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Anexo 1 

 Documentos do Fichário Analítico 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Música e cinema (1)” (MA-MMA-48-2964) 
 

 
Verificação:  
 
SALAZAR, Adolfo. “El film sonoro. Sus vicios y posibilidades”. In: La musica actual 
en Europa y sus problemas. Madri: J. Mª Yagües, 1935, p. 386-390. 
SCHNEIDER, Edouard. La musique au cinéma. Le Monde Musical, a. 45, nº 2. Paris, 
28 fev. 1934, p. 60. 
KOECHLIN, Charles. Le problème de la musique de cinéma. Le Monde Musical, a. 45, 
nº 10. Paris, 31 out. 1934, p. 269-271. 
SCHLOEZER, B. de. Musique et cinéma. La Nouvelle Revue Française, a. 23, nº 262. 
Paris, 1 jul. 1935, p. 138-141. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Música e cinema (2)” (MA-MMA-48-2965) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificação: 
 
LE DESSIN ANIMÉ ET LA MUSIQUE. Le Mois, nº 49. Paris, 1 jan./1 fev. 1935, p. 
252-260. 
SABANEEV, Leonid. Music for the films: a handbook for composers and conductors. 
Londres: Sir Isaac Pitman & Sons, 1935. 
GHISI, Federico. Musica nel film. Rivista Musicale Italiana, a. XL, 5º/6º fascículos. 
Milão, 1936. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Música e Cinema” (MA-MMA-48-3037) 
 
 

 
 

Transcrição: 
 

     191 
 

Musica e Cinema 
 
Le Mois 22 
 
Verificação: 
 
LA MUSIQUE AU CINÉMA. Le Mois, nº 22. Paris, 1 out./1 nov. 1932, p. 230. 
LA MUSIQUE ET LE CINÉMA. Le Mois, nº 22. Paris, 1 out./1 nov. 1932, p. 245-253. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP  
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Carlito” (MA-MMA-48-5443) 
 
 

 

Transcrição  
 
Carlito                       38 
 
p[o]r E. Faure E. N. 6 
__ 
“Morte de C.” poema cinematico N. R. F. 1923, VI 
__ 
La Rouée ver l’or N. R. F. 1925, XI 
__ 
Circo C. d’Art 1928 – I 
__ 
por Soupault 1928 – XI – Europe 
__ 
City Lights N. R .F. 1931, V 
__ 
 

Verificação: 
 
FAURE, Elie. Charlot. L’Esprit Nouveau, nº 6. Paris, [mar. 1921], p. 657-666. (Notas 
MA) 
COHEN, Albert. Mort de Charlot. La Nouvelle Revue Française, a. 10, nº 117. Paris, 1 
jun. 1923, p. 883-889. 
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BEUCLER, André. Charlie Chaplin et La ruée vers l’or. La Nouvelle Revue Française, 
a. 13, nº 146. Paris, 1 nov. 1925, p. 632-635. 
À PROPOS DU CIRQUE DE CHARLOT. Cahiers d’art, a. 3, nº 1. Paris, jan. 1928, p. 
39-44. 
SOUPAULT, Philippe. Charlie Chaplin. Europe, nº 71. Paris, 15 nov. 1928, p. 378-393. 
(Nota MA) 
CRÉMIEUX, Benjamin. Charlot et Les lumières de la ville. La Nouvelle Revue 
Française, a. 19, nº 212. Paris, 1 maio 1931. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Dez premissas sobre o silencioso e o sonoro” (MA-MMA-48-5444/5445) 
 

 
 
Verificação: 
 
FREITAS JR., Otávio de. Dez premissas sobre o silencioso e o sonoro, s/d, s/p.  
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema” (MA-MMA-48-5446) 

 
 

Transcrição: 
 
Cinema                         38 
 
Literatura e C. feuilles libres nº 27 
__ 
__ 
Gabinete Dr. Caligari  
The Kid___________} Crapouillot 16, Nov. 1921 
__ 
__ 
 
Estetica do C E. Nouveau, 1 
p[o]r Delluc   ´´      ´´      3; 4; 5 (fotogenia) 
__ 
__ 
Boileau e o Cinema E. N. 5 6 
__ 
__ 
Charlot p[o]r Faure E. N. 6 
__ 
Glifocinematografia E. N. 1374. 11, 
__ 
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Pro-cinema Delluc E. N. 14 
__ 
Estado do Cinema E. N. 18 
__ 
C. na educação escolar E. N. 19 
__ 
__ 
Teatro se transporta no C. E. N. 23 
 
Verificação: 
 
MAYR, W. Littérature et cinéma. Les Feuilles Libres, a. 4, nº 27. Paris, jun./jul. 1922, 
p. 211-215. 
GALTIER-BOISSIÈRE, Jean. Un film allemand (en présentation privée): Le cabinet du 
Docteur Caligari. – Un film américain (dans les salles): Le gosse (The kid) de Charlie 
Chaplin. Le Crapouillot, nº especial. Paris, 16 nov. 1921, p. 2-4. 
TOKINE, B. Esthétique du cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 1. Paris, [out. 1920], p. 84-89. 
DELLUC, Louis. Cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 3. Paris, [dez. 1920], p. 349-351. 
DELLUC, Louis. Cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 4. Paris, [jan. 1921], p. 480-482. 
DELLUC, Louis. Photogénie. L’Esprit Nouveau, nº 5. Paris, [fev. 1921], p. 589-590. 
AURIO, Henri. Boileau et le cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 6. Paris, [mar. 1921], p. 624. 
FAURE, Elie. Charlot. L’Esprit Nouveau, nº 6. Paris, [mar. 1921], p. 657-666. 
(Notas MA) 
RECHT, Paul. La glyphocinématographie. L’Esprit Nouveau, nº 11. Paris, [out. 1921], 
p. 1375-1376. 
DELLUC, Louis. Pro Cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 14. Paris, [jan. 1922], p. 1666-
1668. 
COURTRY, Henry de. État du cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 18. Paris, [ago. 1923], p. 
81-82. 
HOLLEBECQUE, Marie. Le rôle des images dans l’éducation scolaire. La part du 
cinéma. L’Esprit Nouveau, nº 19. Paris, [set. 1923], p. 253-260. 
HOLLEBECQUE, Marie. Le théâtre est-il transposable au cinéma. L’Esprit Nouveau, 
nº 123. Paris, [abr. 1924], p. 221-224. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema” (MA-MMA-48-5447) 
 
 

 
 
Transcrição: 
 
            38 
 
Cinema 
 
Grandeza e Decadencia Bifur nº 5 
__ 
Nº dedicado ao Kino, da Querschnitt, janeiro, 1931 
__ 
Arte ou Industria? Le Mois, nº 16 
__ 
Destino do C. Le Mois 22 23 
__ 
Studio ou Ar Livre Le Mois 25 
__ 
 
Verificação: 
 
FONDANE, Benjamin. Du muet au parlant: grandeur et décadence du cinéma. Bifur, nº 
5. Paris, maio 1930, p. 137-150. 
CENDRARS, Blaise. Grub an den film. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 1-2. 
FAY, Bernard. Der Tod des Kinos. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 3-8. 
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DELTEIL, Joseph. Die Vorherrschaft des Auges. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 
1931, p. 9-10. 
DUHAMEL, Georges. Die Maschinerie der Verdummung. Der Querschnitt, nº 1. 
Berlim, jan. 1931, p. 11-13. 
GROSZ, George. Das feine Milljöh. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 14-17. 
SCHILLER, Paul. Titelsong des stummen Films. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 
1931, p. 18. 
EISENSTEIN, Sergei. Der Kinematograph der Bergriffe. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, 
jan. 1931, p. 19-21. 
CLAIR, René. Rhythmus. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 22-23. 
FEYDER, Jacques. Ich glaube an den sprechenden Film. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, 
jan. 1931, p. 24-26. 
DUPONT, E. A. Hinter dem Objektiv. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 27-
28. 
WETTACH, Adrian. College Chaplin. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 29-
30. 
CHAPLIN, Charlie. Sieben Sätze. Der Querschnitt, nº 1. Berlim  jan. 1931, p. 31. 
RENOIR, Jean. Märchenhafte Begebenheit. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 
32-33. 
MEDINA, Paul. Von Pahté Frères zu René Clair. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 
1931, p. 34-37. 
KUH, Anton. Sach-Lexicon. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 38. 
ZUCKMAYER, Carl. Verfilmung. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 39-41. 
STUCKENSCHMIDT, H. H. Musik in Kino. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 
42-22. 
SCHNEIDER, Walther. Kurze Dramaturgie des Tonfilms. Der Querschnitt, nº 1. 
Berlim, jan. 1931, p. 45. 
POMMER, Erich. Ditcher und Tonfilm. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 46. 
SIGMA. Was wird beim Film verdient? Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 47-
50. 
SCHILLER, Paul. Traumbuch des Films. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 
51. 
GILL, Al G. Warum. S. M. Eisenstein Hollywood Verliess. Der Querschnitt, nº 1. 
Berlim, jan. 1931, p. 52. 
HOLLYWOOD ENTHÜLLUNGEN. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 53-
55. 
ZIEGEL, Dorothea. Die “Clique”. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 56-57. 
KARINTHY, Friedrich. Der Bumerang von Burdonberg. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, 
jan. 1931, p. 58-59. 
NASCHÉR, P. G. Vom Zeitungsjungen zum-Ein Interview. Der Querschnitt, nº 1. 
Berlim, jan. 1931, p. 60-61. 
ANTON. Antworten der Film-Redaktion. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 
62. 
(Nota MA) 
GUTE BILANZ. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 63. 
BRIEFE AN EINE FILMGESELLSCHAFT. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, 
p. 64. 
BRIEF AN EINEN FILMSCHAUSPIELER. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, 
p. 65. 
BÜCHER-QUERSCHNITT. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 1931, p. 66-71. 
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FILMISCHE UND ANDRE SCHALLPLATTEN. Der Querschnitt, nº 1. Berlim, jan. 
1931, p. 72. 
FÉJOS, Paul. L’alternative du cinéma: art ou industrie? Le Mois, nº 16. Paris, 1 abr./1 
maio 1932, p. 209-212. 
DESTIN DU CINÉMA. Le Mois, nº 23. Paris, 1 nov./1 dez. 1932, p. 252-258. 
STUDIO OU PLEIN AIR? Le Mois, nº 25. Paris, 1 jan./1 fev. 1933, p. 244-247. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (1)” (MA-MMA-48-5448) 
 

 
Verificação: 
 
LIMA, Alceu de Amoroso. “A mecânica e o cinema”. In: Estudos (2ª série). Rio de 
Janeiro: Edição de Terra de Sol, 1928, p. 73-80. (Nota de terceiros) 
2-Indicação não encontrada pela pesquisa. 
LUCIANI, Sebastiano Arturo. Verso una nuova arte: il cinematografo. Roma: Ausonia, 
1920. (Notas MA) 
ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Cinema contra cinema: bases gerais para um 
esboço de organização do cinema educativo no Brasil. São Paulo: Cia Editora Nacional, 
1931. (Nota de terceiros) 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (2)” (MA-MMA-48-5449) 
 
 

 
Verificação: 
 
CHARENSOL. Georges. Panorama du cinéma. Paris: Éditions Kra, 1930. 
RAMOND, Édouard. La passion de Charlie Chaplin. Paris: Librairie Baudiniere, [n.d.] 
COUSTET, Ernest. Le cinéma. [Paris]: Hachette, 1921. 
MOUSSINAC, Léon. Panoramique du cinéma. Paris: Au Sans Pareil, 1929. (Notas 
MA) 
DELLUC, Louis. Charlie Chaplin. Paris: M. de Brunoff, 1921. (Nota MA) 
CARTER, Huntly. The new theatre and cinema of Soviet Russia. Nova York: 
International Publishers, 1925.  
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (3)” (MA-MMA-48-5450) 

 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificação: 
 
BOWER, Dallas. Plan for cinema. Londres: Dent, 1936. (Marginália apensa) 
SCHNEIDER, Edouard. La musique au cinéma. Le Monde Musical, a. 45, nº 2. 
Paris, fev. 1934, p. 60. 
CENDRARS, Blaise. Hollywood: la mecque du cinéma. Paris: Éditions Bernard 
Grasset, 1936. (Nota de terceiros) (Nota da pesquisa: livro fechado) 
KOECHLIN, Charles. Le problèm de la musique de cinéma. Le Monde Musical, 
a. 45, nº 10. Paris, 31 out. 1934, p. 269-271. 
SCHLOEZER, B. de. Musique et cinéma. La Nouvelle Revue Française, a. 23, 
nº 262. Paris, 1 jul. 1935, p. 138-141. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (4)” (MA-MMA-48-5451) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificação : 
 
LE DESSIN ANIMÉ ET LA MUSIQUE. Le Mois, nº 49. Paris, 1 jan./1 fev. 
1935, p. 252-260. 
PAINLEVÉ, Jean. Le cinématographie scientifique en France. Le Mois, nº 53. 
Paris, 1 maio/1 jun. 1935, p. 265-271. (Nota MA) 
TOUJOURS LE CINÉMA ÉDUCATEUR. Le Mois, nº 59. Paris, 1 nov./1 dez. 
1935, p. 120-128. (Nota MA). 
PROGRÈS ET LE MOEURS: LE RÈGNE DE L’IMAGE. Le Mois, nº 61. Paris, 
1 jan./1 fev. 1936, p. 131-140. 
L’OPÉRA, LE BALLET ET LE CINÉMA. Le Mois, nº 68. Paris, 1 ago./1 set. 
1936, p. 253-254. 
PROGRÈS DU CINÉMA SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE. Le Mois, nº 
70. Paris, 1 out./1 nov. 1936, p. 89-98. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (5)” (MA-MMA-48-5452) 
 
 

 
 

Verificação: 
 
L’ESTHÉTIQUE DE LA COULEUR AU CINÉMA. Le Mois, nº 71. Paris, 1 
nov./1 dez. 1936, p. 189-194. 
COSTA, Dante. A questão da freqüência infantil aos cinemas. Rio de Janeiro: A 
Encadernadora, 1937. (Nota de terceiros) 
MARGADONNA, Ettore M. Cinema: ieri e oggi. Milão: Editoriale Domus 
S.A., 1932. (Notas MA) 
LUCIANI, Ida R. Cinematografia escolar. Buenos Aires: Editorial Moly & 
Lassere, 1937. (Nota de terceiros) 
SABANEEV, Leonid. Music for the films: a handbook for composers and 
conductors. Londres: Sir Isaac Pitman & Sons, 1935. (Notas MA) 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (6)” (MA-MMA-48-5453) 
 

 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificação: 
 
THE MUSEUM OF MODERN ART FILM LIBRARY BULLETIN 1941. Nova 
York, 1941 (corresponde à numeração de 27 a 30). (Nota MA) 
CIRCULAR Nº 24: INSTRUÇÕES SOBRE O SERVIÇO DE RÁDIO E 
CINEMA EDUCATIVO. São Paulo (Est). Serviço de Rádio e Cinema 
Educativo, 1934. 
32-Os documentos relacionados a esse número não foram localizados pela 
pesquisa. 
. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema (7)” (MA-MMA-48-5454) 
 
 
 

 
 
 
Verificação: 
 
Documentação não encontrada pela pesquisa. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema e Estado” (MA-MMA-48-5455) 
 
 

 
 

 
 
 

Transcrição: 
 

38     
             

Cinema e Estado 
 

 
Verificação: 
 
Ficha sem indicação de leituras. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema e Estado” (MA-MMA-48-5455/5456) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcrição: 
 
Cinema e Estado 

750, 265 [ex] 

 

Verificação: 

Indicação não foi decifrada pela pesquisa. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema falado” (MA-MMA-48-5457) 
 
 

 
 
Transcrição: 
 

38 

Cinema falado  

L. Mercury XII – 1928 

__ 

Anbruch 1928, XII 

__ 

Anbruch 1929, IV, 174 (Tecnica) 

__ 

Quers. IV, 1930 – p 248 

__ 

Voz no C. f.         Anbruch X, n º 9  p. 387 

__ 

__ 

Tecnica do C. f.        ´´       XI, n 4, 174 

__ 
__ 
 
Tonfilm                   ´´       XII, 2, 25 
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__ 
__ 
 
Parade d’Amour         R. M. nº 103 p. 375 

__ 
__ 
 

F. Parlant   N. R. F.  1930 – I 

__ 
__ 
 
Ton film    Quers. 1929 – VIII 
 
Verificação: 

HERRING, Robert. The talkies: The jazz singer, The terror, The singing fool, 
Movietone subjects. The London Mercury, vol. 19, nº 110. Londres, dez. 1928, p. 201-
202. 
WARSCHAUER, Frank. Die Stimme im Tonfilm. Musikblätter des Anbruch, vol. 10, 
nº 9/10. Viena, nov./dez. 1928, p. 387-392. 
NOACK, F. Die Technik des Tonfilms. Anbruch, vol. 11, nº 4. Viena, abr. 1929, p. 174-
176. 
BALÁZS, Béla. Abschied von stummen Film. Der Querschnitt, nº 4. Berlim, abr. 1930, 
p. 248-250. 
WARSCHAUER, Frank. Die Stimme im Tonfilm. Musikblätter des Anbruch, vol. 10, 
nº 9/10. Viena, nov./dez. 1928, p. 387-392. 
NOACK, F. Die Technik des Tonfilms. Anbruch, vol. 11, nº 4. Viena, abr. 1929, p. 174-
176. 
HEINSHEIMER, Hans. Tonfilm am Jahresende. Anbruch, vol. 12, nº 1. Viena, jan. 
1930, p. 25-27. 
COEUROY, André. Le film sonore: Parade d’amour. La Revue Musicale, a. 11, nº 103. 
Paris, abr. 1930, p. 376-377. 
PRÉVOST, Jean. Le film parlant. La Nouvelle Revue Française, a. 18, nº 196. Paris, 1 
jan. 1930, p. 142-143. 
MILHAUD, Darius. Apropos Tonfilm. Der Querschnitt, nº 8. Berlim, ago. 1929, p. 562. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema Falado (2)” (MA-MMA-48-5458) 
 

 
 
Transcrição: 
 
38 

Cinema Falado (2) 

Veja Bifur nº solto 

__ 

 

Verificação 

FONDANE, Benjamin. Du muet au parlant: grandeur et décadence du cinéma. Bifur, nº 
5. Paris, maio 1930, p. 137-150. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinema Modernista” (MA-MMA-48-5459) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcrição: 
 
Cinema Modernista                38 

“L’Inhumaine” fotos Quer. Verão 1924, pgs. 144, 144c, 153 

__ 

“Aelita” filme russo Quer. 1925, XII, depois pg 1064 

__ 

Le Mois, 22 

__ 

Le Mois  31 

__ 

Verificação: 

 
LE FILM L’INHUMAINE. Der Querschnitt, vol. 4, nº 2/3. Berlim, jul. 1924. 
AELITA. Der Querschnitt, nº 12. Berlim, jul. 1924. 
L´HERBIER, Marcel. Savouns le cinéma d’avant garde. Le Mois, nº 22. Paris, 1 out./1 
nov. 1932, p. 217-220. 
LE CINÉMA – DU BURLESQUE AU LOUFOQUE. Le Mois, nº 31. Paris, 1 jul./1 ago. 
1933, p. 256-258. 
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Arquivo Mário de Andrade – IEB-USP 
Manuscritos MA: Fichário Analítico 
Documento: “Cinematografia” (MA-MMA-48-5460) 
 

 
 
Transcrição: 
 

 

38 
 

Cinematografia 
 Seu inventor parece ser o ingles W. Friese-/ 
Greene, que diz ser o 1º a inventar pelicula de/  
celuloide contínua. Mas perto de 50 anos antes/ 
já uma maquina,chamada Roda da Vida,/ 
projectava o galope dum cavalo, em 1833. Em/  
1889 Friese-Greene conseguia uma pelicula de/ 
seis metros, reproduzindo movimento publico/  
do Hyde Park Corner./ 
            R. do B. 1916, XII, Resenha 
__ 
__ 
Sobre cinema, Mario de Andrade Klaxon, 6 
__ 
__ 
Ciné norte americano (boas fotos) Kunstblatt, 1923, V 
__ 
__ 
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Kino – pg 358                                          ´´             ´´   ,  XI 
__ 
__ 
 
O “Don Juan et Fasut” de Lherbier Crapouillot, Novembro 1922 
__ 
__ 
Croniche d’Attualita 1921, Nov, 78 
    ´´          ´´        ´´       1922, Jan.   39 
     
Verificação: 

O INVENTOR DO CINEMATÓGRAFO. Revista do Brasil, a. 1, vol. III. São Paulo, 
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profonde qu’il inflige aux apparences, aux mouvements, à la nature même, à l’âme des 
hommes et des objets. Il organise l’univers en poème cinéplastique et lance dans le 
devenir, à la maniére d’un dieu, cette organisation capable d’orienter un certain nombre 
de sensibilités et d’intelligences et par elles, de proche en proche, d’agir sur tous les 
esprits.” 

 

P.661-662: Notas MA a grafite: 
1. Colchete à margem esquerda do trecho “Nous savions bien, avant lui [...]” até “[...] 
des passions et des choses!”, acompanhado da síntese: “compréhension de la vie chez 
Charlot”. 
2. Três traços à margem do trecho “Elle l’a fait ainsi [...]” até “Ils sont en lui.” 
Nota da pesquisa: Na transcrição das Notas MA, foi necessário recompor o texto 
mutilado pela encadernação. 

 
“Pauvre Charlot! On l’aime, on le plaint, et il rend malade de rire. C’est qu’il 

porte en lui, comme un fardeau dont il ne se délivre une seconde qu’en exigeant de 
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notre joie qu’elle l’aide à le porter, le génie des grandes comiques. Il a, comme eux cette 
imagination exquise qui lui permet de découvrir, non seulement dans chaque incident, 
mais dans chaque fonction de la vie quotidienne, un prétexte à souffrir un peu, ou 
beaucoup, à rire de soi beaucoup, ou un peu, en tout cas toujours, et à en voir, sous la 
splendeur et la charme des apparences, la vanité. Nous savions bien, avant lui, qu’au 
fond de toute drame il y a une farce, au fond de toute farce un drame, mais que ne 
savons-nous pas? Un homme arrive, et, parce qu’il le découvre, il nous apprend tout ce 
que nous savions. Celui-là a les moyens simples qui sont ceux de la grandeur. Court-il 
quelque péril grave? Une distraction énorme le prend au milieu de ce péril. A-t-il 
quelque douleur à vaincre? Il se paie un plaisir grotesque qui la lui fait oublier. Quelque 
grand sentiment le traverse-t-il? L’homme ou la nature intervient pour le ridiculiser. Et 
si l’amour même le condamme à quelque geste pathétique, le voilà pris de hoquet.” 
 “Immense ironie des passions et des choses! Elle l’a fait ainsi qu’il ne les voit 
qu’au travers d’elle. Et l’affreux, voyez-vous, c’est qu’il désire les choses et éprouve les 
passions. Qui donc devine son remords, sa peine, ses élans exquis de pauvre qui se 
dépouille sans le dire pour plus pauvre que lui? Qui, sa bonté évangélique? Il aime, et 
nul ne le voit. Il a faim, et nul ne le sait. Il ne s’en fâche pas. Il ne s’en étonne même 
pas. Car lui même se surveille et ne peut se prendre au sérieux. Et ces contrastes, où 
chacun de sés gestes emprunte sa puissance comique, il n’a pas besoin, pour les voir, 
d’observer le monde. Ils sont en lui. Il sont l’exposé perspicace du spectacle cruel que 
sa propre pensée lui offre.” 
 
La Vie des Lettres, s/nº, [jul. 1921], p. 532-551. 
 
GOLL, Ivan (MA-BMA: 2/6/II/d) 
La chapliniade ou Charlot poète: poème drame film. 
  
P. 534: Nota MA a grafite: “La Vie des Lettres Juillet/1921”. 
 
Clima, nº 5. São Paulo, out. 1941, p. 76-83. 
 
GOMES, Paulo Emílio Salles (MA-BMA) 
Contra Fantasia.  
 
P. 79: Nota MA a grafite: três exclamações escritas na margem, alinhadas a “em suas 
aparências frívolas”, trecho sublinhado da frase “mistura de artes em suas aparências 
frívolas”.    
 
Esthétique. Paris: Libraire Félix Alcan, 1925. 
 
LALO, Charles (MA-BMA: B\VII\b\24) 
 
P. 84-85: Nota MA a grafite: trecho destacado por traços à margem: 
 

“Le métier est la partie matérielle de l’art, la pratique traditionnelle et banale 
qu’on enseigne aux débutants et aux manoeuvres de l’art: mécanisme indispensable, 
mais insuffisant, qu’il faut toujours dépasser, car il est rigide et se révèle mal adapté 
dans chaque cas particulier. C’est un ‘guide-bête’ qui élève les médiocres au-dessus de 
leur niveau, mais qui abaisse les excellents au-dessous du leur.” 
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 “La technique c’est le métier vivant, adapté, en évolution perpétuelle, c’est la 
pleine conscience de toutes les relativités de chaque valeur artistique, y compris les plus 
subtiles que le métier ne peut enseigner parce qu’elles varient avec chaque situation et 
chaque personnalité artistique, mais dont une sensibilité intelligente a l’intuition et 
qu’une vraie science explique, ou expliquera. C’est l’esprit au-dessus de la lettre.” 
 “Le triomphe du métier, c’est la virtuosité, cette acrobatie inintelligente, 
insensible et mécanique.” 
 
Verso una nuova arte: il cinematografo. Roma: Ausonia, 1920. 
 
LUCIANI, Sebastiano Arturo (MA-BMA: B/VI/c/86; MA-MMA-48-5448) 
 
Falsa folha de rosto: Notas MA a grafite: 
 
“pg 12 – 

teatro e cinema pg 11 

cinema e romance pg 11 

(11-12 Central 1921-Lourenço” 

 
P. 11-12: Conteúdo das páginas mencionadas na falsa folha de rosto, transcritos abaixo: 
 

“Il Teatro – generato come è dalla lirica – è essenzialmente verbale e statico, e 
tende al movimento esteriore (il che costituisce la teatralità). Il cinemtografo – come 
rivela il suo nome stesso – è essenzialmente visivo e dinamico, e tende, con la 
successione rapida di innumerevoli scene ed episodi che si integrano nel tempo, a 
costituire una sorta di lirismo che potremo dire visivo. Sono due forme, quindi, 
divergenti. Ed il solo punto di contatto fra di esse è nei momenti in cui il teatro 
raggiunge i limiti estremi della sua tendenza: vale a dire nei momenti di grottesco o di 
terrore, in cui la parola se non si estingue diventa grido, e il gesto diventa naturalmente 
silenzioso. 
 “A convincersi di questo basta pensare all’effetto irresistible degli inseguimenti 
comici o angosciosi che hanno fatto il successo delle primissime films non inquinate da 
pretenzioni drammmatiche, e il successo delle films poliziesche di importazione 
americana, e di quelle comiche di Max Linder o di Charlot. Questi due generi dominano 
il mercato perchè sono essenzialmente cinematografici. E se non è apparsa in essi 
alcuna opera d’arte, mostrano tuttavia la direzione in cui deve muoversi il 
cinematografo se vuole sfruttare la sua caractteristica essenziale. 
     *** 
 “Altro errore per quanto meno grave, è quello di voler trarre gli argomenti da 
romanzi.” 
 “Il romanzo, di solito, è un seguito di scene e di episodi rilegati da brani di 
spiegazioni e di commenti. É chiaro allora che se si riduce un romanzo a cinedramma, le 
varie scene non restino intelligibili se non rilegate da leggende esplicative, e che quindi 
la proiezione non diventi altro che l’illustrazione di un racconto. Ora il cinematografo 
non deve essere l’illustrazione di un racconto, ma un racconto visivo fatto con 
immagini. Il che è ben diverso. Deve, cioè, essere intelligibile senze alcuna leggenda 
esplicativa.” 
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 “Non si dica che questa condizione rende impossibile la composizione di uno 
scenario. Limita la scelta degli argomenti, e rende difficile la creazione di un 
cinedramma quanto quella di un dramma o di un poema. Ma lo sottrae allo sfruttamento 
dei poeti mancati o improvvisati, o determina la condizione alla quale deve sottostare se 
vuol’essere arte.” 
 “La quale condizione, se impone al cinematografo una certa unità d’azione e di 
tempo, non lo priva d’altra parte della sconfinata libertà di luogo di cui gode rispetto al 
teatro, che gli permette di rappresentare la materia del più ardito poema drammatico; di 
alternare rapidamente scene differenti che realizzano una specie di divisionismo 
scenico, e di seguire da per ogni dove un personaggio, cogliendo i suoi gesti più 
significativi, e rendendo chiari certi passaggi più che non lo facciano pagine di 
psicologia. Può infine rappresentare la materia dei sogni più tenui; visioni fantastiche e 
incanti e trasformazioni prodigiose; in una parola, tutto quanto è nei reami della favola e 
della leggenda.” 
 

P.12: Notas MA a grafite: 
1. Frase sublinhada: “Ora il cinematografo non deve essere l’illustrazione di un 
racconto, ma un racconto visivo fatto com immagini.” 
2. Traço a partir da expressão “divisionismo scenico”, sublinhada, que se estende até o 
rodapé da página, diante do qual escreve “simultaneidade”. 
 
O cinema e sua influência na vida moderna. Rio de Janeiro: Instituto Brasil-
Estados Unidos (Conferência realizada a 6 de fevereiro de 1941 no auditório da 
Associação Brasileira de Imprensa). 
 
MACHADO, Aníbal (MA-BMA: 12º/6/III/d) 
 
P.16: Notas MA a grafite: trechos destacados por traços à margem: 
 

“Os americanos, vindo a guerra de 14, levaram o invento para o seu país, onde 
começaram a explorá-lo no ritmo do seu desenvolvimento nacional. Já a Itália tinha 
produzido Cabíria,” 
 

“É porém depois de terminada a guerra de 14 que o Cinema retoma a sua marcha 
como arte que se habilitava a ser a grande testemunha do mundo. Até então, a Itália, a 
Dinamarca, a Amé-” 
 
P.17: Notas MA a grafite: frases sublinhadas: 
 
“[...] Utilizava-se a mobilidade da câmera, o que permitia colocá-la em diversos ângulos 
de tomada de vista;” 
“[...] da câmera lenta que decompunha o movimento, se faz um incomparável auxiliar 
das pesquisas científicas;” 
 
P.18: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço à margem: 
 
 “Estamos entre os anos de 1920 e 29. É a fase máxima do Cinema mudo, a idade 
de ouro do Cinema, como lhe chamam alguns. A arte visual começa a emigrar para o 
Norte onde vai” 
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P.19: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço à margem: 
 
 “Uma tese notável de Marcel Jousse sobre psicologia lingüística veio dar base 
mais sólida aos que reconhecem no Cinema uma nova linguagem. O gesto precedeu à 
palavra. Não foi pelo som que o homem começou espontaneamente a exprimir o real. 
Foi pelo gesto. As primeiras formas com que os seres humanos se comunicavam eram 
visíveis. ‘A palavra ainda é um gesto do aparelho laringo-bucal’.” 
 
P.23: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço duplo à margem: 
 
 “Mais eis que uma profunda transformação vem ameaçar o destino do cinema 
mudo. Aparecem em 1928 os primeiros filmes sonoros. Os americanos conseguem 
incorporar o som à pe-” 
 
P.27: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço à margem: 
 
 “Há qualquer coisa que lembra a fabricação de salsichas nessa desoladora 
confissão de Pabst acerca da elaboração de um filme. Entretanto, o famoso cineasta 
louva a competência, a” 
 
P.34: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço à margem: 
 
 “Já imaginastes qual possa ser o efeito de uma obra darte oferecida quase de 
graça à população de uma cidade do interior?” 
 
Cinema: ieri e oggi. Milão: Editoriale Domus S.A., 1932. 
 

MARGADONNA, Ettore M. (MA-BMA: E/3/f/II, MA-MMA-48-5452) 
 
P.4: Nota MA a lápis vermelho: trecho destacado por traço à margem: 
  

“Infatti se la camera o macchina di ripresa si chiamasse pennello o scalpello o 
stecca o penna e se i film si chiamassero quadri, statue, romanzi, poemi l’equivoco 
fondamentale del cinema forse sarebbe stato chiarito da tempo. Il pennello, lo scalpello, 
la penna non sono anche macchine o strumenti, meno complicate della camera, ma pur 
tuttavia macchine?” 
 
P.5: Nota MA a lápis vermelho: trecho destacado por traço à margem: 
 
 “I primi, negatori assoluti della libertà artistica del cineasta, definiscono il 
cinema la macchina per stampare la vita, per stampare la pantomima o il teatro, gli altri 
parlano di tara costituzionale o, come Cecchi, definiscono il cinema ‘un’arte, ma in 
senso mediato: como la recitazione, il funambolismo, la danza; in tutti i quali, gioca un 
complesso di elementi che solo fino ad un certo punto ubbidiscono all’idea dello stile. 
Una ballerina renderà quanto più flessibili le linee del proprio corpo; sfiderà la legge di 
gravità come una farfalla. Ma non potrà mai fare quello che, del corpo umano, con una 
semplice matita, fecero Utamaro e Botticelli. Un trapezista ci farà pensare a Toulouse-
Lautrec o al Pollaiuolo. Uno scenogafo, alle luci di Rembrandt o del Caravaggio. Ma, 
nell’atto stesso del ricordo, noi siamo consapevoli di prestarci ad una truccatura 
ottimistica delle nostre impressioni. Lo stesso, all’incirca, nel cinema. E per il fatto che 
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la natura del cinema è così ibrida e mediata, la sua estetica è confusa, approssimativa, 
tessuta di presteti’(1). 
(1) Emilio Cecchi - Cinema 1931 – da Scenario, n. 1, febbraio 1932.” 
 

Panoramique du cinéma. Paris: Au Sans Pareil, 1929. 

 
MOUSSINAC, Léon (MA-BMA: A\I\f\79; MA-MMA-48-5449) 
 
P. 24: Nota MA a lápis vermelho: trecho destacado por traço: 

 

 “Erreur qui m’apparaît fondamentale et qu’Eisenstein, Poudovkine et 
Alexandrov ont dénoncée dans un article publié par le journal Monde: ‘...chaque 
combinaison de sons avec des scènes déterminées augmentera l’inertie propre de ces 
scènes... les premiers travaux d’expérience réalisés avec le film phonétique devront 
s’occuper de la non-coïncidence absolue du son et de l’image...’ Autant dire que 
l’inscription actuelle [...]”. 
 

P. 38: Nota MA a lápis vermelho: epígrafe do capítulo, citação de Serguei Eisenstein, 

destacada por traço:  

 

“Notre cenception du cinéma est celle-ci: reproduire la vie dans sa vérité, dans sa nudité 

et en dégager la portée sociale, le sens philosophique. 

   S. M. EISENSTEIN” 
 

P. 38-39: Nota MA a lápis vermelho: decisões de cineastas russos em Conferência 

Nacional de 1928, destacadas por traços à margem: 

 

“‘1º de faire réellement du cinéma, entre les mains de la classe ouvrière, un 
instrument pour l’orientation de l’éducation et l’organisation des masses autour des 
tâches de l’édification soviétique et du progrès culturel;” 

“‘2º de recruter des collaborateurs capables d’assurer l’exactitude idéologique et 
la valeur artistique des films, tout en rapprochant le cinéma des ouvriers et des paysans; 

“‘3º de faire de la production cinématographique, non pas l’affaire d’un cercle 
étroit et fermé de spécialistes, mais l’oeuvre de la large initiative sociale, afin que le 
cinéma devienne un facteur puissant de la révolution culturelle.’” 

“Mais c’est ici qu’il convient de replacer ces remarques:  
‘Il ne faudrait pas que certaines associations temporairement profitables avec l’étranger, 
que des collaborations jugées indispensables à l’extérieur, compromissent, par des 
erreurs d’appréciation, de valeur ou de jugement, la ligne rigide de direction du cinéma 
soviétique qui est la garantie de son développement et de son succès rapides. Inutile de 
perdre son temps à ruser avec l’adversaire. Sourires se traduiraient par pertes de forces... 
 “‘... En même temps que le nombre de écrans s’accroît, par conséquent en même 
temps que les possibilités d’échapper à tout compromis idéologique et artistique 
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augmentent, le cinéma soviétique doit, sans relâche, étendre avec méthode les moyens 
d’éducation cinématographique des foules. Toute complaisance, tout malentendu est 
piétinement, sinon recul.’” 
 

P. 44: Nota MA a lápis vermelho: trecho de texto sobre o filme La Grande Parade, a 

partir de “Même au point”, destacado por traço: 

 
 “Je n’ai pas besoin d’insister davantage sur un sujet aussi insupportablement 
faux, vulgaire, artificiel. Pas un acccent humain, pas un cri de vérité, même pas un 
sentiment, que nous pourrions condamner certes, mais qui dans son désintéressement se 
parerait d’une certaine noblesse, exprimé à l’occasion d’un événement qui bouleversa 
tant de consciences à différents titres. Même au point de vue bourgeois, ce film est 
odieux. On a discuté seulement, à son propos, de la question de savoir si l’Amérique ne 
s’y donnait pas le rôle avantageux d’avoir gagné la guerre. Querrelle du plus mesquin 
nationalisme et qui ne nous intéresse point. Mais personne n’a relevé la banalité 
abaissante d’un tel film! Serait-ce que la façon dont il a été réalisé au point de vue 
purement cinématographique l’emporte sur tout? L’écoeurant truquage du fond se 
ferrait-il oublier sous la puissante vérité da la forme?” 
 
P. 49: Nota MA a lápis vermelho: epígrafe do capítulo, citação de Drieu La Rochelle, 
destacada por traço: 
 
 “Au cinéma, l’humanité peut prendre conscience de l’essence de son action, du 
sens de sa présence dans le monde, c’est un geste, c’est un cri où éclate son coeur. 
     DRIEU LA ROCHELLE” 
 
Le Mois, nº 53. Paris, 1 maio/1 jun., 1935, p. 265-271. 
  
PAINLEVÉ, Jean (MA-BMA; MA-MMA-48-5451)  
La cinéamatographie scientifique en France. 
 
P. 269: Nota MA a grafite: trecho destacado por traço à margem: 

 
 “Parallèlement à la recherche, le documentaire se développa extrêmement en 
France, dès les premiers pas du cinéma. Au hasard, sans coordination, des cinéastes 
filmaient tout ce qui leur tombait sous le main. De toutes ces bandes, en général courtes, 
on ne peut retenir qu’une proportion infime. Au bout de quelques années le 
documentaire d’ailleurs finissait par s’éteindre, et c’est à l’étranger que l’on amassait 
des milliers de mètres plus ou moins intéressants, truqués, mal faits. Maintenant que le 
public est un peu plus averti, les faiseurs de documentaires sont obligés enfin à une 
certaine tenue et les grandes maisons spécialisées arrivent à fournir un film à peu près 
convenable sur dix. Mais, à côté de ces maisons, il y a des individuels, - en France, il 
n’y a même qu’eux – dont les résultats sont à peu près paraits: Bayard, Brérault, 
Cantagrèle, et surtout J.C. Bernard dont Terre soumise reste le témoignage humain le 
plus important qui ait été projeté, sont quelques noms à retenir parmi un plus grand 
nombre. ”  
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Revista Presente, s/nº. Lima, [jul. 1930]. 
 
ROMERO, Emílio (MA-MMA-90: 25-26) 
Historia cómica. 
 
Notas MA:  
1. a grafite: “Indio”, escrito à margem do primeiro parágrafo do artigo; e “Revista 
‘Presente’ Lima, Julho, 1930”, no rodapé da página.  
2. a lápis vermelho: traços destacando trechos. 
  
Music for the films: a handbook for composers and conductors. Londres: Sir Isaac 
Pitman & Sons, LTD., 1935. 
 
SABANEEV, Leonid (MA-BMA: C/I/f/19; MA-MMA-48-5452) 
 
P.20 (catálogo de publicações da editora, ao final do livro): Nota MA a lápis vermelho: 
título Amateur talking pictures and recording, de Bernard Brown, destacado por um 
“X”. 
 
P.21 (catálogo de publicações da editora, ao final do livro): Nota MA a lápis vermelho: 
título Talking Pictures, de Bernard Brown, destacado por “X”. 
 
Europe, nº 71, 15 nov. 1925. 
 
SOUPAULT, Philippe (MA-BMA; MA-MMA-48-5443) 
Charlie Chaplin. 
 
P. 392: Nota MA a grafite: síntese “poesia de Chaplin”, escrita à margem do trecho 
transcrito abaixo: 
 
 “Le comique de Chaplin rejoint souvent la poésie, fille du rêve. Ce n’est pas 
seulement, par hasar, que dans presque tous ses films, le personnage principal est la 
proie d’un songe. Il est, d’autre part, souvent difficile de séparer certaines trouvailles 
comiques de Chaplin des ses trouvailles poétiques. Nous pouvons assister dans ses films 
à la matérialisation d’images poétiques, ces images éternelles qui restent toujours 
neuves.” 
 “C’est vraisemblablement parce que Chaplin est um grand poete qu’il peut non 
seulement émouvoir mais enchanter ses spectateurs, qu’il les desarme en quelque sorte 
et les fait se livrer tout entier au rythm de ses films. Sans doute cette poésie est la partie 
de lui-même don til est le moins conscient, celle qui est pour ainsi dire involontaire 
mais elle élate dans ses derniers films et leur confere une véritable grandeur.” 
 “On a bien rarement signalé ce don merveilleux parce qu’il échappe aisément à 
l’analyse. Je crois toutefois que la supériorité indiscutable des films de Chaplin et leur 
qualité indiscutée viennent de ce qu’ils sont teintés de cette poésie que l’on subit soi-
même sans être toujours conscient.” 
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Rose des vents. Paris: Au Sans Pareil, 1920.  
 

SOUPAULT, Philippe (MA-BMA: A/I/a/24) 
 
Página do poema “Souffrance”: Nota MA a grafite: “Nous n’en dirons pas autant de M. 
P. Soupault./Nous ne trouvons rien, absolument rien dans sa/‘Rose des Vents’ qui 
puisse nous donner quelque espoir./... Ce n’est même pas amusant comme les fantaisies/ 
cinématographiques de M. Cendrars. C’est lugubre – et/si facile à faire!/ 
                 Marius André, ‘Minerve Française’, nº14” 

 
Página do poema “Cinéma-Palace”: Nota MA a grafite: título de poema sublinhado. 
 
Film, a. 1, nº 1. Paris, jun./jul. 1936, p. 31-33. 
 
VERGEZ-TRICOM, Genevière (MA-BMA) 
Film et géographie.  
 
P. 31-33: Notas MA a grafite: cruzetas à margem. 
 
Artigos, ensaios e livros sem assinatura, dispostos em ordem alfabética, de acordo com 

o título 
 
CINEMA.  Para Todos, s/d., s/p., [nº 660]. (MA-MMA-MEP: vol. 1/ r. 18/ nº 5). 
 
Verso: Nota MA a grafite: “nº 660”. 
 
LE CINÉMATOGRAPHIE DES INFINIMENT PETITS (MA-MMA-MEP: vol. 2/ r. 
71/ nº 35)    
Lecture pour Tous, s/nº. Paris, s/d, p. 407-410. 
 
P. 407: Nota MA a lápis vermelho: sublinha a palavra “cinématographie” do título. 
 
CORN. Nova York: Eastman Teaching Films, Inc., 1928. (MA-MMA-BMA) 
  
Páginas não numeradas: Notas MA a grafite: palavras sublinhadas, algumas traduzidas 
para o português. 
 
DESCRIPTIVE CATALOGUE OF EASTMAN CLASSROOM FILMS. Nova York: 
Eastman Teaching Films, Inc., 1931. (MA-MMA-BMA) 
 
P. 15, 37, 42, 43, 74, 80, 82: Nota MA a grafite: sinopses dos filmes Bituminous coal, 
Range sheep, Wheat, From wheat to bread, Woolen goods, Simple machines, Planting 
and care of trees, Purifying water, New York water supply destacadas com cruzetas 
 
P. 16, 17, 24: Nota MA a grafite: sinopses dos filmes Corn, Cotton Goods, Irrigation 
destacadas com duas cruzetas. 
 
Última página: Nota MA a grafite: todo o trecho riscado por três cruzes. A última parte 
da anotação (“1º de [M]”), à caneta preta: 
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“1º de [Março]. [Kodak]    B 
 [?] José          -    //            A- 1º 
Mal Floriano  -   //              A- 1º 
3º do Braz       -  //               B 
Sant’Anna       -                  A 
R [?] Alves      -                  A 
[      ?          ]    -                  A 
( [?]) 
Casarão [Bastos]-                A 
   (Santos) 
Oswaldo Cruz    -                A 
2º do Braz         -                 B 
Pedro II           -                   B 
Lapa   ______             A 
Indianápolis                 -   1º 
Sant’Anna                  -     1º 
Belle Viste                 -     1º 
1º de [M] 
 
SIMPLE MACHINES. Nova York: Eastman Teaching Films, 1931. (MA-BMA) 
 
Verso da capa: Notas MA a grafite:  
 
“alavanca {roda e eixo } alavancas circulares 
                    [ ?]    
  Plano [ ?] { [ ?] 
                       Parafusos (espirais) ”  
 
THE MUSEUM OF MODERN ART FILM LIBRARY BULLETIN 1941. Nova York: 
1941. (MA-BMA: B/VI/e/24; MA-MMA-48-5453) 
  
P.13: Nota MA a lápis vermelho: “1,50” e “3,00” escritos sobre “$2” e “$4”, que estão 
riscados. 
  
TOUJOURS LE CINEMA EDUCATEUR. Le Mois. Paris, nº 59, 1 nov./1 dez., 1935. 
(MA-BMA; MA-MMA-48-5451). 
 
P. 120, 128: Nota MA a grafite: “X” nas páginas, marcando início e final do artigo. 
 
  

NOTAS DE TERCEIROS 
 
Cinema contra cinema: bases gerais para um esboço de organização do Cinema 
Educativo no Brasil. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1931. 
 
ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de (MA-BMA: E/I/a/98; MA-MMA-48-5448) 
 
Falsa folha de rosto: Nota de terceiros a caneta azul: dedicatória do autor: “São Paulo, 
11-8-932/A Mario de Andrade,/o autor amigo/Canuto”. 
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“A mecânica e o cinema”. In: Estudos (2ª série). Rio de Janeiro: Edição de Terra 
de Sol, 1928. 
 
LIMA, Alceu Amoroso (MA-BMA: F/I/c/6; MA-MMA-48-5448)  
 
Anverso da folha que se opõe à falsa folha de rosto: Nota de terceiros a caneta preta: 
dedicatória do autor: “ao quedrido Mário de Andrade,/o admiravel [  ]/da literatura 
brasileira/com a maior admiração/[  ]/Alceu/[nº] 19[2]8” 
 
O cinema sonoro e a educação, s/ind., 1939. 
 
ARAÚJO, Roberto Assumpção de (MA-MMA-BMA: C/I/l/85) 
. 
Anverso da folha que se opõe à folha de rosto: Nota de terceiros a caneta azul: 
dedicatória do autor: “A Mario de Andrade/com muita admiração/Roberto Assumpção 
de Araújo/Rio-[Fev]-1939”. 
 
Hollywood: la mecque du cinéma. Paris: Éditions Bernard Grasset, 1936.  
 
CENDRARS, Blaise (MA-BMA: C/I/a/73; MA-MMA-48-5450) 
 
Anverso da folha que se opõe à falsa folha de rosto: Nota de terceiros: dedicatória do 
autor a caneta preta: “á Mario avec mon [?] [?] Blaise”. 
 
A questão da freqüência infantil aos cinemas. Rio de Janeiro: A Encadernadora, 
1937. 
 
COSTA, Dr. Dante (MA-BMA: C/II/d/147; MA-MMA-48-5452) 
 
Falsa folha de rosto: Nota de terceiros a caneta preta: dedicatória do autor: “Pro Mario 
de Andrade/com a velha admi-/-ração do/Dante Costa/Rio 1937/R. Arnaldo Quintella 
106-A/Rio”. 
 
Cinematografía escolar. Buenos Aires: Editorial Moly & Lassere, 1937. 
 
LUCIANI, Ida R. (MA-BMA: C\II\a\111; MA-MMA-48-5452) 
 
Falsa folha de rosto: Nota de terceiros a caneta preta: dedicatória da autora: “Al Sr. 
Mario de Andrade,/Director do Departamento de/Cultura da Prefectura de/São 
Paulo/Respetuosamente/Ida R. Luciani/s/c Alvarez [?] 883/Buenos Aires”. 
 
 

MARGINÁLIA APENSA 
 
Plan for cinema. Londres: J. M. Dent & Son, 1936. 
 
BOWER, Dallas (MA-BMA: C/II/e/37; MA-MMA-48-5450) 
 
P.44-45: marcadores de livro da coleção “Everyman’s Library” e da “Everyman’s 
Encyclopaedia”, ambos da editora J. M. Dent & Sons. 
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I 

“Klaxon” (excerto). Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 1, 15 maio 1922, 

p. 2. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

    

 KLAXON sabe que o cinematógrafo existe. Pérola White é preferível a Sarah 

Bernhardt. Sarah é tragédia, romantismo sentimental e técnico. Pérola é raciocínio, 

instrução, esporte, rapidez, alegria, vida. Sarah Bernhardt = século 19. Pérola White = 

século 20. A cinematografia é a criação artística mais representativa da nossa época. É 

preciso observar-lhe a lição. 

 

“Klaxon” (excerto). Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 1, 15 maio 1922, 

p. 5. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

  

Século 19 – Romantismo, Torre de Marfim, Simbolismo. Em seguida o fogo de 

artifício internacional de 1914. Há perto de 130 anos que a humanidade está fazendo 

manha. A revolta é justíssima. Queremos construir a alegria. A própria farsa, o burlesco 

não nos repugna, como não repugnou a Dante, a Shakespeare, a Cervantes. Molhados, 

resfriados, reumatizados por uma tradição de lágrimas artísticas, decidimo-nos. 

Operação cirúrgica. Extirpação das glândulas lacrimais. Era dos 8 Batutas, do Jazz-

Band, de Chicharrão, de Carlito, de Mutt & Jeff. Era do riso e da sinceridade. Era de 

construção. Era de KLAXON. 

 

II 

 

“Do Rio a São Paulo para casar”. Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 2, 

15 jun. 1922, p. 16. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 A empresa Rossi apresenta uma tentativa de comédia. Aplausos. Transplantar a 

arte norte-americana para o Brasil! Grande benefício. Os costumes atuais do nosso país 

conservar-se-iam assim em documentos mais verdadeiros e completos que todas as 

“coisas-da-cidade” dos cronistas. 

 Fotografia nítida, bem focalizada. Aquelas cenas noturnas foram tiradas ao 

meio-dia, com sol brasileiro... Filmadas à tardinha, o rosado não sendo fotogênico, a 
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produção sairia suficientemente escura. Isso enquanto a empresa não conseguir filmar à 

noite. 

 O enredo não é mau. Fôra preciso extirpá-lo de umas tantas incoerências. 

 A montagem não é má. Fôra preciso extirpá-la de umas tantas incoerências. 

 O galã, filho de uma senhora aparentemente abastada, por certo teria o dinheiro 

necessário para vir de Campinas a S. Paulo. A sala e o quarto de dormir da casa 

campineira brigam juntos. Aquela burguesa, este paupérrimo. Acender fósforos no 

sapato não é brasileiro. Apresentar-se um rapaz à noiva, na primeira vez que a vê, em 

mangas de camisa, é imitação de hábitos esportivos que não são nossos. E outras 

coisinhas.  

 É preciso compreender os norte-americanos e não macaqueá-los. Aproveitar 

deles o que têm de bom sob o ponto de vista técnico e não sob o ponto de vista dos 

costumes. Artistas regulares. Pouco fotogênicos. Porque não usam pó de arroz azul? De 

quando em quando um gesto penosamente ridículo... Num film o que se pede é vida. É 

preciso continuar. O apuro seria preconceito esterilizante no início de empreitada tão 

difícil como a que a Rossi Film se propõe. 

 Aplauso muito sincero. Seguiremos com entusiasmo os progressos da 

cinematografia paulista. 

 

III 

 

“THE KID – Charles Chaplin”. Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 2, 15 

jun. 1922, p. 16. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 A obra magistral de Carlito, vai ser representada em S. Paulo. Trabalho 

marcando uma era. Jamais foi atingido interpretativamente o grau registrado aí. Passa da 

alçada comum do film. Vemos onde pode chegar o cine e como ele deve ser. The kid é 

integral, harmônico com a época. Nele Chaplin, por sua vez, está na culminância da sua 

arte. 

 Chegou magistralmente ao fim da evolução de que dera mostras desde O 

vagabundo: Carlito artista, diretor, encenador, criador de um gênero inteiro novo, 

intérprete ainda nunca visto: e acima de tudo imensamente humano. Ao seu lado, o 

pequeno Jackie Coggan produziu sensação. A crítica européia, em geral pouco 

indulgente para com o cine yankee, foi unânime em elogiá-lo. Sua aparição na tela, 
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devida a Carlito diretor, e seu jogo cênico é simplesmente prodigioso. Assim, entre 

outros, disse J. G. Boissiére, autoridade na matéria. 

 Em síntese: The kid é uma revelação. 

 

IV 

 

“Uma lição de Carlito”, Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 3, 15 jul. 

1922, p. 14. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 A evolução de Charlie Chaplin demonstra mais uma vez que por mais novas que 

as formas se apresentem o fundo da humanidade será sempre um só. Carlito já se 

tornara grande criando seu tipo burlesco, tipo clássico que refletia, sob a caricatura 

leviana, o homem do século vinte. Mas Carlito, com seus exageros magníficos, 

compreendera a vida como uma estesia. Estesia burlesca, naturalmente. Era um erro. 

Criara uma vida fora da vida. Sofria de estetismo; porventura o maior mal dos artistas 

modernistas. Mas um dia o genial criador apresentou O vagabundo. Pouco tempo 

depois O garoto. E tornou-se imenso e imortal. Por quê? Porque sob aparências novas 

as almas são eternas. É verdade que pertence a todos os séculos! O genial inovador 

humanizava-se. Sofria. Criemos como Carlito uma arte de alegria! Riamos às 

gargalhadas! Mas donde vem que a gargalhada parece terminar “numa espécie de 

gemido”? Da vida, que embora sempre nova nas suas formas, é monótona nos seus 

princípios: o bem e o mal. Não caiamos no “estetismo” de que já falava Brunschwig! E 

a grande coragem do homem-século-vinte estará em verificar desassombradamente a 

dor, sem por isso se tornar sentimental. No entanto, sob a roupagem do mais alto 

cômico, Charlie atingiu a eloqüência vital das mais altas tragédias. Charlie é o professor 

do século 20. KLAXON desfolha louros sobre o homem que lhe dá tão eterna e tão nova 

lição.  
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V 

 

“Ainda O garoto”, Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 5, 15 set. 1922, p. 

13-14. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 O garoto por Charlie Chaplin é bem uma das obras primas mais completas da 

modernidade para que sobre ele insista mais uma vez a irriquieta petulância de 

KLAXON. Celina Arnauld, pelo último número fora de série da ACTION, comentando o 

filme com bastante clarividência, denuncia-lhe dois senões: o sonho e a anedota da 

mulher abandonada que por sua vez abandona o filho. Talvez haja alguma razão no 

segundo defeito apontado. Efetivamente o caso cheira um pouco a sub-literatura. O que 

nos indignou foi a poetisa de POINT DE MIRE criticar o sonho de Carlito. Eis como o 

percebe: “Mas Carlito poeta sonha mal. O sonho objetivado no filme choca como 

alguns versos de Casimiro Delavigne intercaladas às ILLUMINATIONS de Rimbaud. 

Em vez de anjos alados e barrocos, deveria simplesmente mostrar-nos “pierrots” 

enfarinhados ou ainda outra cousa e seu film conservar-se-ia puro. Mas quantos poemas 

ruins têm os maiores poetas!” 

 Felizmente não se trata d’um mau poema. O sonho é justo uma das páginas mais 

formidáveis de O garoto. Vejamos: Carlito é o maltrapilho e o ridículo. Mas tem 

pretensões ao amor e à elegância. Tem uma instrução (seria melhor dizer 

conhecimentos) superficial ou o que é pior desordenada, feita de retalhos, colhidos aqui 

e além nas correrias de aventura. 

 É profundamente egoísta como geralmente o são os pobres, mas pelo convívio 

diurna na desgraça chega a amar o garoto como a filho. Além disso já demonstrara 

suficientemente no correr da vida uma religiosidade inculta e ingênua. Num dado 

momento conseguem enfim roubar-lhe o menino. E a noite adormecida é perturbada 

pelo desespero de Carlito que procura o enjeitado. Com a madrugada, chupado pela dor, 

Carlito vai sentar-se à porta da antiga moradia. Cai nesse estado de sonolência que não é 

o sono ainda. Então sonha. Que sonharia? O lugar que mais perlustrara na vida, mas 

enfeitado, ingenuamente enfeitado com flores de papel, que parecem tão lindas aos 

pobres. E os anjos aparecem. A pobreza inventiva de Carlito empresta-lhes as caras, os 

corpos conhecidos de amigos, inimigos, policiais e até cães. E os incidentes passados 

misturam-se às felicidades presentes. Tem o filho ao lado.  Mas a briga com o boxista se 

repete. E os policiais perseguem-no. Carlito foge num vôo. Mas (e estais lembrados do 
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sonho de Descartes) agita-se, perde o equilíbrio, cai na calçada. E o sonho repete o 

acidente: a polícia atira e Carlito alado tomba. O garoto sacode-o, chamando. É que na 

realidade um polícia chegou. Encontra o vagabundo adormecido e sacode-o para 

acordá-lo. Este é o sonho que Celina Arnauld considera um mau poema. Como não 

conseguiu ela penetrar a admirável perfeição psicológica que Carlito realizou! Ser-lhe-ia 

possível com a mentalidade e os sentimentos que possuía, no estado psíquico em que 

estava, sonhar pierrots enfarinhados ou minuetes de aeroplanos! Estes aeroplanos 

imaginados pela adorável dadaísta é que viriam forçar a intenção da modernidade em 

detrimento da observação da realidade. Carlito sonhou o que teria de sonhar fatalmente, 

necessariamente: uma felicidade angelical perturbada por um subconsciente sábio em 

coisas de sofrer e de ridículo. O sonho é o comentário mais perfeito que Carlito poderia 

construir da sua pessoa cinematográfica. Não choca. Comove imensamente, 

sorridentemente. E, considerado à parte, é um dos passos mais humanos da sua obra, é 

por certo o mais perfeito como psicologia e originalidade. 

 

VI 

 

“Cinema”, Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 6, 15 out. 1922, p. 14. 

Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

  

 Há certos problemas, referentes ao cinema, que aparentemente pouco nos 

interessam, pois não há por aqui artistas e fábricas que se dediquem especializadamente 

a produzir fitas de ficção. Essa desimportância porém é apenas aparente; tais problemas, 

quando não tenham artistas para preocupar, têm sempre público para educar e orientar. 

 O cinema realiza a vida no que esta apresenta de movimento e simultaneidade 

visual. Diferença-se pois muito do teatro em cuja base está a observação subjetiva e a 

palavra. O cinema é mudo; e quanto mais prescindir da palavra escrita mais se confinará 

ao seu papel e aos seus meios de construção artística. Segue-se daí que tanto mais 

cinemática será a obra de arte cinematográfica quanto mais se livrar da palavra que é 

grafia imóvel. As cenas, por si, devem possuir a clareza demonstrativa da ação: e esta, 

por si, revelar todas as minúcias dos caracteres e o dinamismo trágico do fato sem que o 

artista criador se sirva de palavras que esclareçam o espectador. A fita que além da 

indicação inicial das personagens, não tivesse mais dizer elucidativo nenhum, seria 

eminentemente artística e, ao menos nesse sentido, uma obra-prima. É evidente também 
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que um sem número de qualidades, derivantes dessa qualidade primeira nobilitariam a 

obra que imagino. Conseguir-se-ia mesmo a simplicidade dentro da simultaneidade – o 

que daria à obra de arte cinematográfica um valor expressivo excepcional. O que falta 

em geral às fitas americanas é a simplicidade de ação, vital e sugestiva, que nos eleva à 

grandeza serena e azul do classicismo. (Excetuo naturalmente as fitas cômicas, 

especialmente as de Chaplin e de Clyde Cook. As de Lloyd também). O que lhes sobra 

é a complicação, que imprime a quasi todas um caráter vaudevillesco muito pouco ou 

raramente vital. 

 E os americanos só têm decaído a esse respeito. As últimas fitas importantes 

aparecidas estão cheias de dizeres, muitas vezes pretensiosamente líricos ou cômicos. É 

já um vício. Quem observar com atenção qualquer fita, logo reconhecerá a inutilidade 

de muitos desses cartazes explicativos, cujo maior mal é cortar bruscamente a ação, 

seccionando a visão e conseqüentemente a sensação estética. 

 E não se diga que tirar a palavra escrita do cinema seja privá-lo dum meio de 

expressão. Primeiramente: quanto mais uma arte se conservar dentro dos meios que lhe 

são próprios, tanto mais se tornará pura. Além disso: tantos são os meios de expressão 

propriamente seus de que pouco ainda se utiliza a cinematografia! 

 A cinematografia é uma arte. Ninguém mais, sensato, discute isso. As empresas 

produtoras de fitas é que não se incomodam em produzir obras de arte, mas objetos de 

prazer mais ou menos discutível que atraiam o maior número de basbaques possível. 

 A cinematografia é uma arte que possui muito poucas obras de arte.  

 

VII 

 

“Esposas ingênuas”, Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 7, 30 nov. 1922, 

p. 16. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 Há muitos meses que não víamos um bom film. Tivemos enfim esse prazer com 

as Esposas ingênuas. Eric von Stroheim é um homem de talento. É artista, metteur en 

scène e dramaturgo. Como artista só merece elogios. Como metteur en scène é 

extraordinário apesar de não chegar ainda à altura de certos mestres americanos. Como 

dramaturgo é um pouco fraco. O film peca pelo enredo ou, melhor, pelo fim do enredo. 

Von Stroheim quis fugir à banalidade e caiu no inverossímil. Mas o interesse do enredo 

é sempre muito relativo e Von Stroheim agradou-nos imensamente. Compôs o 
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personagem do conde Karazin, conquistador e cínico, com uma revoltante naturalidade. 

Von Stroheim apesar de feio e desprezível tem algo de D. Juan. Quem sabe o garbo 

militar, a desenvoltura, o próprio cinismo. Há um pensamento que diz: para obter o 

amor das mulheres é preciso desprezá-las ou batê-las, segundo a classe social a que 

pertencem. Von Stroheim conhece esse pensamento e emprega-o. Mas sabe também 

usar do sistema da doçura. Nenhuma lhe resiste sinão a idiota absurda e inútil da última 

parte. 

 Assim termina estupidamente esse D. Juan jogado num esgoto. É interessante 

observar-se também os dizeres bastante originais e sintéticos. Von Stroheim acabou 

com os palavrórios fatigantes que quebram a unidade da ação. Palavras soltas, sugestões 

simples. É um passo a mais para a supressão dos dizeres. Um film que passou há pouco 

por um cinema da capital, mostrou-nos já a inutilidade dos letreiros. É de esperar que as 

fábricas façam outras tentativas nesse sentido.  

 

VIII 

 

“Cinema”, Klaxon: mensário de arte moderna, São Paulo, nº 8/9, dez. 1922/jan. 1923, 

p. 30-31. Edição fac-similar. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972. 

 

 O cinema deve ser encarado como algo mais que um mero passatempo, quasi 

por taxi, ao alcance de todas as vistas, com a utilidade prática de auxiliar as digestões e 

preparar o sono. Já se foi o tempo em que servia somente para a demonstração da 

cronofotografia. Evoluiu, tornou-se arte, e veio acentuar ainda mais a decadência do 

mau hábito dos serões em família, enfadonhos e intermináveis, mesmo quando se fala 

da vida alheia. 

 Ciosos na conservação das rotinas, todos os catões se irritam contra ele, apesar 

do seu alto papel na educação moral. Como é que um pai há de ensinar à filha certas 

feições da vida? O meio mais fácil é levá-la ao cinema, cuja alta moralidade, reduzida à 

expressão mais simples dá a fórmula: 

 

 TODO MAU É CASTIGADO 

 O BOM ACABA VENCENDO 

 E RECEBE DE PRÊMIO O CASAMENTO 

 SI FOR CASADO... UM FILHO 



 134

 

 Moral a preço de ocasião, está se vendo. Mas é disto que o povo gosta, com o 

tempero de uns obstáculos pelo meio, porque mesmo para ele o prazer muito fácil não 

tem atrativo. Não pareça isto elogio; até os gatinhos gostam mais de brincar com um 

obstáculo entre a patinha e a bola de papel. Deliciam-no os romances em séries – 20 

capítulos – cheios de dificuldades e de mistérios, que se resolvem na próxima semana, - 

tesouros enterrados – anéis fatais – bandidos hindus – “virgens” marcadas... etc. 

 Para o Snr. Todo-o-mundo, a Exma. Família, os atores preferidos são os dos 

papéis simpáticos, sejam verdadeiros artistas ou não. São as meninas de fábrica que 

fazem casamentos ricos, ou milionárias apaixonadas por pobretões virtuosos (note-se, 

de passagem, a influência do dinheiro na simpatia). Detestam pelo contrário todas as 

“vampires” porque seduzem os maridos e levam meninotes para a roleta, e sobretudo 

nem podem tolerar os grandes piratas sociais, que, com a maior calma, jogam com o 

sentimentalismo alheio para proveito próprio. Se os suportam às vezes, é simplesmente 

pelo fato de realçarem pelo contraste, os atos virtuosos dos bons. O povo tem o vício de 

gostar das qualidades que os outros fingem possuir, e que ele não pratica. 

 Porém os enredos são sempre vulgares. A moral é útil demais, por isso não nos 

interessa... 

 No palco mudo os príncipes do cinismo passam desapercebidos na sua arte, 

quando não recebem nas ruas vaias e pedradas, como Stuart Holmes – calmo, diante 

dessa manifesta admiração à l’envers, e sorridente por saber que o ódio resulta d’ele ser 

tão bom ator que o levaram a sério... 

 Um poema inesquecível é o Médico e o monstro (Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, de 

Stevenson). Quando John Barrymore bebe a tisana enfeitiçada que o transforma em 

malvado, por simples jogos de fisionomia, vai fazendo aos poucos transparecer em suas 

feições alteradas a hediondez do seu novo temperamento. Em contraturas horríveis, suas 

faces se escavam, os cantos da boca tornam-se indecisos; o lábio inferior cai mostrando 

a segunda fileira de dentes, escuros, desiguais. Surgem rugas denunciadoras de vícios 

repelentes. Os cabelos vão raleando e caindo alongados, como um véu que disfarçasse o 

seu olhar turvo de réprobo. As unhas cresceram, e os dedos se recurvaram em garras. 

Eis pronto o homem que se torce de gozo ao maltratar crianças, e mata o seu melhor 

amigo, com a delícia proibida do colegial comendo chocolate às escondidas... 

 Maltratar friamente, só pela emoção de assistir sofrer, é prazer refinado de 

pouquíssimos eleitos. Maldades por vingança são demasiado banais (já está mofada e 
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azeda a geléia dos deuses...), porém praticar malvadezas gratuitas é um aperfeiçoamento 

só atingido pelos que aprenderam a adormecer o bicho-carpinteiro do remorso. 

 Em Satanás, Conrad Weidt desenvolve um trabalho neste gênero 

verdadeiramente insuperável. Tece intrigas medonhas, e coloca os fantoches uns diante 

dos outros. Finge-se amigo de todos para poder aconselhá-los perversamente. Fá-los 

beber, e atiça-os. E eis chegada a hora do gozo supremo, e, com todo descaro, ainda lhes 

diz: “Em todos os lugares onde se bebe, se dança e se mata, estou presente”. 

 Há ainda cínicos de outros gêneros. Irving Cummings engana meia dúzia de 

mulheres, e todas acreditam ser a única. 

 Von Stroheim, comove liricamente a sua criada, e empalma-lhe todas as 

economias com serenidade. 

 Além de tudo, devemos admirá-los pela sua coragem. 

 A moral e a arte têm tanto a ver uma com a outra, quanto a Bíblia com uma 

caixa de fósforos marca Olho: ambas se referem ao Fiat Lux!...   

  

IX 

 

“Crônicas de Malazarte III”, América Brasileira, Rio de Janeiro, dez. 1923. 

 

 Então pensas que ele havia de ficar atrás! Nunca! Vive em perene 

transformação. O que não quer dizer renascimento. Não morre e se transforma. 

 Aquela personagem de Stringberg, que não quis mais ver a filha, não vista 

durante seis anos, teve alguma razão. “Minha filha é outra!” dizia... No corpo a menina 

era já outra, ninguém discuta. Eu acho uma empolgante graça nisso do objeto humano 

ser um forno cremador onde as células se consomem. Cinco anos passam; e nenhuma 

célula viva ficou. A carne é outra, mas parecida com a de um lustro atrás. Que coisa 

bonita! Homem! fogareiro em perpétua devastação! O fogo crepita, lambe, tudo 

amesquinha enfim! “Bichinho que rói, que rói...” – Não se confunda! Bichinho que rói, 

não é o fogo do homem, mas o amor deste pelas suas semelhantes. – Não confundi coisa 

alguma. Fogo e amor: tudo o mesmo – Camaradas! O homem provém do amor, por ele 

vive e para ela vai. Amai-vos uns aos outros! 

 Nesse dia foi uma bacanal terrível na vila. Os coitados não compreenderam a 

prédica de Malazarte. Resultado: Em vez de amor, pândega. Temporãos estupros, 

cornígeros epitalâmios. Oh! minhas alucinações... N. 35: PENSÃO; n. 37: PENSÃO; n. 
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39: PENSÃO... Tudo virou pensão? Tudo. Si o bem intencionado autor do “Banquete” 

não disse que a pensão é ara do amor, só não o fez porque naquele tempo não havia 

pensões, nem dona Jújú maternal e gordíssima. Ela assina Joujou, mas não vejo 

necessidade de insultar a língua francesa. Há Jújús em todas as línguas; e sou partidário 

da ortografia fonética. Em termos, entenda-se. Ortografia fonética em termos, que 

comodidade! Aliás o “em termos” é que é cômodo. Extraordinariamente. Uma vez, na 

Faculdade de Filosofia, o lente perguntou ao discípulo: 

 - O senhor acredita em Deus? 

 - Sim senhor... Isto é... em termos! 

 Estão vendo? Convenço-me de que esse aluno genial não irá para o inferno, 

muito embora vá p’r’o diabo-que-o-carregue. Creio também que ele vai às pensões. Em 

termos. 

 Pois na Grécia não havia pensões. Mais sobravam praias e jardins de Academus.  

Outra coisa bonita! Oh! praias da Grécia e parques londrinos sem luz!... A exclamação 

vai por conta dum dos caipiras que ouviram o “Amai-vos uns aos outros” de Malazarte. 

Deste e não de Deus. O Omnisciente já ficou muito longe e ninguém mais lê a Bíblia. 

Quando muito se percorre o “Cântico dos Cânticos”, pelo cheirinho de pensão que lá 

está. Não está! Mas permanece em nosso nariz. Isso basta para que o sintamos no 

poema de Salomão. Afinal a culpa nem é tão nossa! A inteligência não manda no nariz. 

Você já entrou no Necrotério? Vá lá! E o dia se estraga. Estraga ou sublima, não sei; 

que há necrófilos amadores por este mundo além. Mas lês Dickens: cheira a cadáver. 

Beijas uma mulher nova: beijo de cadáver. Engoles um whisky: bebes cadáver. Tudo: 

caro data vermibus! Mundo, ah! mundo, que lição de anatomia tu és!...   

  Malazarte não gosta de Rembrandt nem das luzes artificiais do mestre holandês. 

Ora bolas! eu quero a luz do Sol, que, mesmo sem falar de insolações, produz o mais 

estranho dos paraísos artificiais, o dia! E Rembrandt já passou. Eu me transformo. 

Pensas então que ficaria atrás? Qual! Sou modernizante. Não conto mais a história da 

panela, conto a alegria muscular dos cow-boys e me fiz empresário cinematográfico. 

Tanto falaram no Gabinete do Dr. Caligari que aluguei o filme. Porcaria! Rembrandt 

legítimo. Mistérios, doenças, nenhuma insolação. Porcaria! 

 Malazarte não tem razão. Isso acontece às pessoas que pregam teoria. 

Escravizam-se a ela e o carvalho entesta com as nuvens. Vem um desses tufões. Tomba 

o carvalho. Porquê? Porque o caniço não tem rama e é flexível. Esta fábula é de La 

Fontaine. Mas, sem nenhuma intenção pejorativa, digo que é também do Sr. Amadeu 
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Amaral. Carvalho no Brasil traduz-se por palmeira; e uns nobres versos das Espumas 

contam-lhe o caso. E como cem vezes sem terror ele enfrentou o raio e jamais se 

curvou, percebe-se que o poeta gosta da palmeira e dá como exemplo a palmeira. Mas 

estou pensando que o snr. Amadeu Amaral gosta de caniço também... Há na maturidade 

que transmonta uma suave, sorridente piedade, que leva certos homens a olhar com 

olhos de luz milhor, a impaciência, os excessos, as pesquisas dos jovens. Ora isto é 

propriedade do caniço, que sabe a tempo se curvar. Os vendavais passam. De novo em 

calma os ares, soergue o caniço o hastil e guarda seu legítimo lugar. Nada perdeu, nem 

foi ridículo. Ora, o snr. Amadeu Amaral  teve muito do caniço quando escreveu aqueles 

dois artigos da Gazeta de Notícias, sobre os modernistas do Brasil. Isso vem aqui como 

elogio. Eu já admirava Espumas e Dialecto caipira. Com os tais artigos minha 

admiração cresceu. Não há dúvida: o poeta de “Jardim fechado” soube realizar um 

“Estuário” muito mais inteligente que o de Bilac. Sofrer todo o infinito, universal pesar 

é belo em decassílabo, mas quasi uma ararice. Como si não bastasse o meu fígado a 

reinar, essa que não me quer e o to-be-or-not-to-be!... Muito mais que sofrer pelos 

outros (que é inutilmente perder tempo) vale compreender esses outros. Isto praticou o 

snr. Amadeu Amaral na frutífera poesia dos seus artigos. “Frutífera” é o termo. Agora 

estou a pensar que o nobre acadêmico foi habilíssimo ao traduzir carvalho por 

palmeira... A palmeira é também flexível e sabe se amoldar à exigência das ventanias. 

Mesmo se o raio vem: queima-lhe a umbela, mas a estipe fica pelos séculos a gritar: 

Estou aqui! O carvalho quebrou. Desapareceu. Quando muito sobra uma raiz entre-

escondida. Malazarte passa. Dá uma topada. Vira-se indignado.  – É uma raiz apenas, 

Malazarte! Ele gargalha e cospe na raiz: Arara! E segue para adiante seu caminho. Não 

haverá jamais, neste Brasil, raízes que impeçam as avançadas de Malazarte. Amém. 

 Malazarte avança, mas erra às vezes. Errou bastante não gostando do Gabinete 

do Dr. Caligari. Uma das milhores obras até agora aparecidas no cinema. Representada 

por um grupo admirável de artistas, que conseguem mover-se em cenários augustos, 

atinge grande potência de horror e mistério. Tanto mistério e horror... Algum de vocês 

ri: Misticismo alemão!... Nem tanto assim. Esse gosto do misterioso e de assombros 

nem é tão alemão assim; e quem milhor o expressou foi um americano. 

 Para indicar as paisagens e os tipos criados pela imaginativa do louco os 

encenadores se serviram do expressionismo. Antes: imitaram o expressionismo. A 

cidade, por exemplo, é um mau arremedo da maneira de Kanoldt. Arremedo ou 

sinceridade, atingem às vezes grande força de expressão. Numa iluminação 
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extraordinária. Infelizmente: objetiva fixa, anticinemática, sem dinamização fotográfica. 

Muito de teatro, pouco de cinema. Aí Cendrars teve razão. Mas a primeira das causas 

que o impediram de gostar do filme é impagável. Diz que o emprego do expressionismo 

para dar idéia do que pensa um louco desacredita a arte moderna. É verdade: 

desacredita. Mas si acaso aparecer uma obra-prima, um Dom Quixote, por exemplo, ou 

Seis personagens à procura de autor (que a seu modo é um Dom Quixote também, 

metendo no ridículo o teatro psicológico do sec. 19), si essa obra-prima aparecesse 

ridicularizando o modernismo, não gostaríamos dela só por isso? Razão sentimental. 

 Isso traz à baila um dos problemas mais importantes da modernidade.  Eu 

justifico o emprego da deformação sistemática, tal como a usam expressionismo, 

futurismo, etc., pata exprimir a fantasia dum louco. Essa utilização se justifica porque 

tais deformações, sob o ponto de vista vital, são inegavelmente alucinatórias. Vem 

mesmo d’aí o mal-entendido, pelo qual os modernistas são chamados de loucos. A 

objetiva visual jamais nos deu o bandolim fraccionado de Picasso ou as confetizações 

de Severini. Questão de ângulo de vista. O que nós buscamos e vemos numa obra de 

deformação não é a representação realístico-visual do mundo exterior, sinão equilíbrios 

plásticos de volumes, linhas, cores e sínteses, novas ordenações artísticas, arte pura 

enfim. As sensações procuradas e obtidas apresentam pois um caráter de inteiro 

desinteresse, verdadeiramente artístico; e [criam] a imagem prodigiosamente atrativa 

duma vida heróica ideal. Mas dessa deformação sistemática nasceu o mal-entendido que 

separa hoje o palco da platéia. O artista chega e mostra seu quadro ou recita seu verso. 

Mostra ou diz uma deformação. O espectador, hereditariamente conduzido por séculos 

de errônea visão e audição, imediatamente compara os cavalos de Brecheret com os 

favoritos do Clube Derby. Mas Brecheret deformou as pernas dos seus ginetes. 

Alongou-as, musculou-as em excesso. Produzem assim a sensação pura, artística: 

síntese de velocidade e força consciente. Brecheret recurvou quasi em espiral o 

larguíssimo pescoço dos seus cavalos. Poderá receber-se pois a sensação pura de graça e 

bizarria. João Bard quis recitar o “Vento” de Verhaeren e deformou. Fez do corpo uma 

lufada e fala soprando tais golpes de palavras que quasi não se entendem os versos. 

Quem quisesse receberia uma sensação pura de vento. Que vento? Certo: nem dos 

nossos alísios nem de brisas flamengas. Deformação que nos conduzirá para platôs 

heróicos de planetas invisos, ninho de estonteantes eolos, nova rosa-dos-ventos, síntese 

de todos os simuns. Mas que foi feito das palavras do poeta e dos tufões de 

Copacabana? O espectador compara. Não viu seu favorito, nem se lhe crestaram os 
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lábios ao pluvígero noroeste. Que horror! Esta perna está errada e esta diccção falsa! 

Brecheret e João Bard são loucos! São. Não há dúvida nenhuma. E o palco separou-se 

da platéia. O palco virou hospício. A platéia viveiro. Viveiro de araras. – Sou arara, mas 

tenho senso comum seu louco! 

 Malazarte pegou dum bandolim – não do bandolim de João Gris, que não dá 

sons terrestres – o bandolim de esquina, nobre amigo do farrista. Pegou do bandolim, 

preludiou e se pôs a cantar uns versos daqueles deliciosos tempos em que Osvaldo de 

Andrade, Brecheret, Menotti e eu vivíamos num Cadillac verde: 

 “Eu tenho um orgulho louco 

  De ser louco-varrido! 

..................................................... 

 Quem é louco não canta versos broncos; 

 Suas idéias têm o gemido 

 Mais simples e mais vertical! 

 Eu sou o mais louco dos loucos! 

 Louco entre loucos, sou Parsifal!” 

 

 A confusão aumentava. Os espectadores fremiam de raiva. Gritos, insultos, 

ararices. À saída um senhor lido em Mário Pilo e Guyau, pincenezmente pontificou: 

Tudo maluquice! O gabinete do Dr. Caligari é obra dum louco. 

 Teve razão. E o encenador do filme também. A Musa Cinemática realiza a 

plástica da vida real com muito mais aproximação que suas irmãs mais velhas. 

Eminentemente vital, pois. Tomando como sistema, nessa fita a deformação 

expressionista conseguiu realizar a sensação desinteressada de loucura e objetivar as 

ficções alucinadas do louco. Essa a intenção. Alcançou-a. Muito bem. 

 Malazarte é que não teve razão de detestar o filme. Caçoando ele murmura: Não 

tenho razão, mas tive senso-comum. E nada mais delicioso que afogar-se na 

inconsciência transcendental do senso-comum. Imaginem que nisso o meu amigo Graça  

veio encontrar no Brasil 30 milhões de adeptos precursores!... 
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X 

 

“O gato e o canário”, Diário Nacional, São Paulo, 15 mar. 1928. Arquivo Mário de 

Andrade (IEB-USP). 

 

 Os norte-americanos sistematizaram mesmo a bobagem sentimental nos seus 

filmes e contra isso não vale mais a pena falar. Os que vão no cinema atualmente com 

intenção um pouco mais contemplativa que um evidente interesse sexual disfarçado, vão 

como os napolitanos iam na ópera, ali, pelo século dezoito. 

 Para ver artistas bons e de vez em longe um efeito inédito ou apenas agradável. 

Só mesmo as fitas cômicas, pela pândega sistematizada, que é o critério delas, inda 

conservam algum valor desinteressado de arte.  

 O gato e o canário é ainda um filme de sistematização sentimentaloide, porém, 

escapou do comum e a gente vê com prazer bem grande. Sob um certo aspecto é mesmo 

uma obra-prima. Obra de arte inda a gente não o pode chamar. Falta-lhe a base do 

conceito artístico que está na criação lírica. Mas o que disfarça essa ausência de 

invenção lírica, de tipos ou de dinâmica desinteressadamente agradável, é a virtuosidade 

espantosa do filme. Inda não é “arte”, não, porém como “artifício”, como técnica para 

arte-fazer, é extraordinário.  

 Como arte, além dos caracteres que lhe faltam, ainda tem o defeito grave de ser 

monocórdico. Percebendo a possibilidade enorme que a cinematografia tem para 

provocar reações de terror por meio de efeitos de movimento, claro-escuro, disfarce de 

caracterização, simbologia, o construtor do filme bateu a tecla do “apavorante” de 

princípio a fim. Fatiga um tanto. 

 Porém, faz isso com um virtuosismo cinegráfico sem rival, mesmo entre filmes 

norte-americanos. Porque carece distinguir bem uma cousa. Não discuto que os 

europeus é que têm inventado mais processos cinegráficos. Porém, toda a invenção 

deles, todos os processos novos de técnica, são mal realizados. Falta virtuosidade. Falta 

perfeição na realização. Quem possui tudo isso, são mesmo os norte-americanos. 

 E então com O gato e o canário, acho que refinaram essa virtuosidade. A 

fotografia é duma nitidez admirável e os movimentos duma exatidão matemática: ver o 

momento em que Laura La Plante vem sentar junto da mesa rodeada de cadeiras vazias. 

E perfeito. A carinha dela assustadoramente iluminada assenta com perfeição entre as 

grades dum espaldar e a simbologia da gaiola, prendendo o canário, surge discreta mas 
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impressionante. E quanto à câmera móvel, então nem se fala os efeitos prodigiosos que 

Paul Leni consegue sem fatigar jamais a vista da gente. 

 Por tudo isso acho que, se O gato e o canário não atinge propriamente o 

domínio da arte, é pelo menos uma obra-prima de técnica. 

 

XI 

 

“Arte e cinema”, Diário Nacional, São Paulo, [?] mar. 1928. Arquivo Mário de 

Andrade (IEB-USP). 

 

 Depois daquele artigo em que falei que O gato e o canário se não chegava a ser 

arte era pelo menos uma obra prima de técnica, li uma distinção bem feita por Carlos 

Lalo entre técnica e ofício. Assim: 

 “O métier é a parte material da arte, a prática tradicional e banal que a gente 

ensina para os principiantes e os artesãos: mecanismo indispensável, porém, 

insuficiente, que carece mesmo ultrapassar por causa de ser rígido e se mostrar mal 

adaptado em cada caso particular (...) 

 “A técnica é um métier vivo, adaptado, em evolução perene, é a consciência 

integral de todas as relatividades de cada valor artístico, compreendidas as mais sutis 

que o ofício não pode ensinar porque mudam a cada situação e cada personalidade. (...) 

 “O triunfo do métier é virtuosismo, essa acrobacia desinteligente, mecânica e 

insensível.” 

 Pois eu estou de acordo com Lalo e isso me leva a concertar umas opiniões de 

outro dia. Eu falei que os europeus é que inventavam processos de expressão 

cinematográfica mas que os norte-americanos, possuidores de mais técnica, pegavam 

nesses processos e os realizavam bem. Com efeito. Mas carece mudar a palavra 

“técnica” por “ofício” e daí fica certo. 

 Isso é importante porque vai justamente provar porque no geral o filme norte-

americano sai para fora do domínio da Arte. 

 Certos filmes europeus, principalmente franceses e italianos, apesar de 

pavorosos e inaturais, sempre deixam uma impressão de arte na gente. Ao passo que até 

grandes filmes norte-americanos não. É que a técnica, compreendida como Lalo a 

compreende, faz parte direta da arte e está além do ofício. 
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 Só nas cousas práticas é que ofício se confunde com arte. A arte do cabeleireiro 

consiste antes de mais nada em cortar bem o cabelo. A arte culinária consiste 

principalmente em fazer bem os quitutes. 

 Em arte essa confusão não é possível. Beethoven escrevia mal para vozes e para 

piano, porém, possuía aquela técnica verdadeira que tirava o único efeito eficiente e 

possível, além da boa ortografia musical. Rembrandt é outro caso típico disso. Mais 

típico ainda é que os parnasianos brasileiros, artesãos magníficos, andaram exaltando 

Bocage em detrimento de Camões. 

 É que Camões, o dos sonetos, o das elegias e de alguns passos dos Lusíadas, 

punha de lado o ofício que consiste em não fazer rimas em “ada”, porém, possuía uma 

técnica de só gênio mesmo, sem nada de mais nem de menos, por exemplo no “Alma 

Minha” ou no passo dos nove de Inglaterra. 

 É isso. Os norte-americanos atingiram com O gato e o canário a um métier 

enorme de virtuosismo puro. Mas finco o pé: arte ainda não vejo no filme excelente. 

 

XII 

 

“Fausto”, Diário Nacional, São Paulo, 13 abr. 1928. Arquivo Mário de Andrade (IEB-

USP). 

 

 O Fausto que estão levando nos cinemas agora não tem dúvida que é uma obra 

de arte excelente, gostei bem. Porém, estou mas é matutando no porque esses filmes 

admiráveis que fogem da cinegrafia realista nunca não satisfazem por completo. Diante, 

por exemplo, de Lírio partido ou do Pugilista, que só se utilizaram da realidade, se a 

gente pode discordar de um ou de outro passo do entrecho, a parte verdadeiramente 

cinegráfica do filme, encenação, representação, filmagem, satisfaz completamente. É 

verdade que também na passagem do sonho no Garoto a gente se satisfaz 

completamente, porém, me parece que é só por causa da comicidade extraordinária que 

Carlito inventou para essa passagem. Se a ponhamos “metáfora” cinegráfica em geral dá 

um sentimento de insatisfação isso não provirá de que por mais bem realizadas que 

sejam essas cenas irreais, a gente sempre pode imaginar cousa melhor? Como técnica e 

como criação? Parece-me que sim. Os bichos de Mundo perdido eram magníficos de 

mecânica e também os bonecos do Jogador de xadrez; porém, a gente não podia se 

satisfazer com aquele por causa de ser possível fazer melhor. Curioso que no geral esta 
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sensação não aparece nas outras artes. Ninguém não se lembra de melhoras possíveis 

para “Família com macaco” de Picasso ou para “Comédia”. 

 Ora, o Fausto sofre disso. As cenas irreais não satisfazem porque podiam ser 

mais bem feitas tecnicamente ou melhoradas como invenção. Dentro dele, por sinal que 

tão gostosamente fantasiado, tem um compromisso às vezes irritante com a retórica 

tradicional. Porque agora um arcanjo e um diabo gente, quando eles discutem entre si, 

puros espíritos? Imagine-se por exemplo só efeitos de luta entre luz e sombra. O que 

aliás já é metáfora literária, porém, não é empregada ainda. Efeitos puros de formas 

abstratas em claro-escuro tais como as que empregou Max Ernest num filme recente. 

Dir-me-ão que esses efeitos não são para o público em geral. Não sei, não. Só sei que 

são para arte e isso basta para a tese que defendo. 

 Esse compromisso com a retórica tradicional levou mesmo Jannings ou Murnau 

a adotar pró Pé-de-pato elegante uma figura mais que sabida e sem veracidade 

nenhuma. Para que o emprego do Mefistófeles tão diabólico? Foi uma descaída grave na 

criação do personagem. Tanto mais grave que Jannings, na cena em que acode ao 

chamado de Fausto e o tenta é absolutamente genial como criação de tipo e 

dramatização. É mesmo uma das cenas mais inesquecíveis que o cinema deu até agora.  

 Outro ponto por onde a gente pode comentar este filme excepcional é a 

realização técnica. As asas fixas do diabo e do arcanjo são pueris. Quanto a métier, há 

falta de métier e abuso dele ao mesmo tempo. O emprego por demais, houve abuso de 

efeitos de vento ao passo que os efeitos de fogo foram esplêndidos. E quanto aos 

cenários, a repetição de cenários fixos com objetiva imóvel e sempre localizada no 

mesmo lugar, foi excessiva. Mas para falar verdade, esses cenários eram magistrais. A 

encruzilhada é uma das criações mais expressivas de cenários que já vi. 

 Enfim, Fausto é um filme admirável que é impossível não aplaudir. As falhas 

que aponto não destroem a magnificência desta obra de arte verdadeira.  
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XIII 

 

“História da música” (excerto), Diário Nacional, São Paulo, 15 jan. 1930. Arquivo 

Mário de Andrade (IEB-USP). 

 

 Essa história de cinema falado e cantado e não-sei-que-mais é um problema 

importantíssimo e complexo por demais para que eu possa destrinchar num parágrafo de 

crônica tudo que ele me faz pensar. Irei tratando aos poucos dele. 

 Hoje o que está me interessando é o lado tristeza que deu pros cinemas. O 

grande valor do fonógrafo e da sua vasta parentela contemporânea, é ser um instrumento 

com caráter próprio. Inda um dia destes, não me recordo mais em que revista, eu lia um 

artigo anunciando que já se tratava de escrever música diretamente ou antes 

especialmente para fonógrafo, aproveitando os caracteres essenciais de sonoridade desse 

aparelho que a maioria considera apenas como um reprodutor de sons alheios. Isso não 

é verdade. O fonógrafo realiza sonoridades especiais e que ainda podem ser muito mais 

especificadas si os artistas tratarem disso. Se repare por exemplo quando a gente escuta 

uma peça pra violino ou pra piano, executada ao fonógrafo. Não tem dúvida que a gente 

reconhece que os instrumentos realizadores do som registrado são violino e piano, 

porém atentando bem se percebe que não é violino nem o piano que realizam o som: é o 

fonógrafo. O fonógrafo tem pois uma sonoridade toda especial, que pode produzir 

timbres diferentíssimos. Ninguém escutando uma peça pra canto registrada por um 

fonógrafo, dirá que é uma pessoa que está cantando. O timbre é parecido, no caso, com 

voz humana, porém não é diretamente essa voz.  

Portanto o fonógrafo, possuindo técnica própria e que, no caso, é mecânica, e 

possuindo timbre especial que lhe pertence particularmente, é um instrumento como 

qualquer outro, passível portanto de adquirir especialização. Música pra fonógrafo, 

como existem músicas pra pianola. 

  Agora: o importante a verificar é que todo instrumento possui no seu caráter e 

também na sua função, uma particularidade essencial que lhe determina a ambiência. 

Isso é incontestável. Seja por pura questão de preconceito ou não, o certo é que desde 

Monteverdi pelo menos, os instrumentos principiaram adquirindo uma espécie de 

psicologia pessoal, psicologia que lhes determina o ambiente pra funcionar e que, por 

associação de imagens provoca em nós a [trecho cortado] sível mais negar, por 

exemplo, o caráter pastoril do corno inglês. Ora, inda mais importante que esse caráter, 
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é a aplicação aos instrumentos do prolóquio “cada macaco no seu galho”. Os 

instrumentos possuem sempre, determinado pelo caráter e possibilidades deles, um 

ambiente específico, onde ficam milhor. Um piano ao ar livre perde incontestavelmente 

cinqüenta por cento da sua personalidade e da sua função. Ao passo que ao ar livre, de-

noite, a flauta ganha um poder formidável de comoção e possibilidades. Há 

instrumentos familiares, há outros que requerem dentro da ambiência familiar, ora 

nobreza, ora modéstia de colocação. Um órgão dentro duma casa-de-família é berrante e 

aberrante. 

O fonógrafo é essencialmente um instrumento de lar. A função específica dele é 

transportar pra dentro de casa toda a representação (não reprodução) da música 

universal. É objeto de estudo e de prazer musical, mas, isolado, ele determina o 

ambiente de estudo ou de prazer pra dentro de casa: casa de estudo ou família. Quando a 

gente sai de casa pra se divertir, quer e carece de outros prazeres que não os familiares. 

É certo que os processos modernos, aumentaram formidavelmente o poder sonoro da 

fonografia mas nem por isso ela perdeu as suas exigências essenciais de ambiência.  

 E é isso que está causando agora um contraste tão duro dentro das salas de 

cinema que a sensação da gente é de inenarrável tristeza. A sessão abre. De primeiro 

eram orquestrinhas detestáveis que tocavam no geral sempre a mesma marchinha ou 

dobrado de abertura. A peça era detestável, convenho, e detestavelmente executada. 

Mas era orquestrinha. Cousa característica dos ambientes de divertimento pra fora do 

lar. A gente se ambientava pois muito bem. Olhava as fitas e na maioria das vezes 

esquecia a orquestrinha. Sem que por isso, está claro, ela deixasse de agir em nós, e 

preservar dentro, de todos, a ambiência de prazer público. Eu admito que certas peças 

sincronizadas ganham bem musicalmente com a sincronização vinda com elas, e não 

são essas fitas que ataco. Mas acho censurável e ataco é os [palavra ilegível] de donos 

de cinemas que por causa disso dispensaram as orquestrinhas e agora, à guisa de música 

de cinema, nos impingem discos e mais discos que a gente acabou de escutar em casa 

mesmo. Isso é que é detestável e não pode continuar assim. O cinema sincronizado não 

dispensa as orquestrinhas no lugar. Cada macaco no seu galho.   
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XIV 

 

“Cinema sincronizado”, Diário Nacional, São Paulo, 30 jan. 1930. Arquivo Mário de 

Andrade (IEB-USP). 

 

 A aplicação dessa grande invenção dos nossos dias tem sido até agora a mais 

desilusória possível. O cinema está se tornando absolutamente insuportável. Já não falo 

nessa confusão de cinema com teatro que é o que mais se vê, mas o próprio emprego da 

música é detestável. A infinita maioria dos filmes sonoros são horrores. Agora o único 

assunto que impera é o que trata da realização de revistas. Qualquer assunto em torno de 

cantor de jazz, ou de bailarinas de Broadway. E qual a música que nos dão com isso? 

Uns romances sentimentais da pior espécie e jazz. Jazz e mais jazz. 

 Uma pobreza horripilante e monótona de jazz. O que se toca na sala de espera e 

nos intervalos dos filmes? Jazz. Em todos os filmes? Jazz. Eu adoro o jazz e sei que ele 

criou novos efeitos orquestrais importantíssimos na evolução da música moderna.  

 Sei mais que, como toda e qualquer música popular urbana, é duma 

irregularidade artística humilde, conseguindo no entanto apresentar quando sinão 

quando obras-primas admiráveis. Mas assim quotidiano, de toda hora, é que a gente 

percebe como, no meio da sua riqueza rítmica e sinfônica, o jazz, é paupérrimo. Todos 

os efeitos dele são por demais salientes, ficam impressionando definitivamente a 

memória, de forma que a repetição de qualquer um fatiga a ponto de se tornar obsessão. 

Jazz assim é horrível. 

 O cinema sonoro já conseguiu realizar obras primas porém não imaginem que 

vou citar O pagão. As obras-primas do cinema sonoro são esses filmezinhos de abertura 

das sessões. São esses desenhos animados a que a música interpreta com efeitos 

cômicos. A comicidade é mesmo a parte mais saliente da criação artística da nossa 

época. Toda a série do gato, por exemplo, está formando um colar de filmezinhos 

admiráveis. E então a Dança macabra levada ultimamente no Rosário, isso é uma obra-

prima perfeita, coisa das mais perfeitas que o cinema inventou até agora. A qualidade do 

desenho, a invenção das atitudes, o a propósito dos efeitos musicais, a aplicação perfeita 

do jazz a isso, dão ao filme uma qualidade artística ótima. Essas são as obras-primas do 

cinema sonoro. Tudo o mais, pode de vez em longe apresentar um efeito excelente, uma 

qualidade nova, porém ou não passa de tentativa, ou é confusão, monotonia e cultivo da 

banalidade.  
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XV 

 

“Filmes de guerra”. Diário Nacional, São Paulo, 6 mar. 1932. In: Taxi e crônicas no 

Diário Nacional. Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê Ancona Lopez. 

São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1976, p. 507-508. 

 

 Outro dia me falava alguém que chegou da Europa, via França, e observa o 

âmago das coisas, que em qualquer parte da Europa a gente sente a guerra. É inútil aos 

escritores estarem fazendo zumbaias de aproximação, e recitando palavras bonitas de 

paz: a guerra, a próxima guerra, uma espécie de guerra-vício já, resultado da que 

passou, está vizinha e ansiosa por debaixo das discurseiras e das recordações de horror. 

Parece que o resultado psicológico mais importante dos quatro anos de guerra que 

passaram, foi deixar nos homens uma vontade macota de vadiar. Não trabalhar, não ter 

que ganhar dinheiro, e principalmente não ter que arranjar de qualquer forma o seu 

próprio sustento e o da família: esse foi o convite principal deixado despudoradamente 

nas populações que andavam se guerreando. E o único jeito da gente viver em férias e 

aventura permanente, o único jeito do Estado sustentar a gente, é se estar em guerra... 

Aliás isso já foi observado e escrito por muitos. E, depois que o ódio não se acabou, 

ódio ajudando, um desejo de guerra paira sobre o mundo, um desejo talvez horrorizado 

de si, que não tem coragem pra se confessar.  

 E quatorze anos são passados que a guerra já se acabou, mas os filmes que a 

contam, que a repisam, que insistem nela e normalizam o sentimento de beligerância na 

humanidade, continuam por aí. São dos que mais fazem casa, toda a gente vai ver; neles 

as fábricas não poupam gastos e convidam seus artistas visivelmente pra arrostarem 

perigos e a sujeira. Todas as sujeiras físicas e morais. Com toda essa literatura e 

cinegrafia da guerra, o horror da guerra e por ela se tornou exclusivamente artístico. Nós 

nos acostumamos a falar que “a guerra é um horror” sem botar mais propriamente 

nenhum sentido consciente na frase. A frase se tornou uma espécie de idiotismo 

lingüístico, que todos repetem sem pôr reparo na bobagem que estão falando. Se fosse 

isso apenas ainda podia se aturar, mas a frase que afirma “a guerra é um horror” se 

tornou mais desvitalizada, mais desumana que qualquer frase-feita: é um verso. É um 

lindo verso-de-ouro, que toda a gente repete com volúpia só pra mostrar que conhece 

um bocado de literatura e de arte em geral. E enquanto a humanidade inteirinha 

versifica artisticamente em ritmo de marcha “A guerra é um horror!”: a outra guerra, a 



 148

guerra verdadeira e não artística, a guerra patriotada, a guerra vadiagem, a guerra 

desumana, gatunice, capitalismo e momento mais significativo da desigualdade dos 

homens, se torna permanente em nós, uma normalidade quotidiana, perfeitamente 

legítima e aceitável, alindada pela música sussurrada de que “a guerra é um horror”. 

Puxa, que humanidade! 

 Mas de toda essa filmaria sobre a guerra, é indiscutível que duas obras escapam 

da vulgaridade, e da grandiosidade apenas de encenação: o Nada de novo, e este Guerra 

que estão levando agora. Não sei qual preferir: são dois filmes enormemente iguais que 

se distinguem formidavelmente. Cada qual se dirige para um dos dois pólos opostos da 

estética do cinema. O Nada de novo, como o livro que o inspirou, nos dava da guerra 

uma visão deformada, artística, em que a realidade nos parecia mais verdadeira porque 

era por assim dizer, translata, correspondendo àquela imagem que nós temos da guerra. 

Comovia muito, a violência dele era mais chocante, e o filme se aproveitava 

psicologicamente do enfraquecimento conseguido em nós pela comoção, pra se inculcar 

como a própria verdade. 

 Este Guerra que estão passando agora nos cinemas de S. Paulo, tem uma estética 

oposta. A cinegrafia é de fato de todas as artes a que mais aproximadamente pode 

reproduzir a realidade. Guerra é um filme ingenuamente honesto. Se percebe que ele 

procurou honestamente reproduzir a realidade. A gente se esquece de arte e de cinema 

ao vê-lo. Só se lembra disso quando surge raro alguma cena mais... posso dizer violenta 

porque o filme inteirinho é violentíssimo; mais aberrante do ramerrão quotidiano. E 

temos que não esquecer que verifiquei no princípio que a guerra já se tornou uma 

normalidade do nosso ramerrão quotidiano. Assim, quando aquele tenente enlouquece 

no campo de batalha e faz continência gritando “Às ordens!” pra uma invisível Sua 

Majestade, a cena choca demais. É um verso-de-oiro falso e a gente se lembra que está 

no cinema e meio que sofre de não estar (comodamente) tomando parte na guerra. 

 E quando a luz se faz, os homens se entrefitam cínicos, e partem, tanto 

acendendo o cigarro como reconhecendo que “a guerra é um horror”... 

 

 

 

 

 

 



 149

XVI 

 

“Os monstros do homem - I”. Diário Nacional, São Paulo, 15 maio 1932 In: Taxi e 

crônicas no Diário Nacional. Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê 

Ancona Lopez. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1976, p. 529-530. 

 

 Agora o cinema deu pra criar monstros, e, depois duns macacos e outras 

invenções sumamente idiotas, precárias como monstruosidade, risível mesmo, voltou 

àquela orientação mais legítima de Lon Chaney, que criava com seu próprio corpo seres 

monstruosos. Filosoficamente isso me leva a reparar que se Deus, criando à sua imagem 

e semelhança, fez a alma: o homem quando cria à sua imagem e semelhança, faz... 

monstros. Mas deixemos de filosofia e matutemos sobre os monstros da tela. 

 Também fui ver Frankestein que segue a orientação de Lon Chaney, e muito 

embora considere Boris Karloff superior como artista em Sede de escândalo, confesso 

que a criação dele em Frankestein por momentos me atormentou bem. Chega a ser o que 

chamamos em geral de “horroroso”. Tem passos no filme em que a gente se abala 

mesmo e carece reprimir certos movimentos reflexos. Aliás a própria facilidade prá 

caçoada, a hilaridade fácil barulhentamente demonstrada sem razão pelo público, 

demonstra bem que todos estavam num mal-estar danado. 

 É engraçado a gente verificar que pra criar monstros que abalem de verdade o 

espectador, o cinema (e o teatro...) são muito mais eficazes que a literatura. Mas isso em 

máxima parte vem duma confusão curiosa, provinda logicamente daquelas serem artes 

representativas, objetivas por assim dizer, visuais. Não estou falando de gestos, de ações 

que nos causem horror, porque nisso a literatura se equipara com as outras duas artes 

citadas, falo é no poder de criar uma entidade tão contrastante do normal que a gente 

pode chamá-la de “monstro”. 

 Nós geralmente imaginamos que o monstro produz na gente um sentimento de 

horror. Conceitualmente isso pode estar certo porém se verificarmos com exatidão o 

sentimento que nos causam os monstros da tela e do teatro a gente percebe logo que o 

que sentimos não é horror propriamente, asco porém. Nisso está o segredo do problema. 

O que estamos enxergando nos causa um sentimento violentíssimo, que pela sua própria 

violência permite a confusão entre horror e asco. A repugnância é tão intensa que a 

gente fica... horrorizado. 
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 Se observe, por exemplo, o caso da barata. O monstro e a barata são igualmente 

asquerosos. Qualquer pessoa que sinta pela barata a repugnância que eu sinto há de 

compreender muito bem o que estou falando. Diante duma barata todo o meu ser se 

confrange numa revolta, numa fuga incontestável, que me deixa literalmente 

horrorizado. A barata é o único acontecimento deste mundo que quase me força a dar 

razão a William James, quando afirma que os sentimentos são puros reflexos do corpo. 

 Ora, o teatro e o cinema por se servirem da vista em movimento, são de fato as 

únicas artes que conseguem nos despertar asco por alguma entidade monstruosa. E 

conseqüentemente a noção de horror. E quando o escritor procura tornar repugnante um 

monstro descrito ou ideado por ele e se serve de elementos asquerosos na descrição, 

como a gente não enxerga o monstro, mas a... literatura, o escritor é que se torna 

asqueroso e horrível, não o monstro que ele descreveu. Voltando ao caso da barata, 

sucede que a gente, embora horrorizado com o possivelmente ingênuo bichinho, faz um 

gesto que é de legítimo heroísmo: mata ele. Tudo se acalma, e a gente consegue 

raciocinar que a barata não é tão horrível assim. Pois a mesma decepção que a barata 

nos dá quando raciocinada, também nos dão os monstros da tela. A gente percebe que 

esperava mais, e que eles nem são tão horríveis assim. Escutei mesmo, na saída de 

FRANKESTEIN, um indivíduo afirmando prá família que imaginara o monstro mais 

monstruoso. 

  Efetivamente todos os monstros criados voluntariamente pelo homem são muito 

decepcionantes. Só são de deveras horríveis os monstros que o homem cria em sonho, 

ou melhor, em pesadelo. Isso é curioso. Mas serão estes monstros de pesadelo 

verdadeiramente horríveis? Absolutamente não. Quando a gente acorda dum pesadelo, 

quer tenha monstro nele, quer ele seja alguma deformação monstruosa da vida, a gente 

se percebe alagado de terror. A coisa aterrorizou mesmo de fato. Mas se a gente inda 

está em tempo de evocar a figura ou o caso que nos aterrorizou tanto em pesadelo, 

percebe que até na vida real já passou por coisas mais terríveis, mais repugnantes, e não 

ficou no mesmo horror. É que a causa do pesadelo não é assunto do sonho e sim a 

angústia fisiológica em que estamos. O monstro, o fenômeno aparecidos em pesadelo 

não são a causa da angústia, a angústia é que produz as monstruosidades sonhadas, as 

quais provocam em nós um sentimento de terror. Enfim: o pesadelo é uma coisa 

aterrorizante por si mesmo; é a predisposição ao terror que torna medonhos os monstros 

dum pesadelo. Na verdade nenhuma das entidades criadas liricamente pelo homem, 

quer na arte, quer no sonho, é de fato monstruosa e por isso, horrível. Só a vida real, os 
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atos praticados pelo homem na realização dos seus interesses, nos proporcionam o 

verdadeiro horror.  

 

XVII 

 

“Folclore da constituição”. Diário Nacional, São Paulo, 31 jul. 1932. In: Taxi e 

crônicas no Diário Nacional. Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê 

Ancona Lopez. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1976, p. 558. 

 

O CINEMA É UMA ESCOLA 

 Na partida recente dum batalhão, uma senhora num transporte: 

 - Não morram! 

 Um voluntário estudante faz continência, respondendo com ironia toda marcial: 

 - Suas ordens serão cumpridas, minha senhora. 

 E virando pros companheiros: 

 - Companhia! quando não houver nenhuma novidade no “fronte”, fica 

absolutamente proibido caçar borboleta!  

 

XVIII 

 

“Folclore da constituição (IV)”. Diário Nacional, São Paulo, 7 ago. 1932. In: Taxi e 

crônicas no Diário Nacional. Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê 

Ancona Lopez. São Paulo: Livraria Duas Cidades, p. 565. 

  

 OS BIBIS 

 Mais dísticos de bibis: 

 Instituto de fraternidade: “Os Quatro de Infantaria”. 

 Bom-humor: “Nada de Ovo na Frente”. 

 Soldado preto: “The Brazilian”. 
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“Caras”, texto estabelecido de acordo com a última versão datilografada, 

acatando as modificações indicadas pelas rasuras deixadas sobre ela. 

. 

Charles Chaplin compôs uma cara decididamente caricatural e apesar disso 

bonita como arte. O que há de mais admirável na criação da cara de Carlito, é que todo 

o efeito dela é produzido pela máquina cinematográfica. Charles Chaplin conseguiu lhe 

dar uma qualidade anticinegráfica, a que faltam enormemente as sombras e 

principalmente os planos. E é por isso em principal que a cara dele é cômica em si, 

contrastando violentamente com os outros rostos que aparecem na tela, e que a gente 

percebe como rostos da vida real. 

Não falo que a cara composta por Chaplin não seja fotogênica não, pelo 

contrário, é fotogeniquíssima. Mas é voluntariamente anticinegráfica, por isso que dá a 

sensação dum homem real com cara de desenho parado, no meio de homens igualmente 

reais com caras em movimento, de gente mesmo. Aliás Harry Langdon também 

conseguiu isso, indo no passo de Carlito... E imaginando nos palhaços, parece à 

primeira vista que essa genial criação de Charles Chaplin é fácil... Não é, porque 

palhaço dá impressão de fantasia, de engraçado por absurdo. Atrás do palhaço é que está 

o ser que finge de palhaço, nós sentimos isso e não perdemos um segundo de com-sentir 

isso. Ao passo que a gente não pode se interessar, quero dizer, não sente, ao lado da 

sensação imediata, não com-sente que atrás do personagem Carlito esteja o homem 

Charles Chaplin que finge de Carlito. A verdade percebida é dum ente só, Carlito ou 

Charles Chaplin pouco importa, que tem em si uma cara de desenho. E a cara de 

desenho em corpo de homem é que causa o cômico (sem absurdo) extraordinariamente 

divertido e íntimo. E ao mesmo tempo profundamente trágico, por causa da noção de 

anormalidade que carrega consigo. 

A prova de que o cômico da cara de Carlito é sem absurdo, está em que nós 

identificamos intimamente com ela o homem Charles Chaplin. O retrato real deste, por 

mais que a gente simpatize com ele (por amarmos Carlito...), nos causa sempre um certo 

malestar. Nos sentimos roubados, ou mistificados, porque pra nós o rosto de Chaplin é a 

cara de Carlito. Ao passo que contemplando os rostos reais de Piolim ou de Buster 

Keaton, ou a gente reconhece apenas, ou tem aquela curiosidade vagamente 

simpatizante, vagamente indiferente que é o desejo cotidiano de saber. 

A inferioridade de Buster Keaton principia na criação da cara. Ele se utiliza 

duma cara d’après nature, o que me parece defeito grave. Tem dois cinemas: o cinema 
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como criação, isto é, o cinema-arte, e o cinema como sensualidade, isto é, o cinema-

comércio. Carlito, a gente constata, é bonito. Harry Langdon é feio. Mas nem este feio 

ou aquele bonito nos aproxima ou afasta interessadamente. Só servem de objeto de 

contemplação. Auxiliam o cômico. São elementos estéticos. Buster Keaton a gente 

constata, é feio. Mas logo se é levado a acrescentar: feio mas simpático. O feio dele nos 

aproxima de Buster Keaton. Nós gostamos dele interessadamente, com aquele prazer 

que temos na vida em nos aproximarmos duma pessoa simpática. É um feio pois, que já 

não pertence propriamente ao domínio da contemplação estética. A cara de Buster 

Keaton desauxilia o cômico. Até o prejudica. É uma cara de cinema-comércio. 

Tem um elemento exclusivamente estético nela, a imobilidade. Mas este 

elemento, que não se pode contestar seja do domínio do cômico, além de prejudicar 

bastante a expressividade das personagens encarnadas por Buster Keaton (no que ele se 

mostra muito inferior a Haiacava, que foi esplendidamente expressivo dentro da 

imobilidade facial...) além de prejudicar a expressividade, é um elemento exterior, 

ajuntado. Não faz parte da estrutura da cara, não vem da carcaça óssea, não vem da 

carne, da epiderme. E não vem muito menos da máquina cinematográfica. Não é um 

elemento plástico. É um elemento de ordem psicológica, ajuntado à estrutura da cara, 

pra lhe dar interesse de comicidade. Dá interesse, produz comicidade. Mas é sempre 

uma superfetação. 

 

 

XIX 

 

“Fantasia de Walt Disney”. In: O baile das quatro artes. São Paulo: Livraria Martins 

Editora, 1963, p. 69-83. 

  

Fantasia é uma obra-prima? Estou convencido que não, e os seus defeitos são 

enormes. Mas, pelo que contém de invenção genial, por seus problemas e pelas suas 

realizações técnicas, é mais que provável se torne uma obra clássica do cinema. 

 Não há nenhuma originalidade em seu princípio conceptivo: um desenho 

animado baseado numa composição musical escolhida preliminarmente. Mas, si o 

princípio é exato e mais que experimentado anteriormente, a composição do filme me 

parece defeituosa: uma série de criações desligadas entre si e sem a menor unidade 

conceptiva, nem musical, nem descritiva, nem espiritual. E o “estilo” do desenho 
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colorido de Walt Disney foi insuficiente para ligar as diversas peças de Fantasia numa 

unidade de qualquer forma indiscutível. Tanto mais que o grande artista por vários 

momentos, e aliás com esplêndido poder criador, abandonou o seu estilo e os seus 

climas psicológicos, e se serviu de múltiplas possibilidades do desenho, até da abstração 

purista. 

 Numa das partes mais irritantemente banais, como concepção, a antítese do Mal 

e do Bem (Mussórgsqui e Schubert) Walt Disney faz a transição entre os dois princípios 

da vida, por meio de um pequeno interlúdio, provavelmente da autoria de Stocóvsqui: 

este interlúdio permite, desenhisticamente, uma ligação graduada entre o dois ambientes 

expressivos. É mais agradável, por ventura, e não obriga o espectador a quebras muito 

forçadas de estado de sensibilidade. 

 Em todas as outras vezes, Walt Disney preferiu separar uma peça de outra, por 

uma espécie de refrão musical-cinematográfico: a visão realista em branco e preto, com 

efeitos coloridos, da orquestra se afinando e seu regente. Este processo me parece mais 

lógico, cinegraficamente, ou pelo menos mais leal. Mas, não tem sombra de invenção 

nele. É a transposição para o cinema, de um processo bastante usado, desde o 

Romantismo, na música pertencente à formalística da “Suíte”, quando Schumann e 

principalmente Mussórgsqui com o “Passeio” dos seus “Quadros de uma Exposição”, o 

sistematizaram. Aliás, a própria idéia de afinação instrumental é exatamente o refrão 

que liga as diversas partes da suíte pra quarteto de cordas “Rispetti e Strambotti” de 

Malipiero. 

 Aqui, um problema interfere no que venho examinando: qual seria exatamente a 

colaboração de Stocóvsqui para a concepção total de Fantasia? Não há dúvida nenhuma 

que Walt Disney provou possuir extraordinária musicalidade e mesmo bons 

conhecimentos musicais, porém, esta quase repetição da idéia de Malipiero, autor sem 

grande voga, numa das suas peças menos popularmente ouvidas, por ser quarteto, não 

me parece derivar dos conhecimentos musicais do desenhista, mas do músico, que 

posso jurar, conhece muito o quarteto de Malipiero. E outra vez em que ainda julgo ver 

o mau dedo de Stocóvsqui, é na antítese do Bem e do Mal, única e discrepante parte, em 

que Walt Disney abandona seus processos pessoais de compreender a música e sobre 

ela criar livremente, pra se entregar a um associativismo puramente sentimental, de 

estreito sentimentalismo. 

 A fraqueza do estribilho ligador das peças é incontestável. A sua repetição não 

só fatiga, mas irrita; nem me parece que Walt Disney tenha feito esforços suficientes 
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para lhe dar variedade. Aliás esta mesma pobreza já transparecia fortemente no refrão 

dos “Rispetti e Strambotti”. Só quem realmente conseguiu alguma coisa perfeita, neste 

processo de um refrão ligador das partes de uma suíte, foi Mussórgsqui, por ter 

escolhido livremente um tema rítmico-melódico com possibilidades bastantes de 

variação. Ainda há mais: o defeito insanável do estribilho de Walt Disney é que ele é 

exclusivamente musical. Nele a música não é mais uma arte “concertante”, pra me 

utilizar da terminologia musical, mas domina em absoluto. Estamos em plena... ópera: a 

cinematografia se tornou escrava da música. 

 Ora, justamente a grande “invenção” de Fantasia, afirmação talvez mais 

impressionante da genialidade de Walt Disney, está nas diversas maneiras com que ele 

soube unir desenho e música, indo às mais diversas solicitações visuais e sugestivas 

dela. Nenhuma teoria o prendeu. A sua liberdade é alucinante. E pra muitos 

escandalosa... Não teve a menor pretensão de traduzir em plástica animada o pseudo-

sentido das músicas, arrombou quaisquer preconceitos e doutrinações teóricas, preso e 

livre, extraordinariamente preso e livre. É de ver, por exemplo, em pleno domínio da 

abstração plástica (Bach), ao chegar a uma das últimas cadências em recitativo da peça 

musical, aquele caixão de defunto, se pondo a andar pela galeria misteriosa. Não é 

possível maior liberdade criadora. A lógica fácil seria perseverar na unidade das 

abstrações. Mas o caixão estoura em nosso estado de puro encantamento plástico e nos 

arroja de repente às aparências mais dolorosas mais inaceitáveis da vida: é uma 

invenção genial. 

 Essa a maior lição estética do filme. A música possui formidável poder 

sugestivo, mas a sua sugestividade é incontrolável. Si na fuga, Walt Disney baila em 

formas puras, na “Pastoral”, se libertará magnificamente do ”programa” fixado por 

Beethoven, pra inventar um idílio absurdo, com Grécia e mitologias. Não estou 

verificando agora o valor desta parte, estou apenas mostrando a liberdade exatíssima, 

com que Walt Disney se isentou de certas pretensões ridículas, não da música 

exatamente, mas de musicóides vaidosos, e de certos preconceitos estéticos. Outro 

passo admirável, como interpretação criadora, é o “Feiticeiro Aprendiz”, com o rondó 

de Paul Dukas. Aqui Walt Disney aceita a linha exterior da história mítica 

muiltimilenar, o aprendiz de feiticeiro que aprende a animar os espíritos e não sabe, 

depois, como fazê-los voltar à imobilidade. Mas é só. E em vez dos inumeráveis 

espíritos turbilhonantes que, conforme o mito, acabariam matando o nosso querido 
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Mickey Mouse, a formidável veia humorística (mais satírica que humorística) de Walt 

Disney cria uma das suas historietas. 

 Mas cabe reconhecer que tudo isto é lição, lição apenas. Podemos teorizar à 

vontade, o que importa não é teorizar, mas se impor pela força criadora. E isto Walt 

Disney consegue plenamente, em todos os momentos em que usou da sua liberdade, 

obedecendo apenas às imposições dinâmicas que a música fornece. Daí a prodigiosa 

identidade de partes como a Fuga de Bach, o “Quebra-Nozes” de Tschaicóvsqui, o sr. 

Som, a “Dança das Horas” e também o “Feiticeiro Aprendiz”. Agora nem a música 

prevalece sobre o cinema, nem este sobre ela. O equilíbrio é conseguido. Mas é que em 

vez de traduzir por formas plásticas irredutíveis, a temática, a melódica das peças que 

interpretava, Walt Disney apenas se deixou sugestionar pelo ambiente psíquico-

dinâmico geral delas (tristeza, alegria, calma, violência), pelos ritmos e pelo timbre. 

Aquele erro grave da “Segunda Rapsódia Húngara”, em que cada tema era fatalmente 

traduzido por uma forma plástica só, bolas, riscos, Walt Disney evitou com esplêndida 

plasticidade. Em vez, na “Fuga em Ré Menor”, não os temas, mas os ritmos e 

especialmente os timbres é que levam àquela deslumbrante cascata de formas luminosas 

que chegam a tontear a gente, de tamanha riqueza e beleza de invenção. 

 Na realização do seu filme Walt Disney não conseguiu infelizmente manifestar 

aquela mesma unidade de criação de muitas das suas obras menores. Aliás já desde 

Branca de Neve esse desequilíbrio se manifestara. E temos um problema novo. Si, no 

seu gênero, Walt Disney alcançou a mesma grandeza de Carlito no dele, parece que o 

abuso de desumanidade, tão específico do desenho animado, pela sua própria violência, 

excessivamente condimentada, de desrespeito à realidade, impede a criação de obras 

longas. Imagine-se uma fábula de La Fontaine com mil versos!... Carlito, como 

Rabelais, como Giotto nos painéis franciscanos, usando a maior irrealidade, podem nos 

conservar dentro do sentido trágico da vida. Já não me parece possível o conservassem 

La Fontaine, o Schumann do “Carnaval”, o Hoffmann e o Poe dos contos, si 

desenvolvessem os seus temas, até grandes proporções. E o mesmo, creio, esta mesma 

condição estética, está implicada no desenho animado. De tal jeito ele é violento, de tal 

jeito ele arromba o que Couto de Barros, numa página admirável, chamou de “limite 

existencial das coisas”, que o seu prolongamento a proporções agigantadas, em vez de 

convencer, fatiga pelo deslocamento que exige, e desilude pela falsificação que lhe é 

inerente. Não se pode dar quinhentas páginas a um conto, duas horas a uma valsa, ou o 

afresco de uma parede de dez metros a uma natureza-morta. 
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 Me parece que o desenho animado participa desta condição de miniaturismo de 

certos gêneros de arte. Embora Fantasia, pela sua forma de suíte, possa disfarçar mais a 

fraqueza das “longueurs” tão evidentes em Branca de Neve, é incontestável que 

apresenta quedas e quebras de criação que a tornam muito imperfeita. Na verdade não 

se trata de um filme. São vários filmes ligados por impostura. 

 Digo “impostura” sem a menor intenção de ofender Walt Disney, nem esse 

Stocóvsqui, que hoje está na moda achincalhar. Desconfio que Walt Disney foi o 

primeiro a ser... imposturado. A impostura vem das condições do cinema, que ainda não 

conseguiu (o conseguirá nunca?...) de dividir em arte e comércio, com franqueza. Foram 

exigências não-artísticas, que elevaram ao encompridamento de Fantasia. Foram 

exigências anti-artísticas que levaram à parte do Bem e do Mal, tão cara a certas mães 

de família, aliás tão humanas cada uma delas como Dante ou o Itatiáia. Foram 

exigências comerciais que levaram ao absurdo econômico do cinema, arte de todos, arte 

contemporânea das coletividades, cobrar dez mil réis pra assistir Fantasia. Quem pode 

gastar dez mil réis pra ver Fantasia? Ópera. É o tenor Fulano com o soprano sra. Dona 

Fulana, questão de oferta e de procura, que fazem o teatro como o cinema (artes 

coletivas por excelência) inacessíveis às coletividades, ora bolas! No entanto, até como 

realização musical (não entendo de técnica do cinema) a orquestra sinfônica de Fantasia 

é uma maravilha de verdade sonora. Convence mais que o disco, e é a oferta mais 

coletiva de música que a máquina já realizou. Mas, sr. Mickey Mouse, dormindo porque 

arranjou quem trabalhe pra ele, só quem tem dez mil réis sobrando pode ver Fantasia! 

Pois viva a Feira de Amostras!  

      II 

 

 Por certo Fantasia não é uma obra-prima que se possa admirar em sua 

totalidade, mas não é menos certo que apresenta alguns dos momentos mais esplêndidos 

da criação artística contemporânea. 

 Já vários outros desenhistas buscaram a interpretação de músicas por desenhos 

abstratos, no cinema. Walt Disney, porém, alcança pela primeira vez uma criação 

satisfatória, não só satisfatória, admirável, na Fuga de Bach. As formas e movimentos 

luminosos que criou são de uma riqueza e beleza inesquecíveis. Lidando com a arte 

pura da fuga musical, o grande artista conseguiu abstrações em movimento, por vezes 

tão possantes como as de um Picasso, ou graciosas, principalmente graciosas, como as 

de um Candinsqui. Jamais a luz obteve mais delicadas carícias, volúpias mais mornas, 
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intensidades mais dramáticas. E então quando, no fim, após o violento retorno à vida 

provocado pelo caixão andando sozinho, o desenhista traduz cada rajada das cordas por 

irrupções luminosas, não é possível conceder mais convincente expressividade 

dramática à luz em movimento abstrato. Pela primeira vez a abstração plástica consegue 

igualar as misteriosas expressividades insabidas da música. 

 As cenas imaginárias, baseadas no “Quebra-Nozes” de Tschaicóvsqui, com seus 

elfos menos felizes, suas flores, seus peixes, seus noturnos, seus efeitos de água ou de 

nevada, ainda se conservam na maior elevação criadora. Walt Disney principia aqui, se 

aproveitando, se inspirando é milhor, de elementos fornecidos pela ciência (como as 

miríficas formas dos cristais de neve) e os desenvolve fantasticamente, até alcançar 

flores orvalhadas e certos peixes que são a coisa mais linda que, cinematograficamente, 

se possa imaginar. E sempre o lado satírico, como é específico deste grande criador, 

acompanha o lado lírico das suas invenções. A cena dos cogumelos, o bailado das flores 

humanizadas, caindo de saias erguidas para o espectador, na cascata, fundem em tal 

unidade convincente o lirismo ao cômico, que estamos na mais desapoderada 

complexidade da invenção criadora. 

 O “Quebra-Nozes” é de uma unidade conceptiva verdadeiramente admirável, 

apesar da sua variedade estonteante e itinerante. E isso porque o grande artista se 

entregou ao pleno domínio da subconsciência, obtendo assim uma espécie de 

sobrerrealismo, que deixa longe quanto se fez, neste sentido, em pintura parada, e se 

equipara ao que já se fez na própria poesia. E com efeito, o cinema, que é movimento e 

imagem, se presta mais que nenhuma outra arte a se exprimir no domínio, também 

movimento e imagem, da subconsciência. O “Quebra-Nozes”, não de Tschaicóvsqui, 

coitado, mas de Walt Disney, é integralmente associativo. E a sua unidade se baseia 

exclusivamente nisso: as formas e movimentos derivam uns dos outros, por associações 

e por constelações de imagens de toda espécie, e que, por mais inesperadas para o nosso 

deslumbramento, são de uma lógica irretorquível. E, aliás, estamos em plena psique, em 

pleno “estilo” Walt Disney. Não a parte satírica do fabulista, mas a sua alma delicada e 

lírica. É aquela sua graciosa ao mais não poder e encantada maneira de amar a natureza 

sem homem, aquele sentimento “inglês” que já o tornara de uma grandeza 

shakespeareana nas cenas da bicharada, em Branca de Neve e na genial Morte do 

pintarroxo. 

 Talvez levado pelo proveito que soubera tirar no “Quebra-Nozes” (a música 

neste filme é indissolúvel das imagens plásticas, por isso me refiro sempre a ela) das 
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sugestões científicas, Walt Disney apresenta, em seguida, sobre a “Sagração da 

Primavera” de Stravinsqui, a sua concepção, “científica” dirá o espíquer, da formação 

da terra e seus primeiros tempos pré-históricos. É uma das peças irregulares do filme. O 

artista, que soube com tanta força criadora se libertar dos programas musicais nas duas 

peças anteriores, preso agora a um programa, lidando animais, árvores e descrições 

telúricas de que não tem a experiência, perdeu o milhor das suas qualidades. A própria 

cor, condicionada por suposições “científicas”, se desvirtua por completo em suas 

possibilidades cinematográficas. Mas disto falarei mais adiante. Em todo caso, com seus 

múltiplos defeitos, esta parte contém dois momentos grandes: a briga dos dois monstros 

antidiluvianos, e a migração dos bichos acossados pelo frio. Desde o instante em que, 

pela primeira vez, os bichos pastando pressentem a chegada do inimigo e levantam a 

cabeça, auscultando o ar, um frêmito impaciente de inquietação nos agarra, os ritmos 

formais se intensificam, o próprio ridículo de certos galopes monstruosos acentua o 

trágico da cena. E na luta entre os dois monstros, o grande artista obtém um clima 

dramático da maior ferocidade. É formidável. Logo em seguida, quando bate a invernia, 

e o artista faz os bichos imigrarem soprados pelo vento e as tempestades de neve, onde 

ficou a festiva sagração da primavera, e os seus rituais pré-históricos na Rússia? Ficou 

outra coisa, nem milhor nem pior, outra coisa, duma tristeza, duma grandeza, duma 

força impressionantes. A música fere o nosso olhar, a visão fere o nosso ouvido, e tudo 

é o mesmo paroxismo da devastação. É o trágico, no seu mais estético sentido. É aquela 

força superior, pouco importa si terrestre, si divina, predeterminada e fatal, que leva às 

incomensuráveis convulsões da vida. 

 A segunda parte de Fantasia, mais irregular que a primeira, ainda guarda pelo 

menos duas criações esplêndidas. Uma é, logo no começo, o Sr. Som, chamado a se 

manifestar na tela. Ainda aqui, como na Fuga de Bach, é o timbre e o movimento 

musical que sugestionam a fantasia do desenhista. Walt Disney interpreta os timbres 

com prodigiosa identidade plástico-sonora; e os efeitos de lirismo e grotesco luminosos 

são inesquecíveis. 

 E também magnífica é a “Dança das Horas”, onde o artista se apresenta na 

plenitude do seu poder de interpretação satírica da vida, por meio de animais. Consegue 

mesmo o mais impiedoso sarcasmo, fazendo a maior caçoada que a dança “clássica” 

jamais sofreu, em seu refinamento e gratuidade. E então, no final turbilhonante, se 

aproveitando das formas angulares dos avestruzes, redondas de hipopótamos e elefantes, 
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e dos jatos lineares dos jacarés, o desenhista atinge antíteses plásticas e cacofonias 

rítmicas dos mais impagáveis efeitos cinemáticos. 

 Não é possível mais dúvida: o cinema é um mundo novo. Um novo mundo de 

intuição definidora, em que a arte impõe aquelas mesmas manifestações religiosas ou 

cultivadoras de demiurgos míticos, com que de primeiro se manifestou. Fantasia é tão 

funcional como os desenhos de Altamira, ou o brônzeo carro solar de suevos 

inimagináveis. A diferença é apenas histórica. E desesperadora talvez... Aqueles me 

conduziam à construção dos napoleões, os vários mitos.... Fantasia me impõe a 

destruição desses ideais. Fantasia tem a lição da guerra científica atual: onde ficou a 

validade do homem? Vamos para o “Grouchismo”, dirá o crítico sarcástico de Clima. 

Ou acaso vamos para a mistificação de novos napoleões?... Fantasia não diz. Ou diz a 

seu modo, rindo com a maior vaia que nunca o homem sofreu: tudo se resume e se 

resumirá, pelos séculos, a uma estratificada e convencional briguinha entre o Mal e o 

Bem. E também a esse gênero conhecidíssimo de feiticeiros, que só fazem feitiçaria pra 

obrigar os outros a trabalhar para eles – ou será possível! Fantasia não me deixa 

propriamente desesperado: me dá vontade de fazer declaração de amor a um bonde da 

Light e trair o bonde com qualquer Turquia, ora bolas! 

 O resto do filme é de uma enorme irregularidade. Walt Disney se repete 

infantilmente, com a mesma irresponsabilidade da guerra atual. Abusa das tempestades, 

como a guerra atual, das enchentes, como a guerra atual, bolas! 

 Na “Pastoral”, o artista escapou de ficar quase nas mesmas alturas da Fuga, do 

sr. Som, do “Quebra-Nozes”. A invenção dos cavalos alados nos repõe no Walt Disney 

lírico – uma das suas mais sensíveis invenções. Todos os episódios da égua branca e dos 

filhos, levam a gente aos cumes do sentimento de poesia. O casal de cavalos é de uma 

elevação de pensamento, de uma nobreza de ritmos e de formas, absolutamente 

extraordinários. Walt Disney consegue aqui uma das raras expressões realmente belas 

da felicidade conjugal, em arte. Beethoven ficaria orgulhoso, em sua grandeza moral, 

desse casal de cavalos. 

 Mas figuras importantes na “pastoral” são também os centauros, e neles se 

escancara a incapacidade de Walt Disney na representação da figura humana. É 

estranho que um artista que sabe mover um olho de avestruz ou de peixe com tanta vida 

interior, não consiga fazer vibrar com sensibilidade um olhar de moça! Toda a intensa 

humanidade de Walt Disney vai para os seus bichos, e estes guardam por isso um 

formidável poder crítico. Poderiam argumentar que a irracionalidade insensível dos 
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seres humanos de Walt Disney, ainda é um valor crítico. Seria e formava um contraste 

genialmente trágico, si essa irracionalidade se apresentasse como irracionalidade. Em 

vez ela se apresenta diluída num estereotipado e num sentimental, sem a menor força de 

expressão e de sentido. O trágico da irracionalidade humana, nós o teremos que buscar 

em Chaplin, não em Disney. Aliás um dos detratores de Fantasia chamou habilmente a 

nossa atenção para a banalidade de desenho das figuras de Walt Disney. Essa 

banalidade é indiscutível. Porém por dois lados há que reviver o problema, sem o 

encerrar assim num julgamento aparentemente conclusivo. Em primeiro lugar, as 

figuras de Walt Disney são banais, enquanto desenho parado. Vistas num papel, são 

banais. Mas o cinema é movimento e com isto o problema se complica bem. O desenho 

de Rembrandt, as figuras de Goya água-fortista, os hominhos de Breughel ou de 

Daumier nada têm de banais. Mas eu apenas me pergunto, sem a menor intenção de 

ficar num julgamento negativo: quais as suas possibilidades de movimentação 

cinematográfica? E, por outro lado, eu verifico que Mickey Mouse, os anõezinhos de 

Branca de Neve, os peixes, potrinhos, flores, elefantes e jacarés de Fantasia são banais 

e que no entanto, movidos, eles me interessam, me sensibilizam e me comovem. Ao 

passo que a mesma Branca de Neve e o seu príncipe, os centauros, as ondas e fogaréus 

de Fantasia são igualmente banais e me deixam sem a menor ressonância artística. 

Talvez a força de comoção artística do desenho animado não derive exatamente da 

banalidade do traço e da concepção enquanto desenho, mas enquanto possibilidade de 

animação e movimento... Não sei. 

 Outro lado por onde o problema se complica, nasce da própria essência do 

desenho animado, a sua “falsificação” essencial da realidade; enfim: o arrombamento do 

limite existencial das coisas. O banal das figuras de Walt Disney deriva em grande parte 

de uma simplificação estilizadora, que pertence indiscutivelmente a esse decorativo, tão 

comum nos livros infantis de todas as raças e países. Não é propriamente “nacional”, 

pois é justo nos seus momentos milhores que Walt Disney se liberta desse colorismo 

insípido da maioria dos livros ilustrados ingleses. É exatamente “infantil”, e portanto 

“geral”, humano, universal, como o são as reações infantis e o seu mundo psicológico. 

(Aliás estou imaginando que a simplificação primária dos desenhos de crianças, esses 

calungas que têm um círculo por cara e cinco traços por corpo e membros, podiam 

adquirir uma extraordinária vitalidade expressiva, no desenho animado...) Ora o 

desenho animado, si nos convence e nos ilumina tanto, deve ser também porque ele nos 

reverte a esse infantilismo profundo e inamovível que persevera em nós, apesar de toda 
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a nossa adulta materialidade. Ele arromba o limite existencial das coisas e nos coloca 

num mundo de milagre. Num mundo fantasmagórico, mais exatamente que fantasmal. 

Eu disse atrás que o desenho animado sofre um condicionamento de minutagem, que o 

torna fatigante quando longo. Não provirá isto do seu e nosso infantilismo, incapaz de 

perdurar em nossa materialidade adulta?... Talvez o banal, o convencionalismo do 

desenho animado seja uma necessidade de essência. Derive da sua própria realidade 

“poética”. Do seu destino psicológico. E moral... 

 E o problema da cor? Em toda a Fuga, em todos os momentos de fantasia pura, e 

mesmo em outros passos frequentes, o grande artista alcança maravilhosos efeitos de 

colorido. Mas o que me parece importantíssimo verificar é que, justo nesses momentos, 

se dá uma adequação perfeita entre a criação e o seu material, lei eterna! É justo nesses 

momentos que a cor se torna luz; e o cinema não tem como material a cor, mas 

exatamente a luz. Para o meu gosto, o colorido cinematográfico ainda não conseguiu 

resultados satisfatórios, é apenas uma infância que promete, sem outras credenciais mais 

que a esperança. Mais eis que Walt Disney, auxiliado pelos seus técnicos, num golpe 

verdadeiramente genial que é a milhor lição artesanal de Fantasia, em vez de colorir o 

branco e preto da fotografia, se lembra de colorir a luz. Enfim: no cinema, que é luz, em 

vez de luz se transformar em cor, o que empobrece e embaça, a cor é que se sublima em 

luz. Em passagens como as citadas, e ainda nas tão convincentes manifestações do sr. 

Som, a luz se expande em toda a sua personalidade com uma riqueza de vibração, com  

tais belezas de combinações cromáticas que chega a ser delirante. 

 Fantasia não é uma obra prima. Nem chega a ser uma obra, no desconchavo 

irredutível das suas peças diferentes. Mas tem partes inteiras e valores que a tornam um 

dos monumentos da arte contemporânea. 

 

XX 

 

“Arte Inglesa” (excerto). In: O baile das quatro arte. São Paulo: Livraria Martins 

Editora, 1963, p. 175-176. 

 

 Pois é verdade: feita e perfeita a Inglaterra com Henrique VIII e Elizabeth, ela 

pouco produzirá gênios universais nas artes musicais ou plásticas. Os três grandes 

países pequenos e viageiros da Europa se irmanam nessa contingência nacional, jamais 

se expressando em todas as artes com a mesma universalidade de grandeza. Si 
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procurarmos na música um gênio português, na literatura um gênio holandês, que se 

equiparem a Camões e a Rembrandt, será impertinência lembrar um nome qualquer.  A 

Inglaterra também nos aturde com Byron, Shelley, Dickens, Bacon e vinte outros nas 

artes da palavra. Porém propor ao lado deles e do gigantesco Shakespeare, mesmo o 

puro William Byrd e talvez Purcell, e ainda Gainsborough ou mais acertadamente 

Constable, bem menos um Inigo Jones, a que só o futuro poderá juntar o nome de 

Charles Chaplin, talvez seja fazer papel bastardo de apologista, e não de estudioso que 

aos poucos é que está descobrindo onde que vai parar. 

 

“Arte Inglesa” (excerto). In: O baile das quatro arte. São Paulo: Livraria Martins 

Editora, 1963, p. 184-185. 

 

 Todo o retratismo inglês toma assim um como que também sentido heráldico. 

Esses retratos de estilo funcionam como brasões. E como não lembrar o sentido 

“brasão” artificial que Charles Chaplin deu à cara lívida de Carlito... Foi também ainda 

esse mesmo sentido heráldico do retrato que fez dos pintores ingleses os mais perfeitos, 

os incomparáveis miniaturistas do mundo. O desejo de parecença não se perde nunca 

num Hilliard, num Peter Oliver, em John Smart, em Cosway, Samuel Cooper e tantos 

outros. Mas si eles se avantajam aos miniaturistas do continente, é sempre por aquela 

ciência pacífica do detalhe e da minuciosidade, das medievais bordadeiras inglesas, 

bordando já agora no marfim colonial essas pequenezas de ostentar na veste. Cada qual 

traz consigo o seu brasão familial e seu filho ou mãe ou cônjuge, filigranadamente 

miniaturados. Tanto o brasão como a miniatura participam do mesmo “heraldismo” 

familial. 

 (Que instinto arraigado da paciência caseira transborda da agulha feminina para 

quasi todas as artes... Não são apenas as artes menores que demonstram esse 

miniaturismo inato. Ele atinge a própria arquitetura na renda dos tetos e dos vãos 

enormes, como nas frontarias bordadas de madeira de Speke Hall, de Bramhall Hall, de 

Staple Inn. E se é verdade que esperdiça menos o virginal de Giles Farnaby que o cravo 

dos Couperin, ele se instala na pintura, criando os maiores miniaturistas do mundo. Vai 

para a jardinagem que toda se pontilha em fábricas do brinquedinho chinês. Aliás, estou 

imaginando si o humour não derivará também de um como que miniaturismo moral... E 

com efeito, eu vejo esse miniaturismo inglês surgir estranhamente nesse alucinante 

rodamoinho de detalhes, detalhes, detalhes, que transmuda mesmo os mais dramáticos 
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painéis de Charles Chaplin, chegando a lhes enfraquecer um bocado a força pragmática 

da lição. Como em City Lights ou no Great Dictator). 

 

“Arte Inglesa” (excerto). In: O baile das quatro arte. São Paulo: Livraria Martins 

Editora, 1963, p. 191-192. 

 

 Também estava reservado à Inglaterra esse lustre grande de nos propor o gênio 

artístico talvez mais atual da época nossa, Charles Chaplin. Arte do futuro? Talvez 

antes, arte de decadência... Mas apesar deste seu aspecto bem representativo da 

coletividade inglesa do século, Carlito transborda humanamente dos caracteres de sua 

terra de nascença. Ele percebeu como ninguém a funcionalidade artística do cinema, a 

sua funcionalidade popular. Ainda aí ele é bem dessa Inglaterra que jamais pode 

abandonar, nas suas artes, o assunto conscientizado, para se deliciar hedonisticamente 

na exclusiva pesquisa estética. (E não é toa que foi um Inglês quem denunciou a 

impermeabilidade humana do “hedonismo”...) Porém, apesar do significado social das 

suas obras grandes, Carlito ainda é o riso, ainda é a gargalhada, ainda é o passado, 

porque no geral os que apontam o futuro não sabem rir. 

 Si ele compreendeu como ninguém a eficiência coletiva, atualíssima, do cinema, 

si soube como raros delimitar e oferecer verdades elementares, cujas cores simples são 

mais aptas a tingir as multidões, Carlito persegue essas verdades mais pela assuada que 

pela crítica destruidora, deixando os corações gozados, na inatividade da recusa 

cumprida. Quando em verdade as recusas inda estão por se cumprir. E, como prova final 

do seu sentido decadente, Carlito acaba o painel grandioso do Grande Ditador, 

defendendo a democracia num discurso que tem todos os aspectos do panegírico. Talvez 

sem querer, o que Carlito defendeu, mas foi uma Inglaterra ainda vitoriana. E não é 

possível imaginar que a própria Inglaterra, sempre, em seu conservadorismo, tão 

flexível às realidades do mundo, volte no futuro a esse passado que Carlito defendeu. 

 

“Arte Inglesa” (excerto). In: O baile das quatro arte. São Paulo: Livraria Martins 

Editora, 1963, p. 196. 

 

 Esse ideal de Constable na cor, Seymour-Haden no desenho, Gustav Holst na 

música, de revelar a doçura grave e a humanidade da vida rural inglesa, é que permitiu 

ao cinema inglês nos dar a única contribuição em que ele é reconhecido como 
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incomparável. Apesar de um Alfred Hitchcock e do movimento ambicioso de Wardour 

Street, não é possível atribuir ao cinema inglês a importância, por exemplo do cinema 

russo ou da cosmopolita Hollywood. Mas quando se aconselhou com o racionalismo 

ingênito da raça, o Inglês criou o movimento “neo-realista” do filme documental, numa 

obra que não sofre confronto. Embora iniciado o movimento, por um escocês, John 

Grierson, a criação da G. P. O. e dos que dela se destacaram como Buchanan, é 

profundamente inglesa. E se a ideologia trabalhista lhe inspirou alguns dos seus mais 

impressivos documentários, Song of Ceylon, Coal face, e dirige o sentido social 

permanente dos seus filmes, também por quasi todos eles, em Night mail, Drifters, The 

voice of Britain e muitos outros, Grierson e a sua escola nos contam essa satisfação da 

sua ilha, da vida e da paisagem que está sempre no fundo fatigado do viajante inglês. 

 



 

 

 

Anexo 5 

Documentos de processo relacionados ao 
artigo ‘Caras’/ Tabela de reelaboração 
textual 
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BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

ANDRADE, Mário de. Autógrafo, escrito no anverso da folha que se opõe à falsa folha 
de rosto do livro Charlie Chaplin, de Louis Delluc.  

Transcrição: 

“A cara de Buster Keaton é uma cara que vista 2 vezes a gente conhece de cor/A de 
Keaton a gente conhece, a de Car-/lito a gente reconhece”.  
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BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

ANDRADE, Mário de. Caras. Espírito Novo, Rio de Janeiro, jan. 1934. Exemplar de 
trabalho do autor; rasuras a grafite indicando acréscimos, supressões e substituições. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: REVISTA ACADÊMICA - ANTOLOGIA 

1-ANDRADE, Mário de – Acadêmica: plano [1943]. Autógrafo a lápis preto, indicando 
textos para número especial da Revista Acadêmica, em comemoração ao cinqüentenário 
do autor; título a lápis vermelho e tópicos, escritos e sublinhados, a grafite; 1 folha de 
papel jornal (32,2 x 22cm) amarelecida pelo tempo; pequenos rasgamentos e falha na 
borda superior; manchas de fungo; marcas de dobra central; escrita utilizando o anverso 
da folha; rasuras a lápis preto: supressão; (MA-MMA-104-nº 2). 

 

Transcrição: 

Acadêmica 
             Plano 
Versos – 1- Fiori-de-lá-pá (1906-7) 
               2- Sonetos anteriores a Pauliceia (1914-19) 
  3- Ultimos Versos – Café – (1942) – trecho) – 
Prosa   – 1- Turista Aprendiz – (1927?) 
               2- “Café” romance – trecho – (1934) 
               3 – Algum ensaio ou artigo Cinema – “Caras”- 
                                                           Musica – O Maior Músico 
                                                           Pintura – Carta a Bianco 
                                                           Poesia – Cecilia 
Satira – 1- Arlequinada (1922) 
             2- Parsifal (1943) 
 
Melodias de Mário de Andrade – Viola Quebrada 
                                                       Grupo Gambá 
Carta a Bianco, sem o nome 
___ 
Reprodução de alguns ataques importantes, [sem]/ 
comentário, à obra de Mario de Andrade, como/ 
João Ribeiro sobre Macunaíma, Medeiros e Al-/ 
buquerque sobre Clan do Jabuti 
___ 
Polêmista: Meus dois artigos Carta Aberta a Graça/ 
        Aranha e Meu Despacho [com] Graça Aranha/ 
              Recortes III, p. 131 
 
____ 
“Teatro”  [mesmo] p. 87 
“Arte Pura” [mesmo] p. 85 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: REVISTA ACADÊMICA - ANTOLOGIA 

2-ANDRADE, Mário de – Carta a Murilo Miranda, datada de São Paulo, 1 ago. 1943. 
Datiloscrito, cópia carbono azul, plano de textos para homenagem, tópicos 
datilografados e sublinhados a lápis vermelho; 1 folha de papel jornal (32,2 x 22,1cm) 
amarelecida pelo tempo; pequenos rasgamentos nas bordas; manchas de fungo; Nota 
MA a grafite, à margem esquerda: “Cartas de Alberto de Oliveira/Amadeu 
Amaral/Ronald? Graça?”; escrita utilizando o anverso da folha; rasuras à tinta preta e 
máquina; grifos de ênfase a lápis vermelho; (MA-MMA-104-nº 3). 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: REVISTA ACADÊMICA - ANTOLOGIA 

3- ANDRADE, Mário de – Mário de Andrade/A Crítica. Autógrafo à tinta preta, título e 
tópicos sublinhados, seguidos dos nomes dos artigos; capa improvisada em 1 folha 
dupla de papel sulfite branco (32,5X22cm) amarelecida pelo tempo; manchas de fungo; 
(MA-MMA-104-nº 24). 

Transcrição: 

Mario de Andrade 

A Crítica 

     Cinema = “Caras” 

     Poesia = “Cecília e a Poesia” 

     Pintura: Carta ao Pintor Moço 

     Música: “O Maior Músico” 

     Desenho: “Do Desenho” 

 

 

 

/Cinema “Caras”/Poesia = “Cecília e a Poesia”/Pintura = “Carta ao Pintor 
Moço”/Música = “O Maior Músico”/Desenho = “Do Desenho”. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE - IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: REVISTA ACADÊMICA - ANTOLOGIA 

3- ANDRADE, Mário de- Caras: crítica de cinema, sem data. Datiloscrito original do 
autor, fita preta; 2 folhas de papel sulfite azul claro (32,7X21,9cm); bordas amarelecidas 
pelo tempo; manchas de fungo; pequenos rasgamentos na borda superior; Nota MA a 
lápis vermelho: cruzeta no campo superior esquerdo; escrita utilizando o anverso das 
folhas; rasuras à tinta preta, à máquina e a grafite: correção, supressão, acréscimo. (MA-
MMA-104-nº 25-26). 

.  
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

  Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à caneta 

indicando 
substituições e 

acréscimos. 

1º parágrafo/1ª 
linha. Risca a 

palavra “Carlito” na 
frase “Carlito 

compôs uma cara 
decididamente 

caricatural [...]”, 
estende um traço, 

diante do qual 
escreve “Charles 

Chaplin”. 

1º parágrafo/1ª 
linha: “Charles 
Chaplin compôs 

uma cara 
decididamente 

caricatural [...]”. 

 1º parágrafo/1ª 
linha. Risca, à 
caneta preta, 

“apesar”, e escreve 
“a-pesar-” sobre a 
palavra riscada. 

  1º parágrafo/linhas 
2-3: “O que há de 
mais admiravel na 
criação da cara de 
Carlito, é que todo 

o efeito dela é 
produzido pela 

máquina 
cinematográfica.” 

Acréscimo de 
vírgula após 

Carlito, supressão 
de “diretamente” 

após “produzido”, e 
substituição de 

“fotográfica” por 
“cinematográfica”. 

 

1º parágrafo/4ª  
linha. Na frase 

“Carlito conseguiu 
lhe dar uma 
qualidade 

anticinegrafica 
[...]”, risca 

“Carlito”, desenha 
um traço, diante do 

qual escreve 
“Charles Chaplin”. 

1º parágrafo/4ª 
linha: “Charles 

Chaplin conseguiu 
lhe dar uma 
qualidade 

anticinegráfica 
[...]”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º parágrafo/6ª 
linha. A palavra 
“cômico” recebe 

sobre o circunflexo 
um acento agudo ou 

risco. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à 

caneta, indicando 
substituições e 

acréscimos. 

  1º parágrafo/7ª 
linha. Substituição 
de “no écran” por 

“na tela”. 

 

2º parágrafo/1ª 
linha. Na frase 
“Não falo que a 

cara composta por 
Carlito não seja 

fotogênica, [...]”, 
risca “Carlito” e 

desenha um traço, 
diante do qual 

escreve “Chaplin”. 

2º parágrafo/1ª 
linha: “Não falo 

que a cara 
composta por 

Chaplin não seja 
fotogênica não, 

[...]”. 

2º parágrafo/1ª 
linha. Acréscimo do 

“não” após 
“fotogênica”. 

 

2º parágrafo/linhas 
2-4: “Porém é 

anticinegrafica, por 
isso que dá a 
sensação dum 

homem real com 
cara de desenho, no 

meio de homens 
igualmente reais e 
com cara de gente 

mesmo.” Traça uma 
linha a partir da 

vírgula em “cara de 
desenho,” e escreve 

“parado,”. Na 
quarta linha, puxa 

outro traço, a partir 
do ponto final em 

“cara de gente 
mesmo.”, e escreve, 
diante dele, e acima 
do título do artigo, 

a expressão “de 
gente em 

movimento.”. 

2º parágrafo/linhas 
2-4: “Mas é 

anticinegráfica, por 
isso que dá a 
sensação dum 

homem real com 
cara de desenho 

parado, no meio de 
homens igualmente 
reais com cara em 

movimento, de 
gente mesmo.” 

 
Nota: O último 
trecho da frase, 
após “parado”, 

refunde partes do 
texto impresso e da 

rasura. Essa 
operação textual 
está descrita no 

primeiro volume da 
dissertação, no 

capítulo “’Caras’: 
um artigo em 

processo”. 

2º parágrafo/2ª 
linha. Substituição 

de “Porém” por 
“Mas”. 

 
2º parágrafo/3ª 

linha. Datilografia 
de cifras entre 

“homem” e “real”. 
 

2º parágrafo/4ª 
linha. Supressão do 
“e” em “[...] reais e 

com cara [...]”. 
 
 

2º parágrafo/2ª 
linha. Escreve 

“voluntariamente” 
entre “é” e 

“anticinegráfica”. 
 

2º parágrafo/4ª 
linha. Acréscimo de 

“s” na palavra 
“cara”. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à caneta 

indicando 
substituições e 

acréscimos. 

2º parágrafo/ 
linhas 5-7: “E, 

imaginando nos 
palhaços, parece á 
primeira vista que 

essa genial 
conquista de Carlito 

é fácil.” Risca 
“Carlito” e desenha 
um traço, diante do 

qual escreve 
“Charles Chaplin”. 

2º parágrafo/ 
 linhas 6-7: “E 

imaginando nos 
palhaços parece á 
primeira vista que 

essa genial 
conquista de 

Charles Chaplin é 
fácil...”. 

2º parágrafo/5ª 
linha. Supressão da 
vírgula após “E”. 

 
2º parágrafo/7ª 

linha. Substituição 
do ponto final por 
reticências após 

“fácil”. 

2º parágrafo/5ª 
linha. Acréscimo de 

vírgula após 
“palhaços”. 

 
2º parágrafo/6ª 

linha. Acento grave 
sobre o agudo, em 
“á primeira vista”. 

 
2º parágrafo/6ª 

linha. Risca 
“conquista” e 

escreve “criação”. 
 

  2º parágrafo/9ª 
linha: “[...] e não 

perdemos um 
segundo de com-

sentir isso.” 
Supressão do 

“nem” antes do 
“um”. 

2º parágrafo/7ª 
linha. Acréscimo do 

circunflexo em 
“porque”. 

  2º parágrafo/10ª 
linha: “Ao passo 
que a gente não 

pode se interessar, 
quero dizer, não 
sente, ao lado da 

sensação imediata, 
não com-sente que 

atrás da 
personagem Carlito 
[...]”. Acréscimo de 
vírgula após “não 
sente”. Acréscimo 

de “não com-
sente”, após 
“imediata”. 

2º parágrafo/8ª 
linha Traço, a 

grafite, desloca o 
“h” de palhaço para 
a posição correta, 

datilografado como 
“palahaço”. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito 
anotações à caneta 

indicando 
substituições e 

acréscimos. 

   2º parágrafo/14ª 
linha. A palavra 

“cômico” recebe, 
sobre o circunflexo, 
um acento agudo ou 

risco. 
   2º parágrafo/15ª 

linha. Acréscimo de 
“m” em 

“profundaente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mudança de 
paragrafação. A frase 
“E a prova de que o 
comico da cara de 

Carlito [...]”, que em 
Espírito Novo ocupa 

a 17ª linha do 
segundo parágrafo, 

inicia, no datiloscrito, 
novo parágrafo (o 
terceiro), com a 

supressão do “E”. 
Dessa forma, o 

terceiro parágrafo do 
datiloscrito inicia-se 
com “A prova de que 
o cômico da cara de 

Carlito [...]”. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito 
anotações à caneta 

indicando 
substituições e 

acréscimos. 

   3º parágrafo/1ª 
linha. A palavra 
“cômico” recebe 

sobre o circunflexo 
um acento agudo ou 

risco 
   3º parágrafo/2ª 

linha. O “re” 
datilografado no 
final da linha é 

riscado. 
   3º parágrafo/3ª 

linha. O “se” de 
“[...] por mais que a 
gente se simpatize 
[...]” está riscado a 

grafite. 
  3º parágrafo/4ª 

linha. Acréscimo de 
reticências em “[...] 

(por amarmos 
Carlito...) [...]”. 

 

  3º parágrafo/4ª 
linha. Acréscimo de 

vírgula em “Nos 
sentimos 

roubados,”. 

 

   3º parágrafo/5ª 
linha. Acréscimo de 

vírgula em “ou 
mistificados,”. 

   3º parágrafo/5ª 
linha. Acréscimo de 
circunflexo sobre o 
“e” em “porque”. 

3º parágrafo. 
Riscado a grafite. 

  4º parágrafo. 
Riscado a grafite. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em Espírito 

Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à 

caneta indicando 
substituições e 

acréscimos. 

  4º parágrafo/ linhas 1-
2: “Carlito, Langdon, 
Keaton são pra mim os 
três únicos cômicos do 
cinema que contam.” 
Supressão de vírgula 
após “Keaton” e 
substituição de “de” 
por “do”.  

. 

  4º parágrafo/linhas 2-3: 
“Sujeitos como por 

exemplo os deliciosos 
Laurel e Hardy, podem 
ser muito engraçados e 

o são. Porém não 
atingem o comico.” 
Supressão da vírgula 
após “engraçados” e 

acréscimo de “e o são” 
e ponto final. O 

“porém”, que no texto 
de Espírito Novo, vinha 

em minúscula após a 
vírgula suprimida, 

inicia no datiloscrito 
nova frase em 

maiúscula. 

 

   5º parágrafo/1ª 
linha. Escreve “e” 
em “Buster”. Risca 

o “já” em “A 
inferioridade de 

Buster já principia 
[...]”. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em Espírito 

Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à 

caneta indicando 
substituições e 

acréscimos. 

  5º parágrafo/3ª linha: 
“[...] o cinema como 

criação, isto é, o 
cinema-arte, e o 

cinema como 
sensualidade, [...]”. 

Substituição de “com” 
por “como”, em “com 
sensualidade” e “com 
criação”. Substituição 
de ponto e vírgula por 
vírgula, após “cinema-

arte”. 

 

  5º parágrafo/5ª linha. 
Cifras entre “nos” e 

“aproxima”. 

 

  5º parágrafo/7ª linha. 
Supressão de vírgula 

após “Keaton” em 
“Buster Keaton a gente 

constata, é feio.” 
 

5º parágrafo/7ª 
linha. Na frase 
“São elementos 
artísticos.”, a 

última palavra está 
riscada e 

substituída por 
“estéticos”. 

   5º parágrafo/8ª 
linha. Circunflexo 

em “dele”. 
  5º parágrafo/linhas 10-

11. A frase “[...] que já 
não pertence 

propriamente ao 
domínio da 

contemplação estética 
[...]” encontra-se 

destacada, em itálico, 
no exemplar de 

Espírito Novo. Ao 
datilografar, Mário não 

sublinhou o texto, 
recurso usado para 

destacá-lo na 
impressão. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em Espírito 

Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à 

caneta indicando 
substituições e 

acréscimos. 

  5º parágrafo/linhas 11-
12: “A cara de Buster 
Keaton desauxilia o 

cómico. Até o 
prejudica.” 

Substituição da vírgula 
por ponto final após 

“cómico”. “Até” incia 
frase seguinte com 

maiúscula. 

 

   6º parágrafo/1ª 
linha. Substituição 

de “artístico” 
(palavra riscada) 
por “estético”, na 
frase “Tem um 

elemento 
exclusivamente 

artístico nela [...]”. 
   6º parágrafo/2ª 

linha. Supressão 
do segundo “que” 
na frase “Mas este 
elemento, que não 
se pode contestar 

que seja do 
domínio do 
cómico,”. A 
vírgula após 

“cómico” também 
está anotada à 
caneta preta. 

   6º parágrafo/2ª 
linha. O “p” 

datilografado no 
final da linha é 

riscado. 
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Espírito Novo: 
rasuras a grafite. 

Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 
Espírito Novo. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes das 
anotações em Espírito 

Novo. 

Datiloscrito: 
anotações à 

caneta indicando 
substituições e 

acréscimos. 

  6º parágrafo/linhas 7-8: 
“E não vem muito 
menos da máquina 
cinematográfica.” 

Supressão de vírgulas 
após “vem” e “muito 

menos”, e substituição 
de “fotográfica” por 
“cinematográfica”. 

6º parágrafo/7ª 
linha. Acréscimo 
de “o” em “muito. 

  6º parágrafo/8ª linha: 
“Não é um elemento 

plástico.” Substituição 
de “fenômeno” por 

“elemento”. 

 

  6º parágrafo/linhas 9-
10: “[...] para lhe dar 

interesse de 
comicidade.” 

Acréscimo: “de 
comicidade”. 

6º parágrafo/ 9ª 
linha. Acento 

grave escrito sobre 
agudo em “[...] 

ajuntado á 
estrutura da cara 

[...]”. 
 
 
 
 
 
 

  6º parágrafo/10ª linha. 
Substituição de “o 

comico” por 
“comicidade” em “Dá 

interesse, produz 
comicidade.” 

 

  6º parágrafo/10ª linha. 
Mudança de ortografia: 
“superfectação” em vez 

de “superfetação”. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Anexo 6 

Documentos de processo relacionados ao 
artigo ‘Fantasia de Walt Disney’/Tabelas 
de reelaboração textual 
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ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
ANDRADE, Mário de. Artigos “Fantaia I” e “Fantasia II”, publicados, 
respectivamente, nos dias 9 e 12 de setembro, no Diário de S. Paulo. 
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BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 
 
ANDRADE, Mário de. Exemplar de trabalho da revista Clima, com notas autógrafas à 
tinta preta e grafite, sobre as páginas que abrigam o artigo, indicando acréscimos, 
supressões e substituições.  
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

 

ANDRADE, Mário de. Autógrafo a lápis azul; folha de cartolina marrom: “Obras 

Completas/O/Baile das 4 Artes”.  
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

ANDRADE, Mário de. Índice datilografado para O baile das quatro artes, no qual o 

título “Fantasia de Walt Disney” aparece como terceiro item. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

ANDRADE, Mário de. Cópia carbono de versão datiloscrita, nove folhas numeradas de 
34 a 42, no alto da página, seqüência que corresponde à numeração do índice 
datilografado para O baile das quatro artes. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima. 

1º parágrafo: “O filme 
Fantasia de Walt 
Disney, que talvez 
melhormente se 
[chamasse] de Walt 
Disney-Stokowski, tal a 
importância da 
colaboração musical, é 
sem dúvida um dos mais 
ambiciosos esforços que 
a cinematografia já fez 
para se afirmar como 
uma das Belas Artes. Mil 
e uma possibilidades do 
cinema atual foram 
utilizadas no filme, 
desde o branco e preto 
fotográfico e o mais 
[obediente] realismo, até 
as mais ‘puristas’ 
abstrações plásticas e a 
[delicadíssima] 
complexidade sonora da 
orquestra sinfônica. As 
pretensões de Fantasia e 
o valor absolutamente 
excepcional de Walt 
Disney fazem do filme 
uma das realizações 
capitais da arte, a meu 
ver, desta primeira 
metade do estupidíssimo 
Século Vinte.” 

Trecho suprimido. 
 

3º parágrafo/linhas 1-2: 
“[...] no princípio 

conceptivo de Fantaisa 
[...]” 

I-2º parágrafo/2ª 
linha: “[...] em seu 

princípio 
conceptivo [...]”. 

 
3º parágrafo/linhas 5-8: 
“Mas, se o princípio é 
exato, dado o poder 

sugestivo da música, e 
mais que experimentado 

anteriormente [...]”. 

I-2º 
parágrafo/linhas 5-
7. Supressão: “Mas, 

se o princípio é 
exato e mais que 
experimentado 
anteriormente”.  
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

3º parágrafo/linhas10-12: 
“[...] sem a menor 

unidade conceptiva, nem 
musical, nem 

associativa, nem 
espiritual.” 

I-2º 
parágrafo/linhas 5-

7. Substituição: 
“[...] sem a menor 

unidade conceptiva, 
nem musical, nem 

descritiva, nem 
espiritual.” 

3º parágrafo/ linha 21: 
“possibilidades 

[desenhísticas]”. 

I-2º parágrafo/linha 
22. Substituição: 
“possibilidades do 
desenho”. 

5º parágrafo/linhas 6-7:  
“[...] da orquestra se 
afinando e do seu 
regente.”  

I-4º 
parágrafo/linhas 6-

7. Supressão de 
“do”: “[...] da 
orquestra se 

afinando e seu 
regente.” 

 
6º parágrafo/linhas 6-7: 
“[...] provou possuir uma 
extraordinária [...]”. 
 
 
 

I-5º 
parágrafo/linhas 7-

8. Supressão de 
“uma”: “[...] 

provou possuir 
extraordinária [...]”. 
 

6º parágrafo/linhas 15-
16: “ [...] que 

[incontestavelmente] 
posso jurar [...]”. 

I-5º 
parágrafo/linhas 

16-17. Supressão: 
“[...] que posso 

jurar [...] ”. 
7º parágrafo/linhas 5-6: 
“[...] para dar variedade 

ao seu estribilho 
cinegráfico.” 

I-6º 
parágrafo/linhas 5-

6. Substituição: 
“[...] pra lhe dar 

variedade.” 
7º parágrafo/15ª linha: 

“[...] de variações.” 
I-6º 

parágrafo/linhas 
15-16: “[...] de 

variação.” 
8º parágrafo/linhas 25-27: 
“[...] às aparências mais 

dolorosas mais misteriosas 
[e] mais inaceitáveis da 

vida [...]”. 

I-7º parágrafo/linhas 
27-29. Supressão: 
“[...] às aparências 

mais dolorosas mais 
inaceitáveis da vida 

[...]”. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

9º parágrafo/linhas 5-6:  
“[...] na Pastoral, ele se 

libertará [...]”. 

I-8º 
parágrafo/linhas 6-

7. Supressão do 
“ele”: “[...] na 
Pastoral, se 

libertará [...]”. 
 
 
 

9º parágrafo/8ª linha:  
“[...] para inventar [...]”. 

I-8º 
parágrafo/linhas 8-
9: “[...] pra inventar 

[...]”. 
9º parágrafo/linhas 27-
28: “[...], mais satírica 
aliás que humorística, 

[...]”. 

 I-8º 
parágrafo/linhas 

30-31. Substituição 
pelos parêntesis: 

“[...] (mais satírica 
aliás que 

humorística) [...]”. 
9º parágrafo/linhas 29-
32: “[...] Walt Disney 

cria uma das suas 
enormes historietas, tão 
cheias de [sugestão], tão 
[musicais por si mesmas 

a seu modo]”. 

I-8º 
parágrafo/linhas 

31-33. Supressão: 
“[...] Walt Disney 
cria uma das suas 

enormes 
historietas.”  

10º parágrafo/linhas 16-
22: “O equilíbrio é tão 

grande, tão genialmente 
conseguido que mesmo 

eu que sou o 
aintivisualizador mais 
violento de música, 
confesso que Walt 
Disney, siquer um 

instante, nessas partes, 
me fez ‘pensar’ nas 

músicas que ouvia. Eu 
apenas... ouvia.” 

 
 
 
 
 
 
 

I-9º parágrafo 
linhas 17-39. 

Supressão de “o 
equilíbrio é tão 

grande” e do trecho 
que vai de “que 

mesmo eu” até “Eu 
apenas... ouvia.”   
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

11º parágrafo/linhas 1-3: 
“Cabe notar ainda 
[ilegível] liberdade 

inteligentíssima com que 
o grande artista soube se 

prender à música.” 
 

Trecho suprimido. 
 
 
 
 
 

11º parágrafo/linhas 3-
21: “Em vez de traduzir 

por formas plásticas 
irredutíveis a temática, a 
melódica das peças que 
interpretava, ele apenas 
se deixou sugestionar 

pelo ambiente psíquico-
dinâmico geral delas 

(tristeza, alegria, calma, 
violência), pelos ritmos e 
pelo timbre. Aquele erro 

grave da Segunda 
Rapsódia Húngara, em 

que cada tema era 
fatalmente traduzido por 
uma forma plástica só, 

bolas, riscos, Walt 
Disney evitou com 

esplêndida plasticidade. 
Em vez, na Fuga em Ré 

Menor, são os temas, são 
os ritmos e 

especialmente os timbres 
é que [levam] à uma 

deslumbrante cascata de 
formas luminosas que 

chegam a tontear a gente, 
de tamanha riqueza e 
beleza de invenção.”  

Deslocamento: o 
trecho transcrito ao 
lado é transferido, 

em Clima, para o 9º 
parágrafo, 

ocupando as linhas 
18-39, com as 

seguintes 
modificações: 

supressão do “mas” 
e substituição de “a 
uma deslumbrante” 

por “àquela 
deslumbrante.” 

 
11º parágrafo/linhas 21-
25: “Não tenho teorias. 
Me limito a reconhecer 
entusiasticamente que 

em Fantasia estão 
alguns dos momentos 
mais elevados a que a 

arte do cinema sonoro já 
atingiu.” 

 

Trecho suprimido. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

12º parágrafo/linha 1: 
“Na realização do seu 

filme, Walt Disney [...]” 

I-10º 
parágrafo/linha 1. 

Supressão da 
vírgula e 

substituição de 
“filme” por “film”: 
“Na realização do 

seu film Walt 
Disney [...]”. 

13º parágrafo/linha 1: 
“Ora, me parece [...]”. 

I-11º parágrafo/1ª 
linha. Supressão: 
“Me parece [...]”. 

 
13º parágrafo /linhas 12-

17: “[...] sem a menor 
intenção de ofender Walt 

Disney que considero 
um dos maiores artistas 
contemporâneos nem 

Stokowsky que admiro 
sinceramente, apesar dos 

pesares.”  

I-11º 
parágrafo/linha 13-
15. Supressão: “[...] 

sem a menor 
intenção de ofender 
Walt Disney nem 

Stokowsky.” 

13º parágrafo /linhas 24-
25: “[...] que levaram ao 

encompridamento de 
Fantasia; foram [...]”. 

I-11º 
parágrafo/linhas 

22-24. Mudança de 
pontuação: “[...] 
que levaram ao 

encompridamento 
de Fantasia. Foram 

[...]”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13º parágrafo /linhas 33-
35: “[...] para assistir 

Fantasia [...]”. 

I-11º 
parágrafo/linhas 

33-34. Substituição 
de “para” por 

“pra”: “[...] pra 
assistir Fantasia 

[...]”. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

13º parágrafo /linhas 46-
48: “Convence mais que 
o disco. Mas, Sr. Mickey 

Mouse [...]”. 

I-11º 
parágrafo/linhas 

46-49. Acréscimo: 
“Convence mais 
que o disco, e é a 

oferta mais coletiva 
de música que a 

máquina já 
realizou. Mas, Sr. 

Mickey Mouse 
[...]”. 

13º parágrafo /linha-49: 
“[...] quem trabalhe para 

ele [...]”. 

I-11º 
parágrafo/linha 50. 
Substituição: “[...] 
quem trabalhe pra 

ele [...]”. 
1º parágrafo/linhas 1-3: 

“[...] Fantasia não é uma 
obra-prima que se possa 

aceitar em sua 
totalidade.”  

II-1º 
parágrafo/linhas 1-

3. Substituição: 
“[...] Fantasia não 
é uma obra-prima 

que se possa 
admirar em sua 

totalidade.” 
1º parágrafo/linhas 3-4: 

“[...] alguns dos 
momentos mais 
admiráveis [...]”. 

II-1º 
parágrafo/linhas 4-

5. Substituição: 
“[...] alguns dos 
momentos mais 

esplêndidos [...]”. 
2º parágrafo/linhas 5-6: 
“[...] não só satisfatória, 

esplêndida [...]”. 

II-2º 
parágrafo/linhas 6-

7: “[...] não só 
satisfatória, 

admirável [...]”. 
2º parágrafo/linhas 8-9: 
“[...] são de uma riqueza 

e de uma beleza [...]”. 

II-2º 
parágrafo/linhas 9: 
“[...] são de uma 
riqueza e beleza 

[...]”. 
 

2º parágrafo/linhas 9-11: 
“Lidando com a arte 
absolutamente pura, 
puríssima, da fuga 

musical [...]”. 

II-2º 
parágrafo/linhas 

10-11. Supressão: 
“Lidando com a 
arte pura da fuga 

musical [...]”. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

2º parágrafo/linhas 20-
21: “[...] provocado pelo 

caixão de defunto 
andando sozinho [...]”. 

II-2º 
parágrafo/linhas 

21-22. Supressão: 
“[...] provocado 

pelo caixão 
andando sozinho 

[...]”. 
 
 
 

2º parágrafo/linha 23: 
“[...] errupções [...]”. 

II-2º 
parágrafo/linha 24: 
“[...] erupções [...]” 

 
 
 
 
 

3º parágrafo/linhas 7-9: 
“[...] Walt Disney 
principia aqui, em 

Fantasia, se 
aproveitando, [...]”.  

II-3º 
parágrafo/linhas 7-

9: “[...] Walt 
Disney principia 

aqui, se 
aproveitando, [...]”. 

3º parágrafo/linhas 23-
26: “[...] fundem em tal 
unidade convincente a 
beleza lírica ao cômico 

mais cocasse, que 
estamos [...]”. 

 
 
 
 

II-3º 
parágrafo/linhas 

25-26. Substituição 
e supressão: “[...] 

fundem em tal 
unidade 

convincente o 
lirismo ao cômico, 
que estamos [...]”. 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

3º parágrafo/linhas 27-
51: “Será talvez essa a 
maior contribuição 
pessoal do cinema às 
Belas-Artes. Só ele, pela 
sua própria e estonteante 
complexidade, pode 
realizar tais paroxismos 
de luz, de movimento, 
forma e som. Será por 
isso maior que o Dom 
Quixote, Breughel, o 
Tristão, a Nau 
Catarineta, o Moisés? 
Não será nunca maior, é 
diferente, é cinema. Tem 
sua grandeza pessoal. E 
Walt Disney acaba de 
provar, nas melhores 
peças de Fantasia, 
apenas isto, uma 
imensidade: que o 
cinema alcança a mesma 
imperecível grandeza de 
um gênio de outra arte 
qualquer. Provou mais: 
provou que o cinema é 
um mundo ainda pouco 
explorado. Neste sentido, 
Fantasia é uma obra 
clássica. Mais que um 
grande número de obras-
primas do cinema 
(haverá já um grande 
número?...), é a obra 
‘que se estuda nos 
cinemas’, a obra que, se 
não o inventa, nos 
oferece um mundo.” 

Trecho suprimido. 

4º parágrafo/32ª linha: 
“[...] sentimento inglês 

[...]” 

4º parágrafo/linhas 
34-35. Acréscimo 

de aspas: “[...] 
sentimento ‘inglês’ 

[...]” 
5º parágrafo/40ª linha: 

“É esplêndido.” 
II-5º parágrafo/42ª 
linha. Substituição: 

“É formidável.” 
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

5º parágrafo/linhas 41-
44: “[...] quando bate a 
invernia, e obediente ao 

ritmo ocidental dos 
movimentos do olho, o 
artista faz, da esquerda 
para a direita, os bichos 

[...]”. 
 

II-5º 
parágrafo/linhas 

43-44. Supressão: 
“[...] quando bate a 
invernia, o artista 

faz os bichos [...]”. 

5º parágrafo/linhas 50- 
51: “[...] duma tristeza, 
duma grandeza, duma 

força magistrais.” 

II-5º 
parágrafo/linhas 

50-52. 
Substituição: “[...] 

duma tristeza, 
duma grandeza, 

duma força 
impressionantes.” 

5º parágrafo/linhas 53- 
55: “[...] e tudo é o 

mesmo paroxismo de 
devastação, causado 

pelas forças superiores 
da natureza.” 

II-5º 
parágrafo/linhas 

54-55. Supressão: 
“[...] e tudo é o 

mesmo paroxismo 
de devastação.” 

5º parágrafo/linhas 57- 
58: “[...] se terrestre, se 

divina, [...]” 

II-5º 
parágrafo/linhas 
58-59: “[...] si 

terrestre, si divina 
[...]” 

7º parágrafo/linhas 10-
17: “Não sei: gosto 

muito da dança clássica, 
mas creio que me será 

difícil, só mesmo diante 
de alguma bailarina 

genial, me esquecer dos 
elefantes, oh, 

principalmente esses 
convincentes elefantes, e 
hipopótamos, avestruzes, 

jacarés de Walt 
Disney...” 

 

Trecho suprimido. 

7º parágrafo/linhas 22-
23: “[...] antíteses 

formais [...]”.  

II-7º 
parágrafo/linhas 

15-16: “[...] 
antíteses plásticas 

[...]”.  
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Diário de S. Paulo: 
“Fantasia I”. 

 

Clima 

8º parágrafo/linhas 13-
15: “[...] à construção 

dos napoleões. Os vários 
mitos... [...]”.  

II-8º 
parágrafo/linhas 

13-15: “[...] à 
construção dos 
napoleões, os 
vários mitos... 

[...]”.  
8º parágrafo/ 31ª linha: 
“[...] para obrigar [...]”.  

II-8º parágrafo/ 32ª 
linha: “[...] pra 
obrigar [...]”.  

11º parágrafo/linhas 19-
20: “[...] se essa 

irracionalidade [...]”.  

11º 
parágrafo/linhas 

19-20: “[...] si essa 
irracionalidade 

[...]”.  
12º parágrafo/linhas 36-44: 

“Creio que em Fantasia, 
pela pura utilização 
adequada da luz em 

movimento e com muito 
maior variedade de 

expressão, Walt Disney 
sobe àquelas mesmas 
[alturas] [ilegível] de 

lirismo que conseguira nas 
cenas [da bicharada] em 

Branca de Neve, e 
[ilegível] passagens mais 

de suas obras.” 

Trecho suprimido. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  I-1º parágrafo/1ª 
linha. Acréscimo 
de vírgula: “Estou 
convencido que 
não, e os [...]”.  

I-1º parágrafo/4ª linha. 
Rasura a grafite. Traço 

sinuoso em “genial 
invenção”, indicando 

inversão. 
 

I-1º parágrafo/2ª 
linha: “[...] pelo 
que contém de 
invenção genial 

[...]”. 
 

 

I-2º parágrafo/5ª linha: 
“Mas, se o princípio 

[...]”. Rasura à caneta. 
Sobre a letra “e”, de 
“se”, escreve “i”, a 

grafite. 

I-2º parágrafo/3ª 
linha: “Mas, si o 
princípio [...]”. 

 

 

I-2º parágrafo/6ª linha: 
“[...] mais que 

experimentado [...]”. 
Rasura à caneta. Risca o 

2º “e” de 
“experimentado”. O 

datiloscrito não 
incorpora a mudança.  

  

  I-2º 
parágrafo/linhas 

3-4. Substituição: 
“[...] a 

composição do 
filme [...]”. 

Em Clima, I-2º 
parágrafo/7ª linha, 
escreve-se: “[...] a 

concepção do 
filme [...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 
 

I-2º parágrafo/linhas 19- 
21: “Tanto mais que o 

grande artista, por vários 
momentos, e aliás com 

esplêndido poder criador, 
saiu do seu estilo e dos 

seus climas psicológicos, 
para se servir de todas as 

possibilidades do 
desenho, até da abstração 

purista”. Rasuras à 
caneta. Risca “saiu do” e 
desenha traço, diante do 
qual escreve, à margem 

direita, “por várias vezes 
abandonou”. Escreve “o” 
diante de “seu estilo” e 

risca o “d” em 
“dos seus”. Risca “para 
se”, desenha um traço, 

diante do qual escreve “e 
se”. Escreve “u” sobre o 
último “r” de “servir”. 
Risca “todas as”, traça 

uma linha e escreve 
“múltiplas”. 

I-2º 
parágrafo/linhas 8-

11: “Tanto mais 
que o grande artista 

por vários 
momentos, e aliás 
com esplêndido 
poder criador, 

abandonou o seu 
estilo e os seus 

climas 
psicológicos, e se 

serviu de múltiplas 
possibilidades do 
desenho, até da 

abstração purista.” 

 

I-3º parágrafo/2ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca 
“arte”, estende um traço 
e escreve “concepção”, 

em “[...] como arte [...]”.  

I-3º parágrafo/1ª 
linha: “[...] como 
concepção [...]”. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- 3º 
parágrafo/linhas 

3-4: 
“Mussórgsqui”. 
Em Clima, I-3º 
parágrafo/linhas 
3-4, escreve-se 
“Mussorgski”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito:  
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

I-3º parágrafo/8ª linha. 
Rasuras à caneta. Sobre 

o primeiro “k” de 
“Stokovski.”, escreve um 

“c”, risca o segundo e 
estende um traço até a 

margem, diante do qual 
escreve “qu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-3º parágrafo/4ª 
linha: 

“Stocóvsqui:”. 

I-3º parágrafo/4ª 
linha. Acréscimo 
do acento agudo e 
substituição de 
ponto final por 
dois pontos em 
“Stocóvsqui:”. 

  I-4º parágrafo/2ª 
linha. Substituição 
de ponto final por 

dois pontos em 
“musical-

cinematográfico:”.
Em Clima, 4º 

parágrafo/4ª linha, 
escreve-se 
“musical-

cinematográfico,”.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-4º parágrafo/7ª 
linha. Supressão 
da vírgula em: 
“[...] quando 
Schumann e 

[...][”. Em Clima, 
I-4º parágrafo/15ª 
linha, escreve-se 

“[...] quando 
Schumann, e 

[...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

I-4º parágrafo/16ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca o 

“k” de “Mussorgski” e 
estende um traço, diante 
do qual escreve “qu”, à 

margem.  
 

I-4º parágrafo/8ª 
linha: 

“Mussórgsqui”. 

I-4º parágrafo/8ª 
linha. Acréscimo 
de acento agudo 

em “Mussórgski”. 
 

I-5º parágrafo/4ª linha. 
Rasuras à caneta. 

Escreve “c” sobre o 
primeiro “k” de 

“Stokovski”, risca o 
segundo e estende um 
traço, diante do qual 

escreve “qu”. 
 
 

I-5º parágrafo/2ª 
linha: 

“Stocóvsqui”. 

I-5º parágrafo/2ª 
linha. Acréscimo 
de acento agudo 

em “Stocóvsqui”. 

  I-5º parágrafo/ 
linhas 3-4. 

Supressão da 
vírgula em “[...] 
musicalidade e 

[...]”. Em Clima,  
I-5º parágrafo/ 

linhas 7-8, 
escreve-se: “[...] 
musicalidade, e 

[...]”. 
I-5º parágrafo/linhas 9-

10. Rasura à caneta. 
Risca a frase “[...] e 

sobre isto falarei adiante 
[...]”. 

I-5º parágrafo/4ª 
linha: frase 

omitida. 

 

  I-5º parágrafo/4ª 
linha. Acréscimo 

da vírgula em: 
“[...] porém, esta 

[...]”. 
Em Clima, I-5º 
parágrafo/10ª 

linha, escreve-se: 
“[...] porém esta 

[...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

I-5º parágrafo/20ª linha. 
Rasuras à caneta. 

Escreve “c”  sobre o 
primeiro “k” de 

“Stokovski”, risca o 
segundo e estende um 
traço, diante do qual 

escreve “qu”. 
 
 

I-5º parágrafo/9ª 
linha: 

“Stocóvsqui”. 

I-5º parágrafo/9ª 
linha: Acréscimo 
de acento agudo 

em “Stocóvsqui”. 

I-5º parágrafo/25ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca 
“para”, estende um traço 
até a margem, e diante 

dele escreve “pra”. 

I-5º parágrafo/11ª 
linha: “pra”. 

 

  I-6º parágrafo/3ª 
linha. Inversão: 
“[...] esforços 

suficientes [...]”. 
Em Clima, I-6º 

parágrafo/3ª linha, 
escreve-se “[...] 

suficientes 
esforços [...]”. 

  I-6º parágrafo/6ª 
linha: 

“Mussórgsqui”. 
Em Clima, I-6º 
parágrafo/13ª 

linha, escreve-se 
“Mussorgski”. 

  I-6º parágrafo/7ª 
linha. 

Substituição: “[...] 
com 

possibilidades 
bastantes [...]”. 
Em Clima , I-6º 
parágrafo/15ª 

linha, escreve-se 
“[...] com 

possibilidades 
suficientes [...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  I-7º parágrafo/1ª 
linha. Acréscimo 
de vírgula: “Ora, 
justamente [...]”. 
Em Clima, I-7º 

parágrafo/1ª linha, 
escreve-se: “Ora 
justamente [...]”. 

  I-7º parágrafo/2ª 
linha. Acréscimo 
de vírgula: “[...] 
de Walt Disney, 
[...]”. Em Clima, 
I-7º parágrafo/4ª 
linha, escreve-se: 

“[...] de Walt 
Disney [...]”. 

I-7º parágrafo/7ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca 

“[...] interpretações desta 
[...]”, estende um traço 
até a margem, diante do 

qual escreve 
“solicitações visuais e 

sugestivas dela.” 

I-7º 
parágrafo/linhas 3-
4: “[...] solicitações 
visuais e sugestivas 

dela.” 

 

I-7º parágrafo/9ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca 
“[...] prodigiosa [...]”, 
escreve um traço até a 

margem, diante do qual 
escreve “alucinante. E 

pra muitos 
escandalosa...”. 

I-7º 
parágrafo/linhas 4-
5: “A sua liberdade 
é alucinante. E pra 

muitos 
escandalosa...”. 

 

 

I-8º parágrafo/4ª linha. 
Rasura à caneta. Em “Se 

na Fuga”, escreve “i” 
sobre o “e”. 

I-8º parágrafo/2ª 
linha: “Si na fuga”. 

I-8º parágrafo/2ª 
linha: “Si na 

fuga”. “F” por “f”.
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

 
 

 I-8º parágrafo/7ª 
linha. Acréscimo 

de vírgula em: 
“[...] pretensões 

ridículas,[...]” Em 
Clima, I-8º 

parágrafo/linhas 
14-15, escreve-se: 
“[...] pretensões 

ridículas da 
música [...]”. 

 
 
 
 

I-8º parágrafo/15ª linha: 
“[...] se isentou de certas 
pretensões ridículas da 
música [...]”. Rasuras à 
caneta. Risca “música”, 
estende um traço, diante 
do qual escreve: “não da 
música exatamente, mas 

de musicoides 
vaidosos,”. 

I-8º 
parágrafo/linhas 7-

8: “[...] não da 
música exatamente, 
mas de musicóides 

vaidosos,[...]”. 

 

 
 
 
 
 

 I-8º parágrafo/8ª 
linha: “e de 
certos”. Em 
Clima, I-8º 

parágrafo/15ª 
linha, escreve-se: 

“e certos”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  I-8º parágrafo/11ª 
linha. 

Substituição: “[...] 
é o ‘Feiticeiro 

Aprendiz’, com o 
rondó [...]”. Em 

Clima, I-8º 
parágrafo/linhas 

18-19, escreve-se: 
“[...] é a do 
‘Feiticeiro 

Aprendiz’ com o 
rondó [...]”. 

 
  I-8º parágrafo/10ª 

linha. Supressão: 
“Aqui Walt 

Disney aceita a 
linha [...]”. Em 

Clima, I-8º 
parágrafo/linhas 

19-20, escreve-se: 
“Aqui Walt 

Disney aceita 
apenas a linha 

[...]”. 
 

I-9º parágrafo/11ª linha. 
Rasura à caneta. 

Sublinha “identidade”. 
 

I-9º parágrafo/5ª 
linha: “identidade”. 

 

I-9º parágrafo/13ª linha. 
Rasura à caneta. Em 

“Tschaikowski”, risca 
todas as letras a partir do 

primeiro “k”, estende 
uma linha, diante da qual 

escreve “covsqui,”. 

I-9º parágrafo/6ª 
linha: 

“Tschaicóvsqui” 

I-9º parágrafo/6ª 
linha. Acréscimo 
do acento agudo: 
“Tschaicóvsqui” 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  I-9º parágrafo/6ª 
linha: “Dansa das 

Horas”. Em 
Clima, I-9º 

parágrafo/14ª 
linha, escreve-se: 

“Dança das 
Horas”. 

I-9º parágrafo/linhas 17-
18. Rasura a grafite. 

Risca “genialmente” em: 
“O equilíbrio é 

genialmente 
conseguido.”  

 
 

I-9º parágrafo/8ª 
linha: “O equilíbrio 

é conseguido”. 
 
 
 
 

 

  I-9º parágrafo/10ª 
linha. Acréscimo 
de vírgula: “[...] 
que interpretava, 

Walt Disney [...]”. 
Em Clima, I-9º 
parágrafo/linhas 

21-22, escreve-se: 
“[...] que 

interpretava Walt 
Disney [...]”. 

  I-10º parágrafo/1ª 
linha: “[...] seu 
filme [...]”. Em 

Clima, I-10º 
parágrafo/1ª linha, 
escreve-se: “[...] 
seu film [...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  I-10º parágrafo/ 
linhas 6-7. 

Acréscimo de 
vírgula: “[...] pela 

sua própria 
violência, 

excessivamente 
condimentada, 

[...]”. Em Clima, 
I-10º parágrafo/ 

linhas 13-14, 
escreve-se: “[...] 
pela sua própria 

violência 
excessivamente 
condimentada, 

[...]”. 
I-10º parágrafo/ 31ª 

linha. Rasura a grafite. 
Risca o “g” de “geito”  e 

traça uma linha até a 
margem, diante da qual 

escreve “j”. 
 

I-10º parágrafo/14ª 
linha: “jeito”. 

 

I-11º parágrafo/3ª linha. 
Rasuras a grafite. A 

partir do “n”, risca todas 
as letras de “minutagem” 

e desenha um traço, 
diante do qual escreve 

“niaturismo”. 

I-11º 
parágrafo/linhas 1-
2: “miniaturismo”. 

 

I-11º parágrafo/12ª linha. 
Rasura à caneta. Linha 

entre as palavras 
“impostura” e “Digo”, 
indicando mudança de 

paragrafação.  
 
 
 
 
 
 

11º parágrafo 
encerra-se em 

“impostura”. A 
frase “Digo 

“impostura sem a 
menor [...]” inicia o 

12º parágrafo. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

I-11º parágrafo/ 15ª 
linha: “[...] nem 

Stokovsky.” Rasuras à 
caneta. Entre as duas 

palavras, desenha uma 
linha e escreve “esse”. 

Em “Stokovsky”, 
escreve “c” sobre o 

primeiro “k”, risca as 
duas últimas letras, 

desenha um traço, diante 
do qual escreve “qui, que 

hoje está na moda 
achincalhar”. 

 
 
 
 

I-12º 
parágrafo/linhas 1-
2: “[...] nem êsse 
Stocóvsqui, que 

hoje está na moda 
achincalhar”. 

I-12º parágrafo/2ª 
linha. Acréscimo 
do acento agudo: 

“Stocóvsqui”. 

  I-12º parágrafo/8ª 
linha. Supressão: 
“[...] como Dante 
ou o Itatiáia.” Em 

Clima, I-11º 
parágrafo/linhas 

28-29, escreve-se: 
“[...] como Dante 
ou... o Itatiaia.” 

I-11º parágrafo/linhas 
39-40: “[...], artes 

coletivas por excelência, 
[...]”. Rasura à caneta. 
Abre e fecha parêntesis 
no lugar das vírgulas.  

I-12º parágrafo/13ª 
linha: “[...] (artes 

coletivas por 
excelência) [...]”. 

 

I-11º parágrafo/53ª linha: 
“Feira de Amostra!”. 

Rasuras a grafite. Risca o 
último “a” de 

“Amostra”, desenha uma 
linha, e escreve “as”, à 

margem. 
 
 

I-12º parágrafo/19ª 
linha: “Feira de 

Amostras!”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  II-2º parágrafo/ 2ª 
linha. Acréscimo 
de vírgula: “Walt 
Disney, porém, 

[...]”. Em Clima, 
II-2º parágrafo/4ª 
linha, escreve-se: 

“Walt Disney 
porém, [...]”. 

II-2º parágrafo/16ª linha. 
Rasuras à caneta. Risca 

os dois “k” em 
“Kandinski”, desenha 
um traço e escreve, à 

margem, “C qui”. 
 

II-2º parágrafo/8ª 
linha: 

“Candinsqui”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II-2º parágrafo/ 
11ª linha.  

Supressão da 
vírgula: “[...] cada 
rajada das cordas 

por [...]”. Em 
Clima, II-2º 

parágrafo/23ª 
linha, escreve-se: 
“[...] cada rajada 
das cordas, por 

[...]”.   
II- 2º parágrafo/24ª 
linha: “erupções”. 

Rasuras à caneta. Risca o 
“r’, traça uma linha que 
estende até a margem, 
diante da qual escreve 

“rr”. 

II-2º parágrafo/11ª 
linha: “irrupções”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-3º parágrafo/linhas 2-
3: “Tschaikowski”. 
Rasuras à caneta. 

Escreve “c” sobre o 
primeiro “k”. Risca 

“wski” e escreve 
“vsqui”, à margem. 

II-3º parágrafo/1ª 
linha: 

“Tschaicóvsqui”. 

II-3º parágrafo/1ª 
linha. Acréscimo 
do acento agudo: 
“Tschaicóvsqui”. 

  II-3º parágrafo/1ª 
linha: [...] é 

milhor [...]”. Em 
Clima, II-3º 

parágrafo/9ª linha, 
escreve-se: “[...] é 

melhor [...]”. 
 
 

  II-3º parágrafo/7ª 
linha. Acréscimo 
do acento agudo: 
“cinematográfica

mente”. Em 
Clima, II-3º 

parágrafo/linhas 
15-16, escreve-se: 
“cinematografica

mente”. 
II-3º parágrafo/linhas 21- 

22. Rasura a grafite. 
Risca a frase “[...] já 

salientado por Guilherme 
de Almeida, [...]”. 

 

Frase suprimida no 
datiloscrito. 

 

II-4º parágrafo/3ª linha. 
Rasura à caneta. Risca “a 

pesar” e escreve 
“apesar’. 

 
 
 
 
 
 
 

II-4º parágrafo/2ª 
linha: “apesar”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-4º parágrafo/linhas 17-
18. Rasura à caneta. 

Escreve “c” no 1º “k” de 
“Tchaikowski”, risca 

“wski”, traça uma linha, 
diante da qual escreve  

“vsqui”. Risca o acento 
de exclamação após 

“coitado”, e substitui por 
vírgula. 

II-4º parágrafo/8ª 
linha: “[...] não de 

Tchaicóvsqui, 
coitado,”. 

II-4º parágrafo/8ª 
linha. Acréscimo 
de acento agudo: 
“Tchaicóvsqui”. 

II-4º parágrafo/24ª linha. 
Rasura à caneta. Em 

“[...] de imagens, de tôda 
espécie [...]”, risca a 

vírgula. 

II-4º parágrafo /11ª 
linha: “[...] de 

imagens de toda 
espécie [...]”. 

 

II-4º parágrafo /25ª 
linha. Rasura à caneta. 

Em “[...] para nosso 
deslumbramento [...]”, 

escreve “o” entre as 
palavras. 

II-4º parágrafo /12ª 
linha:  

“[...] para o nosso 
deslumbramento 

[...]”. 

 

II-4º parágrafo /linhas 28-
29. Rasura à caneta. Coloca 

aspas na palavra “estilo”. 

II-4º parágrafo /13ª 
linha: “‘estilo’”. 

 

II-4º parágrafo/31ª linha. 
Rasura à caneta. Em 

“alma delicada e lírica. é 
aquela [...]”, marca o 

ponto final após “lírica” 
com um x. Substitui a 

minúscula “é” por “É”. 

II-4º parágrafo /14ª 
linha: “[...] delicada 

e lírica. É aquela 
[...]”. 

 

II-4º parágrafo/linhas 33-
34. Rasura a grafite. Em 
“[...] a natureza livre do 
homem [...]” risca “livre 
do homem”, desenha um 

traço, diante do qual, 
escreve à margem, “sem 

homem,”. 

II-4º parágrafo /15ª 
linha: “[...] a 
natureza sem 
homem, [...]”. 

 

II-5º parágrafo /8ª linha. 
Rasura à caneta. Em 

“Stravinski”, risca o “k”, 
traça uma linha e escreve 

“qu”, à margem. 

II-5º parágrafo /4ª 
linha: “Stravinsqui”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-5º parágrafo /10ª 
linha. Rasura a grafite. 

Risca o “n” em 
“espinquer”. 

II-5º parágrafo/5ª 
linha:“espíquer”. 

 

  II-5º parágrafo/ 
linha 9: “[...] o 

milhor [...]”. Em 
Clima, II-5º 

parágrafo/linhas 
19-20, escreve-se: 

“[...] o melhor 
[...]. 

II-5º parágrafo /27ª 
linha. Rasura à caneta. 

Traço sinuoso em 
“grandes momentos ”. 

II-5º parágrafo /13ª 
linha: “momentos 

grandes”. 

 

  II-5º parágrafo 
/14ª linha: “[...] 

bichos acossados 
pelo frio.” Em 
Clima, II-5º 

parágrafo /29ª 
linha, vírgula após 

“bichos”. 
  

II-5º parágrafo/34ª linha. 
Rasura a grafite. Em 

“[...] auscultando no ar 
[...]”, risca o “n” de 
“no”. Escreve “x”, à 

margem. 

II-5º parágrafo /16ª 
linha: “[...] 

auscultando o ar 
[...]”.  

 

II-5º parágrafo/39ª linha. 
Rasura à caneta. Em 

“[...] o trágico da cena. é 
na luta [...]”, marca com 

um “x” o ponto final. 
Substitui a minúscula 

“e” por “E”. 

II-5º parágrafo/18ª 
linha: “[...] o 

trágico da cena. É 
na luta [...]”. 

 

II-5º parágrafo /43ª linha. 
Rasura à caneta. Em “E 

logo em seguida [...]”, risca 
o “E” e substitui o “l” de 
“logo” por “l” maiúsculo. 

II- 5º parágrafo/ 20ª 
linha: “Logo em 

seguida.” 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-5º parágrafo/44ª linha. 
Rasura a grafite. Em 
“[...] o artista faz os 

bichos”, desenha traço 
diante de “o” e escreve 

“e” à margem. 

II-5º parágrafo/ 
linha 21-22: “[...] e 

o artista [...]”. 

 

  II-5º parágrafo/24ª 
linha: “[...] nem 

milhor [...]”.  Em 
Clima, II-5º 

parágrafo/50ª 
linha, escreve-se 

“melhor”. 
II-6º parágrafo /4ª linha. 
Rasura à caneta. Risca 
“geniais”, em “criações 
geniais”, desenha um 

traço e escreve 
“esplêndidas”. 

 
 
 

II-6º parágrafo /2ª 
linha: “criações 
esplêndidas”. 

 

  II-7º parágrafo/1ª 
linha: “‘Dansa das 

Horas’”. Em 
Clima, II-8º 

parágrafo/linhas 
1-2, escreve-se 

“‘Dança das 
Horas’”.  

II-7º parágrafo /15ª 
linha. Rasura a grafite. 

Risca “genial” em “[...] o 
genial desenhista [...]”. 

II-7º parágrafo /7ª 
linha. Supressão: 
“[...] o desenhista 

[...]”. 

 

  II-7º parágrafo /8ª 
linha: “[...] efeitos 
cinemáticos.” Em 

Clima, II-7º 
parágrafo /linhas 
17-18, escreve-se 

“[...] efeitos 
cinemáticos...” 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-8º parágrafo/8ª linha. 
Rasura a grafite. À 

margem, risco 
horizontal, seguido de 

“x”.  
 

  

  II-8º parágrafo /6ª 
linha. Supressão 
da vírgula em “E 

desesperadora 
talvez...”. Em 
Clima, II-8º 

parágrafo/linhas 
12-13, escreve-se 
“E desesperadora, 

talvez...”. 
  II-8º parágrafo 

/11ª linha. 
Supressão da 

vírgula em “Ou 
diz a seu modo, 
[...]”. Em Clima, 
II-8º parágrafo/ 

24º linha, escreve-
se “Ou diz, a seu 

modo, [...]”. 
II-10º parágrafo/19ª 

linha. Rasura à caneta. 
Circunflexo em “desse”. 

II-10º parágrafo/9ª 
linha: “[...] dêsse 

[...]”. 

 

II-11º parágrafo/12ª 
linha. Rasura à caneta. 

Circunflexo em “estes”. 

II-11º parágrafo /6ª 
linha: “[...] e êstes 

guardam [...]”. 

 

  II-11º parágrafo/ 7ª 
linha. Substituição: 
“[...] irracionalidade 
insensível dos sêres 
humanos [...]”. Em 

Clima, II-11º 
parágrafo/ linhas 9-
10, escreve-se: “[...] 

irracionalidade 
insensível da 

humanidade [...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

  II-11º parágrafo/ 
10ª linha. 

Supressão de 
vírgula: “Em vez 

ela [...]”. Em 
Clima, II-11º 
parágrafo/ 15ª 

linha, escreve-se: 
“Em vez, ela 

[...]”. 
 
 
 

Rasura à caneta. II- Entre 
o 11º e o 12º parágrafos, 
traça uma linha e escreve 

no rodapé da página: 
“Continuar aqui a página 
manuscrita”, circulando 

a frase. 

II- Inserção do 
trecho que vai de 

“Aliás um dos 
detratores [...]” até 
“[...] E moral...”, 

acrescentando novo 
parágrafo ao texto. 

 

II-12º parágrafo/3ª linha. 
Rasura à caneta. Traço 

sinuoso em “pura 
fantasia,”. 

II- 13º parágrafo/ 
linhas 1-2: 

“fantasia pura ”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II-12º parágrafo /10ª 
linha. Rasura a grafite. 

Traço sinuoso, a grafite, 
em “eterna lei!”. 

II-13º parágrafo/5ª 
linha: “lei eterna!”. 

 

II-12º parágrafo/22ª 
linha. Rasuras à caneta. 

Em “[...] é a melhor lição 
de ‘Fantasia’ [...]”, 

escreve “i” sobre o “e” 
de “melhor”. Após 

“lição”, desenha um 
traço e escreve 

“artesanal”, à margem. 
 

II-13º parágrafo/10ª 
linhas 10-11: “[...] 

a milhor lição 
artesanal de 

‘Fantasia’ [...]”. 
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Clima Datiloscrito: 
trechos que 
incorporam 
alterações 

indicadas pelas 
anotações em 

Clima. 

Datiloscrito: 
alterações 

independentes 
das anotações em

Clima. 

II-13º parágrafo/2ª linha. 
Rasura à cneta. Em 
“Obra”, escreve “o” 

sobre “O”. 

II-14º parágrafo/1ª 
linha: “[...] uma 

obra [...]”. 

 

II-13º parágrafo/4ª linha. 
Rasura a grafite. Traço 
sinuoso em “diferentes 

peças”. 

II-14º parágrafo/2ª 
linha: “[...] peças 

diferentes.” 

 

 
 

Nota da pesquisa: O datiloscrito apresenta as seguintes rasuras, a grafite: a numeração 

“I” na primeira página; em I-1º parágrafo/1ª linha, a palavra “Fantasia” sublinhada por 

traços duplos; em I-4º parágrafo/1ª linha, há o acréscimo da vírgula em “[...] uma peça 

da outra, [...]”; e em I-5º parágrafo/8ª linha, há o acréscimo de “de” entre “quarteto” e 

“Malipiero” em “o quarteto Malipiero.”; em I-11º parágrafo/linhas 2-3, colocação da 

vírgula em “[...] sua forma de suíte, [...]”; I-12º parágrafo/17ª linha, marca de inserção 

em “[...] é a oferta [...]”; em II-3º parágrafo/9ª linha, colocação de vírgula após 

“criador”; II-5º parágrafo/4ª linha, colocação de vírgula após “concepção”. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Anexo 7 

Documentos de processo relacionados ao 
artigo ‘Arte Inglesa’ 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 
 
MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES  
 
ANDRADE, Mário de. “Arte Inglesa”. Primeira versão datiloscrita: rasuras a grafite e lápis 
vermelho, à caneta preta e tinta de máquina. Páginas 5, 10 (frente), 10 (verso, com trecho escrito a 
grafite e sua transcrição), 15, 16 e 17. 
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Transcrição do trecho autógrafo, no verso da página 10 
 
 
(Que instinto arraigado [d]a paciencia caseira transborda/ 
da agulha feminina para quase todas as artes. Não/ 
são apenas as artes menores que demonstram esse/ 
 miniaturismo inato. Ele atinge a escultur arquitetura/ 
                  dos 
 na renda [os] tetos, nos vãos enormes do Perpendicu-/ 
lar, nas frontarias bordadas de madeira de Speke/ 
 Hall, de Bramhall Hall, da Staple Inn. E si es-/ 
perdiça menos o virginal de Byrd que o cravo de Cou-/ 
perin, vai para a pintura criando os maiores minia-/ 
 turistas do mundo. Vai para a jardinagem se esforçan-/ 
do por recriar os jardins em miniatura chineses. E/ 
vai ressurgir estranhamente nessa prodigiosa inven-/ 
 ção do detalhe, que faz mesmo dos paineis ma gran-/ 
 des paineis mais dramaticos de Charles Chaplin um/ 
rendilhado itinerante de símbolos, chegando a lhes/ 
 enfraquecer a força pragmatica da lição. Como em/ 
                          ou no 
City Lights, no em  The Great Dictator.)/ 
                        e especialmente          
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 
 
MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES  
 
ANDRADE, Mário de. “Arte Inglesa”. Segunda versão datiloscrita: rasuras a lápis preto e 
vermelho, à caneta preta e tinta de máquina. Páginas 5, 11-12, 16, 19. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE – IEB-USP 
 
MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES  

 
ANDRADE, Mário de. “Arte Inglesa”. Cópia da segunda versão datiloscrita. Rasuras à caneta. 
Páginas 5, 11-12, 16, 19. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

ANDRADE, Mário de. Índice datilografado para O baile das quatro artes, no qual o 

título “Arte Inglesa” aparece como título acrescentado à caneta. 
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRAE – IEB-US 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

ANDRADE, Mário de. Autógrafo a lápis vermelho, escrito sobre folha arrancada de 

bloco de notas: “Baile das 4 Artes/Falta ‘Arte Inglesa’”.  
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ARQUIVO MÁRIO DE ANDRADE 

MANUSCRITOS MA: O BAILE DAS QUATRO ARTES 

ANDRADE, Mário de. Autógrafo com título “Arte Inglesa” sobre folha de papel jornal 

dobrada, escrito a lápis azul. Abaixo desse título, aparece a frase “Clube de Cinema”, 

escrita com lápis vermelho e riscada com traços, a lápis azul e vermelho. Anotações de 

terceiros a grafite: “Volume XIV Baile das 4 Artes/(a organizar)/(o original impresso, 

nunca existente, foi enviado ao Martins como volume XIV)/28-1-58”.  
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