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Éamplamente sabido que o povo brasileiro não constitui uma
coletividade homogênea do ponto de vista cultural:

diferentes estratos e classes sociais têm concepções diversas
do mundo e da vida.

A cultura erudita, que expressa a visão de mundo da classe
dominante, vale-se de concepções elaboradas, sistemáticas e
politicamente organizadas. Através das instituições, impõe seu
padrão estético, o modelo do que é belo, correto e desejável.
No plano teórico, pretende, através de uma concepção
evolucionista linear, absorver outros fenômenos culturais
gerados fora dos cânones da cultura oficial, estigmatizados
como resíduos ou sobrevivências de condições de vida material
e simbólica passadas.

Nessa concepção, tem sido rotineiro o equívoco de se
considerar passado o que é presente para grandes parcelas
da população brasileira, que vivem em condições precárias,
geradas pelas contradições de um processo de
desenvolvimento econômico caracterizado por desigualdades
regionais, pela concentração do capital e da renda.

Grandes parcelas da população, iletrada ou semi-
alfabetizada, dispersas ao longo do território nacional,
expressam seu modo de ser e agir através de complexa gama
cultural, formalizada de diferentes modos.
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A QUESTÃO IDEOLÓGICAA QUESTÃO IDEOLÓGICAA QUESTÃO IDEOLÓGICAA QUESTÃO IDEOLÓGICAA QUESTÃO IDEOLÓGICA
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A sua sabedoria, que não vem da escola nem dos livros, é
forjada, ao longo do tempo, pela ação contínua de transformar
a natureza através do trabalho, com o auxílio da enxada, do
machado, do serrote, da plaina, da bigorna, do fogo, do barro.
A sua prática diária dá-lhes a dimensão de suas possibilidades
e de seus limites: de seu campo de ação real e de certas
carências, que só podem ser supridas através da magia, com
a ajuda de entidades espirituais, amuletos, banhos de ervas,
rituais nos matos, nas encruzilhadas, nas cachoeiras. As
concepções mágicas incorporam-se no seu dia-a-dia como uma
forma de compreender a realidade e, ao mesmo tempo,
oferecem-lhe a ilusão da disponibilidade de mecanismos
eficientes para retificação da realidade adversa, mudar o curso
da vida, garantir felicidade ou fazer justiça.

O catolicismo dessas grandes parcelas da população
brasileira é bem diferente do catolicismo oficial, aquele que é
organizado pela hierarquia eclesiástica. Sua moral, expressa
por máximas que orientam a vida prática, nem sempre coincide
com os preceitos da moral oficial. Sua estética, nas linhas mais
gerais da pintura, por exemplo, seguem padrões próprios,
derivados da ausência de domínio de técnicas como a
perspectiva científica ou da ilusão de espaço em três dimensões,
com, entre outros, o recurso do claro-escuro. A deformação das
figuras é constante, bem como a utilização de cores fortes e
temática singela. Os movimentos e atitudes convencionais das
figuras, na pintura e na escultura, obedecem, em geral, a
padrões, posturas e gestos típicos, carregados de significação
simbólica. O imaginário popular, não raro, aflora espontâneo e
rico de força expressiva nessas obras, bem como nos contos
populares e nos cantos.

Todo um universo cultural forjado numa prática diária revela-
se, então, na sociedade, disposto em diferentes estratos, alguns
arcaicos ou conservadores, outros progressistas, inovadores, que
se manifestam através de formas criadoras. Trata-se de um modo
de ser, pensar, sentir, agir e reagir próprio de grandes parcelas da
população brasileira e que se contrapõe às concepções das
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parcelas cultas da sociedade, historicamente determinadas - e que
se poderia chamar de cultura popular.

Dispondo de uma dinâmica interna que a leva a incorporar e
reelaborar continuamente os elementos que lhe são fornecidos por
outras agências culturais, ela se renova, modifica-se. Os contos, os
cantos e danças, independentemente da origem que possam ter,
mas que se adequam ao seu modo de sentir e pensar, são também
adotados por esses segmentos populares e até adaptados ao modo
de expressão que lhes é peculiar.

Se, então, a cultura popular se vale da criação erudita, da
divulgação científica, para reciclar-se, no seu modo
assistemático, porém grupal de existência, o mesmo se pode
dizer da cultura erudita ou da cultura de massas, que, em uma
ou outra oportunidade, buscam inspiração no popular, apesar
de sua tendência a estigmatizá-lo.

Às vezes, porém, a busca do popular deixa de ser
episódica e eventual, para tornar-se refletida, sistemática,
organizada. Nesses casos, projetos revolucionários podem
surgir, alimentados por essa fonte viva. Como ocorreu, por
exemplo, com certas correntes do Modernismo, no Brasil, que
se colocavam à frente do resto da sociedade na busca de uma
nova ordem estética, tendo, porém, de forma mais ou menos
clara, conforme o autor, a consciência de que à noção de novo
artístico associavam-se, também, a idéia de nova ordem política,
econômica e social.

CULCULCULCULCULTURA POPULAR ETURA POPULAR ETURA POPULAR ETURA POPULAR ETURA POPULAR E
MOVIMENTO MODERNISTMOVIMENTO MODERNISTMOVIMENTO MODERNISTMOVIMENTO MODERNISTMOVIMENTO MODERNISTAAAAA

Popular, de acordo com Gramsci, é a cultura criada pelo
povo, que articula uma concepção do mundo e da vida em
contraposição aos esquemas oficiais, transmitidos pela escola,

1 Em Letteratura e vita nazionale, Antonio Gramsci afirma que se trata de uma “concepção
do mundo e da vida, em grande parte implícita, de determinados estratos da sociedade
(determinados no tempo e no espaço) em contraposição (também na maior parte das
vezes implícita, mecânica, objetiva) com as concepções “oficiais”, ou, no sentido
mais amplo, das partes cultas das sociedades historicamente determinadas”.
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sancionados pelas instituições1. Embora contenha concepções
e valores conservadores e até retrógrados, que expressam
condições de vidas passadas, a cultura popular revela aspectos
inovadores, que apontam para o futuro, através de concepções
de estratos que entram em contradição com o modo de ver e
de ser de estratos dirigentes.

Marginalizada pelas elites, nas sociedades complexas, a
cultura popular, muitas vezes, alimenta projetos de vanguarda.
Um dos mais claros exemplos de utilização da cultura popular
brasileira em um projeto artístico de renovação formal e de
negação da estética do passado é o modernismo.

A linguagem modernista insurgia-se contra a estética de
1890-1920, atacando o modo de falar daquela época e, por
conseguinte, o modo de ver e de ser daquele período.

Essa luta pela ruptura da linguagem continha um componente
ideológico, uma nova visão de mundo que pressupunha a tomada
de consciência do país, de sua realidade e da necessidade de se
buscar uma nova expressão artística nacional.

A busca (e o encontro) de originalidade na concepção
artística e de novas formas de expressão, ocorreriam num
momento (anos 20 e 30 do século XX), em que todo um processo
de maturação histórica fornecia o suporte necessário ao
desencadeamento desse processo renovador. Havia condições
objetivas para um avanço já que a formação e o
desenvolvimento da literatura são uma parte do processo
histórico total da sociedade:

“A essência e o valor estético das obras
literárias, e também de sua ação, são a parte
daquele processo geral e unitário através do
qual o homem se apropria do mundo
mediante a sua consciência”2.

A tentativa, por parte dos modernistas, de viabilizar um
novo projeto artístico sustentado na cultura popular, buscando

2 LUKACS, Georg. II Marxismo e la critica litteraria.
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ali originalidade e força expressiva, ficou evidente através da
adoção de procedimentos técnicos da arte primitiva,
enfatizando a deformação do natural como elemento
construtivo, a pesquisa de cores no universo “caipira”, a adoção
de uma linguagem coloquial e regional em contraposição à
simétrica e conservadora matriz culta parnasiana, a valorização
dos cantos populares como fonte de inspiração.

A pesquisa musical, no modernismo, se voltaria para as
expressões negras da cultura popular, as manifestações
rítmicas até então catalogadas pela sociedade como “casos
de polícia”, pois, como se sabe, os batuques, as rodas de
samba foram duramente perseguidos no Brasil, no começo do
século XX.

LINHA NEGRA VERSUS INDIGENISMOLINHA NEGRA VERSUS INDIGENISMOLINHA NEGRA VERSUS INDIGENISMOLINHA NEGRA VERSUS INDIGENISMOLINHA NEGRA VERSUS INDIGENISMO

A opção pela linha negra da cultura brasileira alicerçava-
se, entre outras razões, na busca de uma originalidade capaz
de exprimir certa autenticidade nacional. O indigenismo,
naquela etapa, pouco tinha a oferecer. Como tema, já havia sido
bastante explorado, no século XIX, tanto na literatura como na
música e, apesar de alguns compositores como Heitor Villa-
Lobos, produzirem uma ou outra obra inspirada em motivos
selvícolas, o modernismo pouco se ocupou do indigenismo, até
porque este aparecia identificado com uma linha tradicional
que, em certos aspectos, entrava em contradição com as
preocupações inovadoras dos modernistas. Por outro lado, as
concepções nacionalistas dos modernistas negavam o
aproveitamento de uma temática branca, por sua identificação
com a Europa tradicional, colonizadora.

Dentro desse quadro, restava, como grande via de
pesquisa, a produção cultural negra, e a ela se mantiveram fiéis
- além de escritores e pintores - músicos de grande expressão
como Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Camargo Guarnieri,
Francisco Mignone.

Foi o próprio Mário de Andrade quem documentou a
transposição de produções musicais populares urbanas para
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os esquemas da música erudita:

“Ah, não me esquecerei jamais daquela noite
de janeiro, faz dois annos, em que vi descer
do morro uma escola cantando aquele
admirável samba, que em seguida Francisco
Mignone aproveitou em sua “Quarta Fantasia”
para piano e orquestra. O céu estava altíssimo
e a noite parara exhausta de tanto calor. E o
pessoal veio do morro, cantando a sua linha
de tristeza, tão violenta, tão nítida, que era de
matar passarinho. O negro da estiva fazia o
solo, mais ou menos, e logo o coro largava a
se desesperar. As vozes das mulheres quando
então subiam nas quatro notas do arpejo
ascendente inicial, vozes abertas,
contradictoriamente alviçareiras, como que
ainda empurravam mais o espaço dos grandes
ares, deixando mais amplidão para a desgraça.
Uma desgraça real, nascida por certo de
inconsciências tenebrosas, que quase impedia
a contemplação da música belíssima, de tão
irrespirável tornava esta vida”.

Na literatura, a pesquisa estética do movimento
modernista levou à experimentação da linguagem, sustentada
na cultura popular. Isso representou abertura de espaço para a
linguagem coloquial, os regionalismos, os dialetos caipiras e
dos imigrantes, as expressões folclóricas. Foi, portanto, a
cultura popular a fonte que alimentou as novas formas de
expressão, que romperam com a linguagem bacharelesca e
ufanista da “cultura oficial” da República Velha e propiciaram
a emergência de obras contundentes, vigorosas e bem
humoradas como Macunaíma, de Mário de Andrade, ou da
poesia pau brasil.
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RUPTURA CONSCIENTERUPTURA CONSCIENTERUPTURA CONSCIENTERUPTURA CONSCIENTERUPTURA CONSCIENTE

Ao lançar, em 1924, o Manifesto Pau Brasil, Oswald de
Andrade sentia que a ruptura artística estava, naquele momento,
em consonância com uma aspiração maior, de reconstrução
do país:

“É a coincidência da primeira construção
brasileira no movimento de reconstrução
geral”3.

Essa noção de necessidade de “reconstrução geral”
estava subjacente ao processo de mudança social que a
ascensão da burguesia ensejava. Os anos vinte seriam, pois, o
desaguadouro de intenso processo em gestação, no país, desde
o final do século XIX, e que tinha como pontos principais: a
abolição da escravatura; a imigração européia, a proclamação
da República, o encilhamento, o crescimento urbano e da
indústria; a organização sindical marcada pela presença
anarquista. Ao se iniciarem os anos vinte, a sociedade brasileira
seria ainda sacudida pela ação tenentista e pela fundação do
Partido Comunista - além, é claro, da eclosão do embrião do
modernismo, representado pela Semana de Arte Moderna, que
envolvida por um sentimento anárquico de rebelião, propunha
a ruptura, submetendo a uma crítica corrosiva a literatura, a
música, a pintura.

A consciência de que o Brasil era um país colonizado levou
Oswald de Andrade, em 19284, a propor que se engolisse o
colonizador para que, através desse exercício de antropofagia,
seu poder fosse assimilado, transformando-se o tabu em totem.
Esse exercício, por sua vez, pressupunha a assimilação crítica
dos valores transplantados da Europa, e, ao mesmo tempo, a
busca da cultura popular marginalizada, de sua força viva, para
um esforço de interação entre as raízes nativas e as conquistas

4 Revista de Antropofagia. São Paulo: edição de 1º de maio de 1928.
3 Correio da Manhã. Rio de Janeiro: edição de 18 de junho de 1924.
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da vanguarda, a modernidade européia.
Não só a literatura modernista e a música partiram em

busca de originalidade a partir das raízes populares do país. A
pintura “pau brasil” de Tarsila Amaral também inspirou-se na
cultura popular, através da temática e da cor. Apesar das
construções estruturadas com evidentes conotações formais
de origem cubista, Tarsila adotou, em sua obra, cores até então
discriminadas pelos padrões estéticos dominantes, por serem
consideradas caipiras ou de mau gosto.

À polêmica que a Semana de Arte Moderna abrira, novos
elementos eram continuamente adicionados, refletindo o
momento de grande efervescência de idéias que o país
atravessava. A crise econômica de 1929 viria coroar um
processo tumultuado, onde os questionamentos estavam
abertos e o debate estético, inevitavelmente, teria de
desembocar na questão política.

O acirramento dos posicionamentos políticos dos anos
trinta refletiu-se também nos caminhos que o modernismo
trilharia. Abandonando sua fase heróica dos anos vinte, o
movimento passaria por reavaliações e atingiria uma etapa de
produção diferenciada, onde ficariam mais evidente os
contornos dos posicionamentos políticos.

MAMAMAMAMATIZES IDEOLÓGICOSTIZES IDEOLÓGICOSTIZES IDEOLÓGICOSTIZES IDEOLÓGICOSTIZES IDEOLÓGICOS

Naquela época, as teses sobre supostas superioridades
raciais que sacudiam a Europa e alimentavam o nazismo
encontravam forte ressonância dentro do país. Não faltavam
correntes de opinião que logo se apressaram em explicar o
subdesenvolvimento econômico brasileiro a partir de premissas
racistas.

Baseadas na análise realista de que era o Brasil um país
profundamente mestiço, procuravam interpretar a variedade
racial e étnica existente em termos de diferenças qualitativas
entre os distintos grupos. Assim, construíam-se justificativas
teóricas para alimentar a discriminação social.
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O acentuado desprezo pela produção cultural de alguns
grupos - particularmente o dos negros e mulatos, tidos como
inferiores e apontados, através de estereótipos, como entraves
ao progresso nacional - encontrou, por parte de alguns
intelectuais modernistas, a mais veemente reação. Não faltaram
também realizações compensatórias, como a supervalorização
dos traços mais característicos da cultura popular e de tudo o
que se pudesse apontar como “autenticamente nacional”, ao
mesmo tempo que se acentuava a rejeição de tudo o que
pudesse ser considerado “alienígena”.

No clima de debate que então se estabeleceu, as reações de
auto-afirmação étnica foram, aos poucos, saindo da esfera
puramente emocional para se alicerçarem em conhecimentos
científicos. A reflexão em torno da história nacional, da forma de
organização da sociedade, das condições de vida da população
rural e urbana logo foi ganhando considerável espaço.

Essa nova diretriz impressa nos debates ficara claramente
expressa na edição de estréia  da Revista Nova, dirigida por
Paulo Prado, Antonio de Alcântara Machado e Mário de
Andrade.

No editorial de seu primeiro número5 a revista expunha
sua preocupação com o imenso atraso intelectual do país e
propunha-se a reservar a maior parte de seu espaço à
divulgação de conhecimentos teóricos. Um conhecimento

“ainda que sumário desta terra, através da
contribuição inédita de ensaístas,
historiadores folcloristas, técnicos, críticos e
literatos”.

O espaço da revista não ficaria, portanto, restrito à pura
literatura de ficção, que se constituíra no grande tema dos anos
vinte, mas abriria suas colunas para um novo tipo de debate,
que ganharia vigor, sustentado por teóricos políticos, jornalistas,
historiadores e ensaístas.

5 Publicado em março de 1931.
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A guerra, porém, vinha de antes. As diferentes correntes
de pensamento, que, momentaneamente, se haviam juntado na
Semana de Arte Moderna, logo iniciaram a debandada, cada
qual para seu lado, procurando os caminhos que convinham
aos seus propósitos, num confronto aberto.

A GUERRA DAS TENDÊNCIASA GUERRA DAS TENDÊNCIASA GUERRA DAS TENDÊNCIASA GUERRA DAS TENDÊNCIASA GUERRA DAS TENDÊNCIAS

Ao lado da influência do Partido Comunista, - fundado em
1922 e ao qual o próprio Oswald de Andrade se ligara - outras
propostas eram apresentadas, alimentando o debate estético
e a questão política.

A influência comunista era duramente contestada pela
corrente católica. Alceu Amoroso Lima que, por volta de 1928,
integrara-se ao catolicismo militante, no plano filosófico
valorizava Bergson, a procura da “verdadeira mística”, num
alerta contra as “falsas místicas” que dominavam o mundo da
época, iludindo, segundo ele, a insaciável sede de infinito do
homem moderno. Temia que a influência comunista afetasse a
tradição religiosa do povo brasileiro.

Outras correntes, menos expressivas, também tentavam
se afirmar, expondo suas concepções conservadoras, através
de propostas de volta ao passado, como ocorria com Tasso da
Silveira, que, pela revista Festa, procurava retomar as raízes
simbolistas. Sua meta pouco ambiciosa não ia além da
revalorização da “espiritualidade” e da relação arte-
religiosidade. Pelo caráter mole e vago de seu humanismo,
contribuía para aumentar o caudal das correntes
conservadoras, que se tornavam cada vez mais fortes.

Em 1929, Plínio Salgado, acompanhado de Menotti del
Picchia, Alfredo Ellis, Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho
lançaram um documento6 intitulado “Nhengaçu Verde-Amarelo”,
que se opunha à linha antropofágica de Oswald de Andrade e se
tornaria importante referencial teórico e prático do
conservadorismo no país7. Apresentando o indígena, de forma

6 Publicado no jornal Correio Paulistano. São Paulo: edição de 17 de maio de 1929.
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idealizada, como símbolo nacional, cuja força residia “na sua
capacidade sentimental”, o documento remetia para o caráter
democrático da sociedade brasileira, ressaltada como “livre
de preconceitos” e terminava declarando que dentro do
conservadorismo seria encontrada a “inevitável renovação do
Brasil”:

“Aceitamos todas as instituições
conservadoras, pois é dentro delas mesmo
que faremos a inevitável renovação do Brasil,
como o fez, através de quatro séculos, a alma
da nossa gente, através de todas as
expressões históricas”.

Do grupo que subscreveu esse documento, Cândido Mota
Filho ganharia expressão no país como crítico das idéias
liberais. Para ele, a política se constituía na ciência da ordem.
Por isso, entendia que o liberalismo crítico das “assembléias
indisciplinadas e ignorantes” devia ser combatido, assim como
propunha que o materialismo fosse combatido com a
religiosidade, e o relativismo, com espiritualismo. Plínio Salgado,
por sua vez, alcançou expressão nacional como líder do
Integralismo8 que mantinha identidade com o fascismo italiano.

O extraordinário desenvolvimento do debate político, a
multiplicação de órgãos de difusão do pensamento tornam clara
a intensa agitação ideológica vivida no período. Ao mesmo
tempo, permite que se avalie a dificuldade de alguns escritores
de compreenderem com clareza o que se passava: a sutil
interpenetração de dois campos - o da literatura e o da política.
Mas, independentemente do tipo da produção gerada no

7Esse verde-amarelismo ufanista e suas concepções idealizadas de uma nação
desprovida de preconceitos orientou, através de livros escolares, a educação
brasileira por mais de cinquenta anos.

8 A Ação integralista  procurava manter identidade  com o fascismo italiano e a partir de
1936 recebia subvenção do governo fascista e de grupos empresariais interessados
na difusão dessas idéias. o próprio governo Vargas manifestou várias vezes simpatia
pelo regime mussoliniano. Em 1937 Vargas distanciou-se do Integralismo, mas outorgou
ao país uma Constituição receptiva aos postulados do regime de Mussolini.
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período, permanece a constatação do próprio Mário de Andrade
de que “o modernismo foi um toque de alarme”. Foi uma
abertura: a importância de sua herança está muito mais nas
perspectivas que abriu e que o pós-modernismo viria a explorar.

“Ele (o modernismo) não era uma estética,
nem na Europa, nem aqui. Era um estado de
espírito revoltado e revolucionário que, si a
nós nos atualizou, sistematizando como
constância da Inteligência nacional o direito
antiacadêmico da pesquisa estética e
preparou o estado revolucionário das outras
manifestações sociais do país, também fez
isto mesmo no resto do mundo, profetizando
estas guerras, de que uma civilização nova
nascerá9“.

CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

O movimento modernista teve, em resumo, três grandes
méritos: conquistar o direito à pesquisa estética, atualizar a vida
artística nacional e estimular a consciência criadora nacional.
Representou a vitória da intelectualidade burguesa na luta geral
que tratava para impor seus padrões e suas normas. Mas
deixou para Mário de Andrade, no fim de sua vida, amargas
reflexões:

“Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto,
a insatisfação que eu me causo, que os outros
não sentem assim na beira do caminho,
espiando a multidão passar. Façam ou se
recusem a fazer arte, ciência, ofícios. Mas não
fiquem apenas nisto, espiões da vida
camuflados em técnicos da vida, espiando a
multidão passar. Marchem com as multidões”.

9 ANDRADE, Mário. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1974.
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O sentido dessa marcha, ele, Mário de Andrade, ao
inventariar sua vida, tinha certeza de haver descoberto que era,
segundo suas próprias palavras: “o amilhoramento político-
social do homem”.

A severidade de Mário de Andrade para consigo mesmo
é injusta na medida em que ele “não ficou espiando a multidão
passar”, como se depreende da história de sua vida e da
evolução de seu pensamento, que passará da crítica ao seu
próprio aristocracismo à consciência de que se vivia uma idade
política do homem e era a isso que tinha de servir. Mas, se de
alguma coisa pode ainda valer o seu desgosto, será, no mínimo,
poder alertar o leitor de hoje para uma reflexão sobre a
produção cultural brasileira, considerando:

a) O caráter alienante de certos “vanguardismos” que
desde os anos cinquenta do século XX rodopiam num
formalismo circular.

b) A questão do caráter nacional da expressão artística.
c) A questão da neutralidade da “inteligência brasileira”,

que, muito longe de ser “neutra”, presta-se a perpetuar
a antiga indiferença das camadas senhoriais perante
os imensos contingentes populacionais do país, cujo
padrão de vida situa-se nos limites inferiores ao mínimo
necessário à sobrevivência digna de um ser humano.

d) A questão do papel do intelectual na sociedade.


