escamotear o pesado tributo temático e estilístico

Cf. nosso estudo "A Temperatura Informacional do Texto",
op. cit., nota 44, pp. 143-146.
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Artigos citados nas notas 10 e 11.

