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Resumo

SOUZA, Fabricio Leal de Souza. A matança dos mortos sagrados: memória, literatura

e história na obra de Dalton Trevisan. 2019. 195 f. Tese (Doutorado em História Social)

– Faculdade de Filosofia,  Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2019. 

Este trabalho tem por objetivo analisar os textos que o escritor Dalton Trevisan publicou na

Joaquim, revista por ele criada e dirigida entre os anos de 1946 e 1948. Diferentemente dos

seus  livros  ficcionais,  esses  textos  podem  ser  considerados  manifestos,  pois  são

reveladores das raras tomadas de posição do escritor acerca dos debates estéticos do século

XX. Antes de ser um escritor reconhecido, Trevisan se posicionou no campo literário de

Curitiba como um iconoclasta. Os personagens que ocupavam um lugar de destaque no

campo da poesia, da pintura, da escultura e de outras manifestações, foram alvo dos seus

escritos da juventude. A deslegitimação que impôs era acompanhada de uma nova proposta

estética,  de uma nova maneira de olhar para a realidade.  Apesar de já estarem mortos,

Trevisan realizava uma matança simbólica para redimensionar a memória e o exemplo que

inspiravam.a Esses artistas também foram acusados por Trevisan de impedir que Curitiba

desenvolvesse  o  modernismo,  o  que teria  mantido  a  cidade  distante  das  mais  intensas

convulsões estéticas. Parlelamente aos textos da revista Joaquim, analisamos também uma

série  de  documentos  de  Dalton  Trevisan  ainda  inéditos,  condição  que  contribuiu  para

relevar questões fundamentais sobre a trajetória do escritor mais recluso do Brasil. 

Palavras-chave:  Dalton  Trevisan.  Literatura  Brasileira.  Modernismo.  Cultura  Brasileira.

Paranismo



Abstract

SOUZA, Fabricio Leal de Souza. A matança dos mortos sagrados: memória, literatura

e história na obra de Dalton Trevisan. 2019. 195 f. Tese (Doutorado em História Social)

– Faculdade de Filosofia,  Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2019. 

This work aims (The purpose of this work is  ) to analyze the Dalton Trevisan’s texts,

published in Joaquim magazine, which, he created and directed between the years 1946

and 1948. Unlike his fictional books, these texts can be considered as a manifest, because

they are revealing of the writer's rare positions on the Aesthetic Debate of the 20th Century.

Before becoming a recognized writer, Trevisan positioned himself in the literary field of

Curitiba as an iconoclast.  The persons who occupied a prominent place in the field of

poetry,  painting,  sculpture  and  other  manifestations,  were  the  targets  of  his  youth's

writings.  The delegitimization introduced by him was accompanied by a new aesthetic

proposal,  a  new way of  looking at  reality.  Although they were already dead,  Trevisan

performed a symbolic killing to change the size of the memory and example that they

inspired. These artists were also blamed (accused) by Trevisan of preventing Curitiba from

experiencing  modernism,  keeping  the  city  away  from  the  most  intense  aesthetic

convulsions. Parallel to the texts of the journal Joaquim, we also analyze some of Dalton

Trevisan’s still unpublished documents. This condition helped to highlight (This condition

that contributed to reveal) fundamental questions about the trajectory of the most reclusive

writer in Brazil.

Keywords: Dalton Trevisan. Brazilian literature. Modernism. Brazilian Culture. Paranism.
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Introdução

O Manifesto para não ser lido não apresenta de forma explícita ao leitor um propósito

ou programa estético. O que encontramos são passagens de sete textos, desvinculados entre si

e oriundos de épocas e lugares distintos. Rilke, John Dewey, André Gide, Maiakovski, Sérgio

Milliet,  Otto  Maria  Carpeaux  e  Verlaine,  compulsoriamente,  são  transformados  em  um

manifesto. A interdição no título serve como um aviso: o leitor não encontrará proposições ou

programas revolucionários aos moldes das vanguardas do século XX. Tampouco aforismos

que se aproximem de um “Tupi, or not tupi, that is the question”, perpetuado por Oswald de

Andrade  no  Manifesto  Antropofágico.  Mas  está  lá,  estampado  na  primeira  página,  em

“homenagem a todos os Joaquins do Brasil.” A questão básica que se coloca é: como devemos

ler o Manifesto para não ser lido?1 Na perspectiva de um ready-made de Michel Duchamp ou

de uma receita de poema dadaísta de Tristan Tzara?

É na década de 1970 que surgem as primeiras análises sobre o manifesto. Longe de

possuir  recursos  linguísticos  ou  elementos  visuais  que  o  conecte  aos  experimentos  das

vanguardas, seu formato é lido na condição de um guia, uma demarcação das referências que

inspiravam os membros da revista ou até mesmo da geração de novos que se estabelecia na

década de 1940. Essas referências também evidenciariam os dilemas em se posicionar no

intenso refluxo das clivagens ideológicas, mas abundante em experimentos estéticos que se

irradiaram pelo mundo no pós-guerra. Tais elementos fez com que as análises atestassem uma

hesitação da revista. Na década de 1970, Cassiana de Lacerda Carollo analisou o manifesto

enquanto uma “declaração de princípios” e reflexo da “encruzilhada de 45”, mas não indicou

1 Como exemplo, no caso brasileiro, as revistas Klaxon,  Estética,  A Revista,  Terra Rocha e outros
temas, Festa,  Verde, Revista de Antropofagia, Arco & Flecha,  Leite Criôlo e O Homem do Povo,
cada  uma  à  sua  maneira,  evidenciavam  seus  ideais  e  conclamavam  os  leitores  para  um
engajamento transformador da realidade. Vanguardas Latino-Americanas: polêmicas, manifestos e
textos críticos, organizada por Jorge Schwartz, é uma grande coletânea de revistas modernistas
latino-americanas,  na  qual  manifestos  e  as  revistas  acima  citadas  podem  ser  consultadas.
ANDRADE, Oswald de.  Manifesto Antropofágico. Impuro, o manifesto é, na verdade, um texto
híbrido, que mistura diversos gêneros antigos sem se encaixar em nenhum deles especificamente.
É criação, teoria, intervenção: tudo ao mesmo tempo agora. Impede a aplicação de classificações
tradicionais sobre si e desafia assim o leitor a decifrá-lo. De qualquer jeito, esse leitor acabará
devorado. Pois o manifesto o implica na leitura. Exige que ele tome posição”. P. 58. A palavra
modernista.
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quais são os princípios e a rota da encruzilhada.2 Na década de 1980, com Miguel Sanches

Neto, o manifesto indicaria a inexistência de um “modelo literário” e que “seu cânone era,

portanto, eclético”, evidenciado pela diversidade de autores.3 Ato semelhante acontece com as

tentativas de se analisar separadamente as passagens. Luiz Claudio Soares de Oliveira afirma

que no manifesto há “um pensamento de arte como objeto de engajamento e de educação

participativa”4, e que o caminho para decodificá-lo é John Dewey.5 Para Miguel Sanches Neto

a “chave” para a compreensão do manifestaria estaria é Verlaine.6 

***

Se o leitor  fosse  um tipógrafo,  rapidamente  observaria  que algumas  passagens  do

manifesto foram cortadas e esticadas para melhor preencher os espaços vazios da página. Há

passagens com mais caracteres que outras não apenas em função da relevância do conteúdo,

mas  também  por  uma  necessidade  técnica.  É  impossível  que  os  textos  selecionados  se

encaixem milimetricamente no espaço destinado ao manifesto. O texto mais longo, de Sérgio

Milliet, evidencia a estratégia: o contínuo uso das reticências, no início dos parágrafos e no

meio do texto, permite a exclusão de qualquer palavra do original para manter justamente a

quantidade de caracteres que se encaixe ao espaço em branco. A posição estratégica do texto

na transição da primeira coluna para a segunda possibilita o ajuste da quantidade de caracteres

até encontrar o equilíbrio. Não seria estranho se esse trecho fosse o último a ser finalizado. É

um recurso simples se comparado às intensas intervenções dos tipógrafos nos primórdios da

impressão.7 Isso  implica  em reconhecer  que,  mesmo com a  seleção  prévia  dos  autores  e

2 CAROLLO, Cassiana de Lacerda.  Os manifestos de Joaquim: o espírito irreverente de 22 e as
preocupações de 45.

3 SANCHES NETO, Miguel. A reinvenção da província: a revista Joaquim e o espaço de estreia de
Dalton Trevisan.

4 SOARES, Luiz Claudio Soares de.  Dalton Trevisan (en) contra o Paranismo. Curitiba: Travessa
dos Editores, 2009.

5 Op. Cit. p. 74.
6 SANCHES NETO p.
7 Há diversos textos em que Roger Chartier mostra, em detalhes, os processos tipográficos entre os

séculos XVI e XVIII que alteravam o texto original no momento em que se transformavam em
textos impressos, desde a grafia das palavras, acentos e pontuações, alterando profundamente a
experiência de leitura.  No livro  Do palco à página: publicar teatro e ler romances na época
moderna – séculos XVI-XVIII, afirma que “a pontuação não deve de modo algum ser considerada
(assim como as variações gráficas ou ortográficas) como o resultado das intenções do autor do
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textos, realizada por Erasmo Pilotto, o tipógrafo agiu sobre o conteúdo publicado, seja ao

cortar por conta própria ou mesmo ao sugerir alterações no manuscrito. E do manuscrito ao

manifesto  os  procedimentos  autorais  e  editoriais  estabelecem os  códigos  e  o  espaço  que

propiciam  a  leitura.  Oito  ou  mais  passagens  não  solucionariam esse  detalhe  estético  da

diagramação? Mas são sete. A constatação permite que recuperemos os processos e estratégias

de produção do manifesto, geralmente fechado em seus contornos e atrelado inteiramente à

vontade do autor ou até mesmo da própria revista. Assim, permite encontrarmos “quais foram

as diferentes decisões e intervenções que deram aos textos impressos suas diferentes formas

materiais”.8 Nesse caso em especial, um manifesto pouco visitado, sem atrativos estéticos ou

discurso autoral arrebatador e que fica à sombra de outros textos muito mais impactantes

publicados na  revista.

Sete textos que podem ter sido retirados das obras originais ou mesmo de outras que

os citam, traduzidos para o português ou qualquer outro idioma. Portanto, foram utilizados em

circunstâncias e épocas de interpretação diferentes dos termos em que se apresentaram pela

primeira vez. Todos os autores nasceram na segunda metade do século XIX. Rilke,  Gide,

Maiakovski e Verlaine figuram entre os mais importantes nomes da literatura do século XX e

os encontraremos várias vezes em outras edições da revista - com exceção de Maiakovski, que

não aparecerá novamente. Otto Maria Carpeaux estava no Brasil há menos de seis anos, mas

já se estabelecendo enquanto importante crítico literário. Sérgio Milliet é o único nascido no

Brasil,  mas educado na Europa.  É o único que possuía relação direta com o modernismo

brasileiro. O nome que destoa de todos no universo literário é o do americano John Dewey,

filósofo pragmatista e que atuava no âmbito da escola progressista, mais conhecida no Brasil

pelo nome de Escola Nova.

A ausência é um excelente exercício para se pensar o manifesto. Nenhum fragmento

de poesia  ou romance brasileiro.  O desafio  é  reconhecer  as  incontáveis  possibilidades  de

leitura e a existência de um manifesto, mesmo que despretensioso em se revelar. Se há uma

mensagem  velada,  é  preciso  pressupor  que  os  leitores  possuem  uma  iniciação  prévia  e

compartilham experiências  muito  próximas  no  ato  da  leitura.  Outro  caminho  levaria  em

consideração que cada texto possui um sentido específico e que a leitura pode ser efetivada de

texto, mas sim dos hábitos dos tipógrafos que diagramaram as obras impressas”. (p. 25-26).
8 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. P. 64.
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forma separada, desconsiderando a ideia de um manifesto propositivo. Em ambos os casos,

pressupõe  a  existência  de  condições  em comum para  que  os  leitores  da  década  de  1946

tenham a mesma experiência de leitura. Parece-nos que as possíveis conexões entre escritores

e  textos,  a  assimilação  desses  textos  e  escritores  e  sua  reapresentação  com  intenções

diferentes daquelas que se apresentaram originalmente é um caminho viável.  Ao invés de

analisarmos tão somente as passagens do manifesto e a recepção dos leitores - possível por

intermédio da crítica da época, jornais, depoimentos de intelectuais e até mesmo das análises

acadêmicas -, a proposta é fazer o reverso com o próprio manifesto: identificar as estratégias

utilizadas para que textos e autores ganhassem significados diferentes do formato original e

reencarnassem na condição de um manifesto. É considerá-lo enquanto resultado do encontro

entre o “mundo do texto” e o “mundo do leitor”9, nesse caso o leitor Erasmo Pilotto.

***

O manifesto possui poucos indícios que permitem explorar as condições em que foi

produzido. E por não explicitar um propósito ou programa estético, as análises ficam presas

aos textos em si, com interpretações semânticas ou análises linguísticas que reconstroem os

sentidos  não  revelados  ou  os  efeitos  desencadeados  no  leitor.  É  o  que  acontece  com  A

Enunciação Aforizante: o caso do gênero manifesto, texto em que Fernanda Mussalim analisa

os manifestos modernistas - incluindo o da Joaquim nessa categoria - , inspirada no conceito

de regime de  enunciação aforizante,  desenvolvido por Dominique Maingueneau. A autora

proclama que o manifesto da Joaquim é o mais eficaz de todos na utilização de aforismos:

[…] os trechos citados parecem ter sido destacados de seus textos e cotextos

originais devido, fundamentalmente, à temática (todos tematizam questões

relativas às artes) e a seu caráter generalizante que propõe uma norma (todos

apresentam afirmações bastante assertivas sobre os temas de que tratam, o

que acaba por conferir  a eles um efeito de enunciação de verdades  e  de

normas). A sequencialização de citações (ao todo são sete trechos) com essas

características confere ao Manifesto para não ser lido o estatuto de palavra

de ordem, legitimada pela autoridade dos grandes escritores citados. Tendo,

9 Ricoeur. Paul. Tempo e narrativa. Tomo III.
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pois,  esse  estatuto,  escapa ao fluxo de comunicação,  na  medida em que,

tendo a pretensão de ser fala pura e fala do alto, mina a possibilidade de

interação e de alteridade.10

Ora,  não fosse  a  existência  do leitor  para  implodir  a  interdição  da interação e  da

alteridade, teríamos o manifesto mais eficiente da história literária brasileira. Há uma grande

distância entre a palavra de ordem e a efetivação da ordem. Fechar-se ao manifesto não é o

melhor caminho, pois ignora o mundo com o qual dialogou, ato que não nega a autonomia

semântica do texto. No entanto, há uma certa dificuldade em se estabelecer as conexões para

além do  texto.  A análise  realizada  por  Miguel  Sanches  Neto  atesta  que  a  “ausência  de

qualquer intromissão do organizador, além da ação de seleção, faz com que o manifesto deixe

as digitais não do pensamento de Erasmo Pilotto, mas as da própria revista”.11 Das passagens

copiadas  de outros autores e  reproduzidas por intermédio de uma tipografia com técnicas

modernas, exclui-se qualquer traço corpóreo, caligráfico ou simbólico que permita vincular ao

autor ou ao seu pensamento, exceto a própria seleção. 

Paul Ricoeur comenta que a ausência de um ser ao qual se possa vincular a autoria é

um artifício que “faz parte da parafernália de disfarces e de máscaras de que serve o autor real

para se transformar em autor implicado”, e que o cúmulo da dissimulação é quando a ficção

“jamais parece ter sido escrita.” O leitor até pode ser “enganado”, pois é a sua concessão, mas

é  uma  dissimulação  que  “não  deve  iludir  a  crítica”12,  em nosso  caso,  não  deve  iludir  o

historiador. Assim pensado, é possível encontrar no manifesto digitais do seu pensamento? 

***

Chegou  o  momento  de  retornarmos  ao  manifesto  e  tentar  decodificá-lo.  As

interpretações que encaixam as sete passagens em contextos culturais específicos, para então

extrair  os sentidos da época,  incorreram no risco de atribuir  justamente sentidos  que não

possuíam quando foram reencarnadas na condição de um manifesto. Em decorrência, ignora-

se a dinâmica da revista.  O caso de André Gide, no momento em que Erasmo Pilotto se

10 MUSSALIM, Fernanda. A Enunciação Aforizante: o caso do gênero manifesto. p. 479-480.
11 P. 72
12 Ricoeur. 279.
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contrapôs ao fragmento citado por ele mesmo, permite evidenciar o perigo de se cometer um

equívoco de interpretação. A diferença de percepção é apenas sobre a situação da arte, pois o

considera “senhor,  no instante,  da interpretação exata.”13 O mesmo cuidado é válido para

todas  as  passagens  quando lidas  e  aceitas  tal  como se  apresentam,  desprendidas  de  seus

suportes,  propósitos,  lugares  e  épocas.  A dissimulação  que  encobre  o  autor  faz  parte  do

processo criativo. Leitores leram. Aí residia a finalidade. A diferença é que uma análise não se

equivale a uma leitura. E se há um código para acessar o manifesto, de início temos sete

possibilidades,  e  cada  uma  se  conectando,  ao  seu  modo,  com  intensas  e  profundas

experiências humanas. 

***

“Os versos são experiências e é preciso ter vivido muito para escrever um só verso.” É

a passagem de Rilke que abre o manifesto e nos leva para  Os cadernos de Malte Laurids

Brigge: 

Ah, mas versos escritos cedo não são grande coisa! Deveríamos esperar para

escrever, e juntar senso e doçura por uma vida inteira, longa, se possível, e

então, bem no fim, talvez pudéssemos escrever dez linhas que fossem boas.

Pois versos não são, como pensam as pessoas, sentimentos (deles temos o

bastante na juventude) – são experiências. Por causa de um único verso é

preciso ver muitas cidades, pessoas e coisas, é preciso conhecer os animais, é

preciso sentir como os pássaros voam e saber com que gestos as pequenas

flores se abrem pela manhã. É preciso ser capaz de recordar caminhos em

regiões  desconhecidas,  encontros  inesperados  e  despedidas  que  vemos  se

aproximar por longo tempo – dias de infância, ainda inexplicados, os pais

que  tínhamos  de  magoar  quando  nos  traziam  um  presente  e  não  o

entendíamos  (era  um  presente  para  outro...),  doenças  de  infância  que

começam tão estranhamente, com tantas metamorfoses profundas e difíceis,

dias em quartos quietos e reservados, e manhãs junto ao mar, sobretudo o

mar, os mares, as noites de viagem que passavam ruidosamente e voavam

com todas as estrelas – e ainda não é o bastante se precisamos pensar em

13 Op. Cit. p. 94
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tudo  isso.  É  preciso  ter  lembranças  de  muitas  noites  de  amor,  todas

diferentes entre si, de gritos de mulheres dando à luz e de parturientes leves,

brancas, a dormir, que se fecham. Mas também é preciso ter estado junto a

moribundos, é preciso ter estado sentado junto a mortos no quarto com a

janela aberta e os ruídos intermitentes. Mas ainda não basta ter recordações.

É preciso ser  capaz de esquecê-las  quando são muitas,  e  é preciso ter  a

grande  paciência  de  esperar  que  retornem.  Pois  elas  ainda  não  são  as

recordações mesmas. Apenas quando elas se tornam sangue em nós, olhar e

gesto, anônimas e indistinguíveis de nós mesmos, só então poderá acontecer

que numa hora muito rara se levante e saia do meio delas a primeira palavra

de um verso.14

Considerado o primeiro romance moderno da língua alemã, caracteriza-se por textos

fragmentados,  não  contínuos  e  que  podem  ser  lidos  separadamente.  O  procedimento

descontinua o enredo linear do romance realista e o desobriga da coesão entre os fragmentos.

A interpretação  e  conexão  seria  exclusivamente  do  leitor.  É  um  procedimento  estético

consciente  que,  se  conhecido  por  Erasmo  Pilotto,  poderia  também  ser  deliberadamente

utilizado:

A falta  de  relação  entre  os  conteúdos  de  muitas  sequências  do  texto  é

portanto  proposital,  ela  constitui  o  princípio  estético.  O  próprio  Rilke

pronunciou-se sobre isso com toda clareza. “É como se em uma gaveta”,

escreve  ele  em  uma  carta  à  condessa  Manon  zu  Solms-Laubach,

“achássemos  papéis  desordenados  e  por  enquanto  simplesmente  não

encontrássemos mais e tivéssemos que nos contentar com isso. Do ponto de

vista artístico, isto é uma unidade imperfeita, mas humanamente é possível.15

Simples  coincidência  entre  a  estratégia  de  Rilke  e  as  passagens  fragmentadas  e

desconectadas  do  manifesto?  Rilke  até  pode  ser  uma  “chave”,  mas  tão  somente  para

compreender  o  formato,  não  o  conteúdo.  A perspectiva  de  um  manifesto  destituído  de

elementos estéticos que possibilitassem uma conexão com os movimentos e experiências da

14 RILKE, P. 11. 
15 P. 24
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modernidade,  afirmada  no  início  do  capítulo,  cai  por  terra  se  considerarmos  que  a

fragmentação foi deliberadamente instituída e inspirada por uma intensa experiência narrativa

da modernidade.16 (No mesmo caminho, essa perspectiva sobre o manifesto apresenta uma

concepção que se distancia intensamente das análises realizadas desde a década de 1970).

Os elementos da arte longa são perceptíveis na própria passagem no manifesto.  Ter

vivido muito é uma das condições para se elaborar uma arte superior; se tivesse vivido pouco,

apenas são possíveis formas incipientes, destituídas de beleza.   

***

“Eu me domo, o pé sobre a garganta de minha própria canção” faz parte de A plenos

pulmões,  de  Maiakovski,  também considerado  uma  das  maiores  expressões  artísticas  do

século XX. A passagem faz parte de seu último e incompleto poema, escrito entre dezembro

de 1929 e janeiro de 1930. A primeira tradução completa do poema para o português no Brasil

que se tem notícia é a realizada por Augusto de Campos, em 196717. Esse mesmo fragmento é

citado por Roman Jakobson em seu livro  A geração que esbanjou seus poetas ao comentar

que,  diferentemente  dos  poemas  anteriores  sobre a  revolução,  esse fala  da  revolução aos

camaradas do futuro e sobre sua própria morte18. (Não obstante ele ser o poeta da revolução e

das multidões – condição que Erasmo Pilotto não compartilhava – a inserção de Maiakovski

no movimento futurista pode ser qualificado enquanto arte longa).

16 “Above all, Rilke was an early participant in the internationalising movement that swept through
the arts in the first decades of the twentieth century. In this venture, his work shows more clearly
than that  of  many others the strain internationalism placed on modern writers.” p.  16.  RYAN,
Judith. Rilke, modernism and poetic tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

17 CAMPOS, Augusto de. Poemas de Maiakóvski. 1967.
18 JAKOBSON, Roman.  A geração que esbanjou seus poetas. Segundo o próprio Maiakóvski, trata-

se apenas da primeira parte de um poema que foi apresentado em 20 anos de trabalho, exposição
comemorativa sobre sua obra. A proposta do poema era abarcar os cinco primeiros anos da União
Soviética:  A última  coisa  que  eu  escrevi  tem tudo a  ver  com a  exposição,  pois  inteiramente
determina aquilo o que faço e para que trabalho. Muitas vezes, recentemente, aqueles que estão
irritados com o meu trabalho literário-publicista  dizem que eu simplesmente esqueci  como se
escrevem poemas e que os descendentes irão me açoitar por isso. Eu tenho a seguinte opinião. Um
comunista disse-me um dia: ‘Que descendentes! Você irá dar explicações para os descendentes,
mas no meu caso é bem pior: perante a comissão distrital do partido. É muito mais difícil’. Eu sou
uma pessoa decidida, eu quero falar com os descendentes diretamente, e não esperar o que os meus
críticos no futuro irão lhes contar ao meu respeito. Por isso, apelo diretamente aos descendentes
em meu poema chamado ‘A plenos pulmões’. Mashbitc-Verov. Mayakovsky VV Obras Completas
em treze volumes. - T. 10. Poems 1929-1930. pagina 382. 1980.



17

*** 

Em relação à John Dewey, é possível explicar sua “participação” no manifesto em

virtude  de  Erasmo  Pilotto  dedicar  sua  vida  inteira  à  educação.  As  ideias  desse  filósofo

americano  foram  intensamente  aplicadas  nas  atividades  educacionais  desenvolvidas  por

Erasmo Pilotto  ao  longo  da  sua  vida.  É  uma  longa  trajetória  que  será  explorada.  A sua

inserção - além de reforçar suas atividades educacionais já desenvolvidas e em andamento -

está relacionado justamente com essa atuação, que entrelaça entre questões estéticas e sociais,

educação, disciplina. Há todo um pensamento educacional que Pilotto desenvolve sobre arte

nas escolas. 

Deveria existir maior variedade de empreendimentos e experiências de que

todos participassem. Não sendo assim, as influências que a alguns educam

para senhores educariam a outros para escravos. E a experiência de cada uma

das partes perde em significação quando não existe o livre entrelaçamento

das várias atividades da vida. Uma separação entre a classe privilegiada e a

classe submetida impede a endosmose da experiência. Os males que por essa

causa afetam a classe superior são menos materiais e menos perceptíveis,

mas igualmente reais. Sua cultura tende a tornar-se estéril, a voltar-se para se

alimentar  de  si  mesma;  sua  arte  torna-se  uma  ostentação  espetaculosa  e

artificial;  sua  riqueza  se  transmuda  em luxo;  seus  conhecimentos  super-

especializam-se; e seus modos e hábitos se tornam mais artificiais do que

humanos.

***

A passagem de Sérgio Milliet foi extraída do ensaio Marginalidade da Arte Moderna,

publicado em 1942. Em resumo, aborda a crise da modernidade e a condição da arte nesse

contexto. O grande balanço que faz da modernidade e do modernismo não foi abordado ao

estar incluído na Joaquim. É o fragmento mais longo e talvez mereça uma análise detalhe para
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compreender a inserção na revista. O debate também pode ser inserido nos conceitos de arte

longa e breve. 

[…] O artista sensível, antes marginal, assume agora a liderança e fala numa

nova  linguagem  que  ainda  não  conhece  gramáticas.  Do  México  e  dos

Estados  Unidos,  da  Espanha  e  da  Rússia  vêm-nos  exemplos  de  um

muralismo triunfante, perfeitamente funcional através do qual se dizem ao

povo coisas importantes e de um modo acessível a qualquer sensibilidade e a

qualquer educação. Coisas sobretudo que representam um sentir igual, uma

ambição comum, preocupações e angústias coletivas. A pintura deixa de ser

CHOCHET grã-fino dos salões mundanos e se transforma na rude afirmação

de força construtiva, de fé numa nova moral e numa nova ciência. Enquanto

os velhos estetas se desprendem da vida, os novos pintores recolocam a vida

em  sua  arte.  Já  não  se  vislumbram  entre  os  NOVOS  aquele  desdém

SUPERIOR  ao  assunto,  aquele  desprezo  infantil  ao  inteligível,  aquela

propensão para um esoterismo barato de folhinha astrológica… Isso significa

apenas volta ao princípio essencial da arte, à expressão.

***

HISTÓRIA É UM ATO PRÁTICO. Isto é o fio condutor para a compreensão

da história contemporânea. [..] Estou convencido de que a crítica literária

reconhecerá no mundo literário de Joyce e Wolf não a aurora de uma nova

literatura, mas o último produto, requintado e malogrado, de uma literatura

muito  velha.  E  esse  reconhecimento  literário  produz  conclusões

transcendentes.  A  HISTÓRIA  É  UM  ATO  PRÁTICO.  [...]  Quanto  à

literatura,  novas  transformações  estilísticas  estão  a  postos.  E  as

transformações integrais do estilo literário têm sempre um sentido profundo.

***
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Verlaine é presença constante na obra  Emiliano e íntimo dos círculos literários em

Curitiba, sobretudo o simbolista.19 Entre tantas referências elogiosas, Erasmo Pilotto afirma

que  Emiliano  Pernetta  “parece  estar  repetindo  Verlaine,  com quem,  de  resto,  tinha  uma

afinidade intensa, que eu ainda hei-de traçar.”20A presença de Verlaine no final do manifesto

pode ser explicada de várias formas. A primeira, mais óbvia, é a ideia explícita na passagem

de que, sendo belo e bom, é belo e bom.   

Tudo é belo e bom quando é belo e bom, venha de onde vier e tenha sido

obtido pelo processo que for. Clássicos, românticos, decadentes, símbolos,

assonantes ou como direi? incompreensíveis, desde que eles me comovam

ou simplesmente me encantem, mesmo e talvez sobretudo sem que, como o

Dindon de  Florian,  eu  não saiba  bem por  que,  todos  eles  me  são caros.

Vamos, poetas que somos, amemo-nos uns aos outros, esta máxima é tão

bela em arte como na moral, e eu creio que a ela nos devemos ater. Tal é a

minha teoria, maduramente assente.

À grosso modo, continua a defesa da arte pela arte, do estetismo e temas correlatos

que desenvolveu em Emiliano alguns meses antes. O simbolismo é uma cultura que ainda se

desenvolve e da qual precisamos; é o “produto último”, a “mais imperativa necessidade do

nosso ambiente”, é o “ar de que necessitam os nossos pulmões.”21 Não é apenas um poète

maudit, mas também o Prince des poètes, condecoração que recebeu em 1894. Se avançarmos

até a página treze da  Joaquim encontramos os títulos de alguns textos da próxima edição.

Dentre  eles,  o  primeiro  texto  de  Dalton  Trevisan  na  revista:  Emiliano,  poeta  medíocre.

Emiliano Pernetta faz parte da primeira geração de intelectuais do Paraná. Com sua poesia foi

aclamado com o grande poeta e recebeu, em 1911, o título Príncipe dos poetas paranaenses

em cerimônia pública no Passeio Público.

***

19 BEGA, Maria Tarcisa Silva. Letras e Política no Paraná: simbolistas e anticlericais na república
velha. Curitiba: Editora UFPR, 2013. 

20 PILOTTO, P. 88.
21 66
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Joaquim não era um nome tão popular se compararmos com José, João ou Pedro. A

ferramenta Nomes do Brasil, organizada pelo IBGE, mostra que na década de 1940 existiam

40.087 joaquins  em todo o país.  Na cidade de Curitiba apenas  252 pessoas aparecem no

registro22. De qualquer forma, os estudos sobre a revista apontam que a escolha desse nome é

um apelo popular para se voltar ao público mais amplo. Mas se assim o fosse, outros nomes

mais populares poderiam ser escolhidos. 

Esta reverência aos joaquins tem, no mínimo, duas implicações relevantes:

reflete o objetivo de retratar o homem comum, sem nenhuma preocupação

regionalista, dando-lhe um estatuto universalizante, e também o de criar urna

revista que não se destine a uma classe cultural específica, isto é, que tenha

uma penetração maior entre os leitores comuns. Não podemos nos esquecer

que  ela  surge  num  período  de  democratização  em  que  se  discutia  a

socialização da arte.  Enquanto as  revistas  literárias  anteriores  tinham um

público  bem  delimitado,  os  intelectuais  que  se  simpatizavam  por

determinada proposta cultural, Joaquim se pauta pela abertura a um público

mais heterogêneo. (SANCHES, :79)

O conteúdo da revista no mínimo foi escrito para iniciados em poesia, crítica literária,

história, filosofia e demais áreas. Parece ter sido escrita para a aristocracia da arte, expressão

muito utilizada por Erasmo Pilotto. Nesse aspecto não difere em nada das revistas literárias

das  décadas  anteriores.  Ao  final  da  análise  da  revista  poderemos  retomar  a  discussão.

Enquanto isso, reafirmar que a revista procurou atingir o leitor comum sem analisar o leitor,

inviabiliza  identificá-lo.  Há  uma  distância  enorme  que  precisa  ser  mensurada  entre  a

circulação da revista e a efetivação da leitura, seja qual for o esteriótipo do leitor.)

***

22 Consulta disponível em <http://censo2010.ibge.gov.br/nomes> Acessado em 11/11/16. Joaquim é o
143º nome mais popular do Brasil. A ferramenta não oferece a opção para consultar o mais popular
na década de 1940. Pretendemos contatar o IBGE para obter a informação.
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O texto abaixo faz  parte  de um relato em que explica,  na década  de 1980,  a  sua

participação na Joaquim. É esclarecedor sobre muitos aspectos. A construção do texto procura

seguir as páginas da revista. Considerando que o relato é posterior, será utilizado no momento

certo, sem atropelar a narrativa e a constituição da análise.

esta é a oportunidade normal de dizer que a direção que imprimi ao Joaquim,

nos números iniciais em que fui seu mentor, foi o de afirmar, primeiro, uma

posição, em que não há separação entre a literatura ou melhor, a arte e as

preocupações com os problemas do homem, dos filosóficos e sociais – não

porque essas preocupações devem invadir, necessariamente, ou mesmo, mais

frequentemente, a produção artística, mas porque estas ordens de vivências

co-existem  num  mesmo  estado  de  espírito,  e  não  como  duas  massas

separadas, mas como massa única, de que são feitos os produtos artísticos,

discussões  filosóficas  e  intervenções  sociais,  e  conforme  a  nuança  das

circunstâncias às vezes, entremesclado. […] Joaquim era uma cobertura para

o movimento renovador que se operava no mundo, mas que trazíamos, um

pouco, em primeira mão, ao Paraná, sem nenhuma concessão à leviandade

disfarçada  no  escândalo,  seriedade  essencial  -  honestidade  na  vida  do

espírito - é uma nota bem paranaense. Arte nova, mas sério devassamento de

formas  e  dimensões  novas;  séria  ruptura  de  dogmas,  para  alargamento,

mantida a exigência permanente de que a arte alcança o artístico, ainda que

os conceitos de artístico se quebrem e se dilatem na pesquisa permanente, na

descoberta livre e, se quiser, audaz. Isto, na verdade, apenas continuava uma

linha paranaense que teve seu momento inicial, quando Jurandir Manfredini

e seu grupo proclamava, em 15 de outubro de 1926, o ‘Espírito Moderno’,

mas não se deixava arrastar à extravagância. Levo adiante e atualizo a linha

de Manfredini: a inovação permanente. O mesmo impulso renovador que fez

simbolistas  à  Emiliano,  Dario  e  Silveira  Neto,  quando  da  onipotência  e

onipresença do parnasianismo.  Joaquim é  uma continuação.  A ‘intérmina

jornada’.  A mesma linha que marca a  seriedade essencial  da  pesquisa na

artes plásticas paranaenses e na ordem intelectual de modo invariável. 23

23 Pilotto apud SAMWAYS 61-62
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2. Emiliano, príncipe dos poetas parananenses

Emiliano  Pernetta  é  o  poeta  mais  expressivo  do  movimento  simbolista  que  se

desenvolveu em Curitiba na virada do século  XIX para  o XX. Da genialidade estética à

personalidade cativante, os relatos biográficos sobre os seus atributos foram inscritos com

vivacidade nas páginas das revistas e críticas literárias. Do lançamento da sua obra Illusão e

da  sua  coroação  como “príncipe  dos  poetas  paranaenses”,  em 1911,  o  poeta  lançou  a  si

mesmo em uma jornada que o inscreveria na história, pois consciente estava sobre a ausência

de historicidade da província e que apenas o tempo permitira uma história capaz de apresentar

arquétipos que a ordenassem rumo ao futuro assegurado. Com a sua morte em 1921, o culto

ao poeta ganhou uma nova dimensão e se estendeu com vigor por novos suportes até 1946,

momento  em  que  começa  a  despontar  um  jovem  escritor  que  abalaria  os  fundamentos

estéticos vigentes. Dalton Trevisan agiu para retirar a coroa de Emiliano Pernetta e também

questionar os alicerces que sustentavam a literatura que se praticava no Paraná. De Pernetta à

Trevisan, este capítulo explora o mais relevante debate literário que Curitiba experimentou no

século XX.24

Erasmo e Emliano

Na década  de  1940,  Erasmo  Pilotto  era  um dos  maiores  entusiastas  de  Emiliano

Pernetta. A sua posição de destaque como educador e agitador cultural foram os motivos que

levaram Dalton Trevisan para ser o diretor da revista Joaquim, função que ocupou até a sua

saída logo após a terceira edição, em 1946. A saída foi motivada pela publicação do texto

“Emiliano, poeta medíocre!”, escrito pelo próprio Trevisan, e que acendeu uma das maiores

polêmicas literárias de Curitiba. Poucos meses antes, ainda em 1945, Pilotto havia publicado a

obra Emiliano na tentativa de reavivar a memória do poeta, pois acreditava que essa memória

se despedaçava pelo descaso da imprensa e dos intelectuais. Erasmo Pilotto reconstituiu uma

série de informações biográficas que acentuavam as virtudes do poeta para também evidenciar

24 Desde fins do século XIX há uma significativa produção sobre a obra e a trajetória de Emiliano
Pernetta, da qual destacamos aqui as mais relevantes:
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que  “há  uma  incrível  atualidade  no  simbolismo”.25 É  claro  que  uma  aproximação,  por

exemplo,  com  o  Castelo  de  Axel,  de  Edmund  Wilson,  é  impraticável;26 mas  permite

acompanharmos um conjunto de representações que se estabeleceram sobre a personalidade

do poeta e o lugar da sua poesia como uma saída ao turbilhão da modernidade.  

A defesa que Erasmo Pilotto fez de Emiliano Pernetta também é acompanhada de uma

defesa  da  arte  pela  arte.  Numa  crítica  pouco  fundamentada  aos  caminhos  que  a  arte

contemporânea teria seguido, transformada em “plebeia”, “vulgar”, “social” e voltada para a

“multidão”, ele postulava a necessidade de um retorno à “arte aristocrática” para estabelecer

um contraponto à modernidade.27 

Ninguém  melhor  que  Emiliano  Pernetta,  principal  personagem  do  movimento

simbolista,  considerado  a  “águia  que  forceja  para  rastejar  com  as  galinhas”,  para

contrabalancear uma certa banalização estética da modernidade. Na revista  O Cenáculo, em

1895, Leôncio Correia o apresentava como um poeta que, mesmo capaz de alçar voo para as

experiências mais elevadas, da existência humana, retornava ao mundo ordinário. Seja voando

ou rastejando, ele sempre permaneceria o mesmo apaixonado pela vida: 

É uma águia que forceja para rastejar com as galinhas. Abandona as cristas

das cordilheiras mais altas para espanejar pelos vales o vôo rápido e raso das

aves  que  não  podem fitar  o  sol.  Mas,  lá  em cima,  roçando  as  nuvens,

equilibrado na envergadura férrea de asas desdobradas serenamente, ou cá

em baixo, entre os lírios dos valledos, adejando pelos roseirais aromados,

aninhando-se nas moitas tufadas das violetas, ele é o poeta - ora doce, ora

grande,  ora  terno,  ora  viril,  mas  sempre  o  mesmo espírito  apaixonado e

comovido, vibrando intensamente por entre as Illusões desabadas, os Amores

mortos, o Occaso das Saudades, as Tristezas em flor...28

Dois elementos merecem destaque: o primeiro é a perspectiva de um lugar elevado ao

qual os pensamentos do poeta conseguiriam se projetar,  distanciando-se de uma realidade

25 29-30
26 WILSON, Edmund. O Castelo de Axel.
27 53-54
28 CORREIA,  Leôncio.  Galeria  paranaense.  O Cenáculo.  Ano I.  Fascículo IV.  Tomo I.  Curitiba,

1895, p. 114. Ver se não são títulos de poemas.
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considerada ordinária.  O segundo é a  sua capacidade de retornar a essa mesma realidade

mundana,  compartilhada por todos os seres.  A águia que convive com as galinhas é uma

metáfora muito expressiva para resumir importantes elementos do debate estético de fins do

século XX: o esteticismo, o refúgio ao qual os poetas simbolistas se identificavam em vista de

uma tomada de posição poética que se distanciaria das preocupações mundanas, um local

idealizado conhecido pelo nome de torre de marfim.  

A ideia  de um plano privilegiado,  ao qual o poeta poderia  alçar voo e atingir  um

distanciamento vital,  é uma convenção poética.  Mas ao aproximarmos o perfil  traçado na

revista O Cenáculo ao seu papel de advogado, observa-se uma vigorosa combinação na virada

do século que o colocava em um lugar privilegiado ao manusear duas esferas expressivas e

capazes e agregar um forte capital simbólico.  Essa combinação o qualificava para,  de um

lado, tratar de questões políticas, e de outro, dos debates culturais, sem que essa distinção

entre  os  campos  fosse  um  problema  para  ser  encarado  publicamente,  condição  que

personificava ainda mais a sua capacidade de se expressar sobre assuntos de interesse social.

Essa característica fazia com que Emiliano Pernetta fosse também muito requisitado

para se expressar publicamente, desde palestras nos clubes de Curitiba e até para apoiar novos

poetas e projetos editoriais. Exemplo é o texto que escreveu para a primeira edição da revista

O Sapo, fundada no ano de 1898. A sua condição bacharelesca, da qual “deixei pomposidades

doutorais por esse tom amável e de boa camaradagem da epístola”, é o recurso que confere

legitimidade às  suas  palavras,  mais  que  a  própria  condição de poeta.  É o advogado que,

chancelado pelo título jurídico, tenta deixar o doutor de lado para que o poeta consiga se

expressar à nova geração:

A mocidade literária paranaense, à semelhança de toda a mocidade brasileira

de letras,  tem firmado em todos os tempos um alto e magnífico protesto

contra a indiferença absurda, que a rodeia e a suga. O Brasil é um país de

surdos-mudos  e  cegos  para  tudo  o  que  é  fino,  subtil  e  intelectual,  e  só

entende e aplaude o histrião político que o diverte com o acrobatismo de

saltos  mortais,  e  farsas  mirabolantes  (…)  A vida  literária  é  cruel,  meus

confrades. Ah! Mas que ouro da terra pode pagar a ventura de conceber-se e

executar-se uma obra nova e rara! Quando um escritor vibra realmente na

sua obra de arte, ele paira tão alto, tão esplendidamente acima do mundo,
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numa emoção tão sonora e resplandecente, que coisa alguma pode conter o

seu ardor monstruoso e divino29 

Dentre as oportunidades em que Emiliano Pernetta foi convidado para se manifestar,

merece destaque a sua análise a situação da literatura No Paraná. Exemplo é o relato que fez,

no ano de 1900, e em meio ao clima comemorativo do quarto centenário do descobrimento do

Brasil,  Dario  Velozo  solicitou  a  Emiliano  Pernetta  um  pequeno  panorama  da  literatura

paranaense  para  mostrar  ao  Brasil  os  avanços  que  o  Paraná,  à  época  a  mais  jovem das

federações, já teria alcançado.  

Nesta época sem brilho nem beleza,  plumas por terra,  cavaleiros mortos,

rainhas sem parke, pugnaremos nós por quem, meu querido artista, com as

nossas lanças e com as nossas espadas, - a não ser por aqueles que ainda se

conservam de guarda e fiéis, diante da Turris Eburnea do Ideal? 

Sim; por quem mais? Pelo Reformador religioso que arma exércitos que se

lançam em combates de sangue? Pelo Filósofo que estabelece sistemas que

se devoram como leões? Mas a arte, não é o exercício de tudo isso Dario? Os

artistas  não  são  como  frascos  que  contém  a  quintessencia  da  Vida,

conservada de século em século, sem perder uma partícula sequer, intacta?…

Coube-me dizer d’arte escrita no Paraná. E eu começarei, bom Deus, por não

surpreender  o  mundo,  anunciando que  é  tomado  d’uma  alegria  (e  receio

também,  muito!)  -  que eu me encarregarei  de  trazer  em público o nome

rutilante de vocês, cuja glória resplandece, há muito, com justiça, sobre esta

verde terra de Santa Cruz. - E porque não o dizer assim, desassombrado, se,

hoje, o Paraná é um dos Estados onde a literatura floresce com mais verdura,

com mais realeza e graça? Sejamos francos. Onde vive um grupo d’artistas

mais distintos e cuja tortura, de toda hora, é apenas febre de Perfeição? - No

Ceará, por exemplo? Mas a Padaria Espiritual que tanto deu de falar de si

pela  tuba  do  reclame,  tem  o  requinte  d’arte  do  Cenáculo?  Os  seus

representantes mais eminentes ???????? d’Eça de Queiroz ou do bric-a-bric

29 PERNETTA,  Emiliano.  Meus  caros  confrades.  O  Sapo:  semanario  litterario  e  humoristico.
Curitiba, Ano I, Nº I, 9/3/1898, p. 1.
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do B. Lopes? - No Rio de Janeiro? Mas essa é a capital para onde todos

correm. E aí mesmo entre os mais finos, dominadores da prosa e do verso,

não poderá ocupar um lugar de honra Dario Vellozo, Leôncio Correia, Julio

Pernetta? Lá, onde Emílio de Menezes impressiona com os seus sonetos e

Nestor Victor tem aberto o seu caminho, à luz do sol, entre os melhores? O

nosso desvanecimento é pois justíssimo e não é uma vaidade que se não

justifique  por  obras  e  palavras,  como  adiante  ver-se-á  com  a  máxima

claridade.  Surge-nos,  porém esta  pergunta:  o  amor  pelas  letras  constituiu

sempre no Paraná um objetivo precioso que a mocidade disputasse com o

ardor d’hoje? Não; e pelo motivo mais natural do mundo: o Paraná é de

ontem. É de ontem a sua história, é de ontem a sua civilização.30 

Apesar  de  Emiliano  Pernetta  reconhecer  que  o  Paraná  ainda  não  possuía  a

historicidade necessária para constituir um imaginário pulsante, a sua própria inserção nesse

imaginário já era apresentada como alguém capaz de sentir o turbilhão do seu tempo. Desde o

século XIX havia uma constante aproximação do estilo de Pernetta com escritores e poetas

franceses.31 No ano  de  1902,  o  Almanach do Paraná o  apresentava  como um poeta  que

adentra ao século XX e que consegue captar as convulsões da época em que vive. Além disso,

também possuiria “a grandeza necessária para interpretá-la [a época] superiormente, de levar

para a sua obra a emoção, a passionalidade, as nuances, o perfume, as idiossincrasias mesmo

do  tempo”,  tal  como  Villiers  de  L'Isle-Adam e  Verlaine  teriam realizado  no  simbolismo

francês. Como demonstração da sua capacidade, o texto afirma que o poeta teria “conseguido

vencer a montanha da impecável perfeição, sob cujos flancos se estorcem em vão tantas almas

sonoras”, e por isso mesmo, capaz de atravessar “sereno a multidão dos bárbaros, como tem

resplandecido como astro de primeira  grandeza os  centros  mais  finamente intelectuais  do

país”.32

30 PERNETTA, Emiliano. O Paraná no 4º Centenário. Club Curitibano. Curitiba, 1900, p. 
31 Inserir referência sobre a crítica.
32 Almanach do Paraná: comércio, história e literatura. 1902. Edição 5. conferir página.
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“O caso é que Emiliano, tendo nascido nas proximidades de Curitiba, é, contudo, um exilado

de Paris.  E tal  é,  pois,  a parcela  mais  significativa e mais influente”.33 Emiliano Pernetta

nasceu  em Pinhais,  hoje  uma cidade  colada  à  Curitiba.  Mas  convencionava-se  dizer  que

“Emiliano foi vítima de ter  nascido na província.  É o que todos dizem por aí.  O próprio

Emiliano sentia-se um exilado. Fôra exilado de Paris, pelo nascimento”.34 Desde o século XIX

já havia um enaltecimento de Emiliano Pernetta que extrapolava o campo literário. Mas será

ao longo do século XX, sobretudo após 1911, com a publicação de Illusão e o seu coroamento

como príncipe dos poetas paranaenses, que se consolidará uma memória sobre o poeta.35 

O poeta no exílio

“E nunca mais isso se repetiu na cidade. Nem mesmo depois que a cidade cresceu dez vezes,

nem mesmo depois  que  os  norte-americanos  vieram fazer  da  arte  uma coisa  banal  e  um

comércio”.36

“No dia oito de agosto de mil novecentos e onze, era posto à venda um livro, em Curitiba.

Curitiba era um pouco mais do que uma pequena cidade. Ou um pouco menos. O livro era de

um luxo amável. No dia dez, já a livraria que o lançara não tinha mais um exemplar.”37

“Os nervos cheios de hermetismo de Emiliano, raros, aristocráticos, refinados, e a sua poesia

feita de luxo e volúpia e beleza foram como uma luz. E todos em torno receberam a estranha

iluminação do Exilado.

    

33 41
34 p. 23-24
35
36 24
37 24.
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As revistas literárias

As  revistas  literárias  foram  as  principais  responsáveis  pela  intensa  divulgação  e

reconhecimento  dos  atributos  poéticos  do  poeta.  Na  virada  do  século  XIX  para  o  XX,

nenhuma outra personalidade intelectual conseguiu ocupar a mesma posição que Emiliano

Pernetta. Nos círculos havia um consenso que atestava e o reconhecia 

As  revistas  literárias  publicaram  inúmeras  matérias  sobre  Emiliano  Pernetta  que

extrapolavam  o  campo  poético  e  reforçavam  as  peculiaridades  da  sua  personalidade.

Pequenos  relatos  sobre  o  seu  lado  dândi  (flaneur),  a  sua  defesa  pela  implementação  da

república, os embates com os clérigos… 

Diferentemente  dos  jornais  e  outras  revistas  que  não  se  dedicavam ao  cultural,  a

revista  Olho da Rua se apresentava na condição de moderna e contemporânea,  retratando

aquilo que acontecia e que também seria visível aos olhos de todos, pois considerava que “o

passado e a antiguidade, só devem ser contemplados de longe, através da bruma dos tempos

esclarecidos pelos faraós da história ou com a lente poderosa das investigações. Viver com

eles num contato de todos os instantes, é o suplício de tântalo, é o martírio dos martírios.”

Portanto,  retratar Emiliano Pernetta como o grande poeta não seria uma reminiscência do

passado, mas sim uma realidade da “vida contemporânea” de Curitiba.38

O projeto para a publicação do livro Illusão já estava em curso ao menos desde 1900.

Durante uma viagem ao Rio de Janeiro, o poeta aproveitou a ocasião para divulgar aos jornais

o projeto do seu mais novo livro e obter apoio intelectual.39 No entanto, a empreitada editorial

apenas obteve sucesso onze anos mais tarde e foi amplamente celebrada nos círculos letrados

de Curitiba. Não obstante o livro ser uma coletânea de poemas já publicados, a novidade

reanima  o mercado editorial,  pois,  “embora  o  nosso  Estado seja  um núcleo  luminoso de

intelectualidades másculas, há anos que se não registrava o desabrochar de um único livro de

valor.  Era  uma  pobreza  comovente”.40 A notícia  de  que  seria  publicado  o  livro  Illusão

reacende esse pacato mercado, que se utiliza de um intenso expediente de propagandas nas

revistas literárias e jornais para anunciar, com grande antecedência, a publicação do livro do

doutor Emiliano Pernetta. 

38 Olho da rua, 1911. edição 1, p. 3
39 Referência. Falar do Nestor Victor.
40 Chronica da rua. Olho da rua.



29

Dentre as estratégias utilizadas para divulgá-lo, a revista Olho da Rua publicava com

frequência poemas que estariam na obra a ser lançada. Em alguns casos também publicava

com imagens ilustrativas e análises que evidenciariam as suas virtudes estéticas. “Súplica de

um Fauno”, por exemplo, foi considerada “uma luminosa página do Illusão, livro inédito com

que esse esteta brevemente enriquecerá a bibliografia nacional. Pela leitura desse maravilhoso

poemeto podemos avaliar o que seja Illusão: um relicário de suaves emoções artísticas, que

sua alma delicada vai buscar na serenidade pagã da Hélade antiga”.41 Em outros trechos, a

revista  anuncia  que o “grande artista,  o  mestre  da poesia,  vai  com o seu novo livro  ver

aumentada a sua glória, aumentados os louros que lhe coroam a fronte de esteta, de cultor da

forma,  da  beleza,  da  natureza”,42 livro  “tão  ansiosamente  esperado  pelos  cultores  da  arte

desabrochará, como um lírio de luz por todo este mês branco de geada”.43 

O  lançamento  foi  um grande  evento  e  um novo  fôlego  para  o  mercado  editoral,

considerando que, em 1911, apenas três livros estariam no prelo.44 Para a revista Fanal, que se

autodenominava  o  “Novo  Cenáculo”,  a  publicação  de  Illusão contribuiria  também  para

“enriquecer a literatura brasileira”  e  “assinalar  uma época no mundo das letras”,  obra da

genialidade  do  “mestre  admirável”,  do  “prosador  brilhantíssimo” e   “príncipe  dos  poetas

brasileiros”.45 A revista reitera que “os nossos leitores são testemunhas do triunfo que coroou

a saída da obra magistral do nosso ilustre patrício e colaborador”. E até mesmo “no Rio, onde

ela era esperada com grande ansiedade, naturalmente o sucesso será o mesmo”. A publicação

foi  um importante  marco editorial  e  também uma celebração da  estética  simbolista.  Não

obstante o livro ter atingindo uma grande vendagem, a crítica fazia questão de destacar que o

“espírito  inculto,  inapto  para  aprender  tudo  quanto  ele  encerra  não  compreenderá  talvez

algumas passagens do livro que escapam à mediana percepção e não estão ao alcance do gosto

literário do  profanum vulgus”.46 O fato de Emiliano Pernetta empregar uma linguagem que

requer  uma iniciação estética,  que às  vezes  era  criticada pelos  leitores  das  revistas47,  não

impediu que o qualificassem de príncipe dos poetas paranaenses.

41 Olho da tua 1911. edição 1 p. 3
42 Olho da rua 1911. 4.. 1
43 1911, ed. 5 p. 6
44 Olha da Rua. 1911. edição 1 p. 3.
45 Fanal, 1911. 8
46 Illusão. Olho da Rua. 1911 n. 8, p. 5
47 Nota
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O evento de sacralização de Emiliano Pernetta foi organizado por Romário Martins e

Pamphilo d’Assunpção. 

1911: a consagração do poeta

A sagração do poeta

O povo, à maneira da fulgurante Hélade pagã de outrora, deslumbrado ante o

pináculo  aurifulgente  em  que  paira  a  “Illusão”  do  alcandorado  poeta

paranaense Emiliano Pernetta, que, semelhante a um Zeus olímpico, pode ser

chamado de artista inigualável, impecável, entre os mais finíssimos estetas

que cultivam a arte, a beleza imortal, - o povo, que também reconhece o que

é belo, o que é fascinante, não deixou também de prestar homenagens ao

laureado Mestre da poesia que inebria e arrebata.  Tanto assim foi,  que o

Passeio Público regorgitava de pessoas, pressurosas por verem de perto o

ente singular que as tinha extasiado tantas vezes com a doçura extraordinária

de  ser  verss  de  crista.  O  domingo  amanhecera  como  nunca.  Mitra

resplandecia  em  sua  mais  intensa  plenitude,  iluminando  a  limpidez  do

firmamento  azul,  que  se  havia  revestido  da  túnica  inspiradora  do  poeta

festejado. Uma caçoula, onde havia incenso, despedia para o alto espirais,

eflúvios doces e embriagadores… Ornamentavam ainda o local as estátuas

de Flóra, Pomona, Ceres, e Vesta, cada qual representando uma estação do

ano;  os bustos de Minerva,  a sabedoria,  Venus,  a representar  o amor e a

beleza,  e  Apolo,  o  inspirador  das  belas-artes.  Tudo  contribuía  para  um

conjunto  delicioso  e  harmônico,  fazendo  lembrar  os  tempos  das

glorificações,  em pleno  ar  livre,  aos  poetas  gregos  na  Acrópole.  Parecia

reviverem os tempos de Píndaro, Anacreonte e Safo; ressurgia o século de

Périces, quando Atenas atingiu ao seu apogeu nas artes, ciência e letras. Ao

chegar,  o poeta homenageado dirigiu-se debaixo de estrepitosas palmas e

aclamações, para o templo, onde tomou assento em um banco grego, sendo
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logo  após  brilhantemente  saudado  pela  talentosa  oradora  do  Grêmio  das

Normalistas, a qual, em nome dessa agremiação, o presenteou com um chic

ramalhete  de  violetas.  Falou  em seguida  o  orador  oficial,  o  consagrado

tribuno e homem de letras Dario Vellozo, que, com a palavra vibrante de que

é possuidor, se incumbiu de expor em nome da coletividade os fins daquela

justa e digna festa. Via-se, então, o príncipe da oratória paranaense coroando

com frases rutilantes e enconomiásticas ao príncipe da poesia. Em evocações

ao passado helênico o magistral tribuno, lembrando os jogos olímpicos da

Grécia, mostrou que, a exemplos dos helenos, a Coritiba cabem as glórias e

os triunfos alcançados por Emiliano Pernetta. Referindo-se à Illusão, Dario

Vellozo fez ver que o poeta reflete em seus versos todas as agruras, quiméras

e ilusões dos primeiros anos das era cristã à época das Renascença, e que,

através daquela melancolia intensa, daquele sonho, durante mil e quinhentos

anos,  -  quando  já  íamos  galgando  a  escarpa  terrífica  do  Calvário,  para

crucificá-lo,  como  a  um novo  Cristo,  -  esse  Golgota  se  transmuda  num

oceano de luz, esparsa por essa beleza esplendente de  Sol,  que ilumina e

vivifica! O orador, voltado para o fulgor azulado deste céu pagão, exaltou a

bondade da natureza, que tanto cooperou para maior encanto da festividade.

“Vêde bem, poeta, observai que Apolo deteve sua luminosa quádriga

para contemplar-vos!”.

Ao  finalizar,  o  homenageante  entregou  a  Emiliano,  em  nome  da

cidade de Coritiba,  uma finíssima encadernação da  Illusão aureolada por

uma coroa de louros naturais, tudo dentro duma bem lavorada caixa feita de

custosas madeiras do Paraná. Em seguida três graciosas senhorias recitaram,

com o  maior  brilho  possível,  alguns  sonetos  do  poeta.  Terminado o  que

estava prescrito, ergueu-se o homenageado e disse não poder responder ao

discurso de Dario Vellozo, pois que este, não esteve admirável – afirmou –

esteve assombroso. Acrescentou que, como prova da mais sincera gratidão,

ia ler os expressivos versos, já publicados em seu livro – Para que todos que

eu amo sejam felizes. Então os espaços saturaram-se da melodia límpida e

sonora  de  sua  voz  argentina,  enquanto  o  auditório,  eletrizado,  sentia-se

ascender às regiões empíricas do além. O recitativo finalizou debaixo das

palmas ruidosas e aclamações febris daqueles que o escutavam, enlevados

pela harmonia dos versos arrebatadores, que só Emiliano sabe produzir. Essa
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sublime sagração pública permanecerá inolvidada, no coração de todos os

paranaenses, será conservada tradicionalmente, para que os nossos posteres

possam dizer, no futuro, que o Paraná, ao menos uma vez, já reviveu a vida

espiritual da Grécia antiga, no qual houve um Píndaro, glorificado por um

novo poro helênico, robusto, belo, secreto e jovial.48

Oscar Gomes

8-1911 

Introdução ao estudo crítico Ilusão

(…) Esse livro assinala uma das mais preciosas fases da evolução da estética

moderna e do estado de espírito da elite intelectual.

Constitui um fenômeno digno de atenção dos psicólogos a influência

indireta, mas poderosa, que as filosofias dominantes exercem sobre todas as

manifestações da arte contemporânea. O romantismo surgiu, fez o seu ciclo

na época em que predominava a filosofia metafísica. Depois, no período de

reação  aos  excessos  de  subjetivismo  romântico,  reação  que  se

consubstanciou  no  parnasianismo  poético  e  no  naturalismo  literário

predominaram o  positivismo  de  Augusto  Comte  e  de  Spencer,  a  par  do

evolucionismo  científico.  Não  foi,  porém,  para  petrificar-se  naquelas

fórmulas de arte, nessas concepções filosóficas que o espírito humano tem

sido laborado pelas forças misteriosas e formidáveis da evolução através dos

séculos.  Naturalismo  literário  e  parnasianismo  poético  após  radiosa

florescência entraram em declínio. A pompa heráldica, a solenidade régia, os

ritmos de magestosa melodia dos versos esculturais de Leconte de Lisle e de

Heredia que se harmonisaram maravilhosamente às epopeias gloriosas em

que cantam o esplendor da natureza, as tragédias sangrentas, as civilizações

extintas, os objetivos imóveis, se tornaram deficientes pela rigidez marmórea

do seu especial requinte para a expressão artística da inquieta e complicada

alma  do  nosso  tempo  em que  vibram todas  as  correntes  intelectuais  do

passado, do presente e do futuro ainda indefinido. 

48
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(…)

A eleição  de  Paul  Fort  para  príncipe  dos  poetas  franceses  é  a

demonstração positiva da imensa distância em que se acha do parnasianismo

a poesia moderna. A hora é do simbolismo, na mais ampla e alta acepção do

vocábulo.  Os modernos artistas parisienses proclamam que a poesia ou o

romance devem ser a metáfora de uma filosofia, o símbolo de um dogma, de

uma emoção ou de uma ideia simplesmente,  voltando assim à concepção

helênica. O simbolismo não constitui propriamente uma escola literária. É a

vitória do individualismo em arte, a emancipação da escolas. Essa poderosa

corrente  literária,  confirmando  o  fenômeno  que  constatamos,  ainda  é

refletora do estado da presente filosofia.

Porque o século XIX não nos logrou nenhum sistema filosófico cujo

vigor  e  cuja  autoridade se  tenham imposto dominadoramente,  apesar  dos

mais divergentes e opostos se terem entrechocado com mais com mais alto

fragor do que as armas de combate na idade média. O nosso tempo não tolera

o dogmatismo em filosofia ou em arte, em crítica ou mesmo em ciência. (…)

Assistimos  à  vitória  do  individualismo  em  todos  os  campos  de  ação  e

pensamento.

(…)

Efetivamente,  tudo parece  revelar  que,  na  decadência  desta  época,

emergem do desconhecido  os  signos  percursores  da  autora  de  uma  nova

renascença.

(…)

O artista  moderno  será  tanto  maior  quanto  mais  ampla  for  a  sua

faculdade de surpreender em flagrante, sem prevenções ou preconceitos, as

reações  de todas  as  poderosas  e  complexas  correntes  de ideias  e  paixões

sobre as personalidades deste singular momento histórico e mais raro, mais

simpático e sedutor for o seu dom de registrá-las na forma artística perfeita,

com as suas inclinações para o abismo, as suas anciãs de galgar os astros, a

inquietação , o sonho alucinante, os grandes soluços e as angustias reconditas

do coração.

Aplicando-se  estes  princípios  ao  poeta  da  ‘Illusão’ vê-se  que  ele

pertence  à  mais  seleta  nobreza  psicológica  e  artística.  Todas  as  grandes

correntes  de  ideias  e  contemporâneas  passam   por  seus  versos,  com as
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pirações aladas, extremas luxurias decadentes, preces e blasfêmias, ternuras

infinitas,  decepções  esmagadoras,  humildades  angelicas  e  orgulhos

irredutíveis.  Todos  os  anseios  do  espírito   deste  poeta  são  ara  fugir  às

realidades humanas na asa libertária do sonho.

(…)

Os seus versos têm uma melodia particularíssima, uma orquestração

inteiramente  nova  na  língua  portuguesa.  O  artista  pertence  à  família

psicológica de Baudelaire e Verlaine, Rimbaud, Moreás e Mallarmé. Tais são

as nascentes da tua arte. 

(…)

Somente os grandes voluptuosos e sensitivos e aristocratas têm o dom

de  conquistar  a  forma  artística  perfeita.  Porque  nela  resumem  luxos  e

perfumes exóticos do oriente, graças e morbidezas, purpuras e seduções; e a

selação do vocábulo exato e insubistituível, que traz a cor e o aroma, exige

um gosto estético infinitamente mais apurado do que para a combinação de

tons, de matizes e confecção do mais suntuoso traje feminino. 

|(…)

E como a vida real é uma sombria urdidura de miseráveis gravetos,

mesquinhas convenções e atrozes fealdades, o poeta faz da sua arte o fim

superir da sua existência, o seu amor, a sua paixão, o seu supremo refúgio.

Neste mundo precário,  em que tudo passa uma fuga de sombras,  ilusões,

mocidade, graça, seres de amor que foram os anjos tutelares, o encanto, a

alegria e o sofrimento da nossa vida passada, somente a arte tem alguma

coisa de imarcescível jovilidade, de radição astral, de essencia imperecível

da espiritualidade e  da beleza.  Somente ela tem o dom super-humano de

perpetuar e transmitir através do tempo, do espaço, das mutações da vida, as

emoções,  as  paixões,  as  ideias  pulchras;  de  fazer  as  gerações  futuras

estremecerem da mesma ternura que um dia fez palitar o coração do artista e

vibrarem com as mesmas dores morais, ou rugirem com os mesmos odios

que, no passado, puzeram vibrações inauditas na theorba maravilhosa dos

seus servos. É uma janela aberta para o infinito.49 

49 Introdução ao estudo crítico da “Illusão” de Emiliano Pernetta. 1913. edição 15-17. p. 243. Fanal.
Curitiba.
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Dentre as revistas literárias que enalteceram Emiliano Pernetta, a  O

Olho da Rua é um espaço privilegiado. Com a proximidade do lançamento

do livro  Illusão, a intensidade das publicações sobre o poeta aumentariam.

As revistas literárias que circularam em Curitiba entre as décadas de 1890 e

1920 foram unânimes em reconhecer e afirmar positivamente o caráter de

Emiliano Pernetta.  

1913 e o centro de letras

A propósito do Centro de Letras do Paraná

“O silêncio é ouro e o isolamento é a pedra mais preciosa que pode adornar a

vida do homem que sente, do homem que pensa, do homem que sonha. Viver

consigo mesmo, no meio do tumulto das cidades, poder viver somente com o

seu espírito, sempre nos pareceu a prova mais acabada da natureza rica e de

cultura fácil e espontânea.

Todos os pensadores, todos s artistas, em todos os tempos, foram mais ou

menos  solitários,  queremos  dizer,  fugiram  das  estradas  reais,  do  luxo

comodista do burgues, para fazer a pé o seu trajeto, por caminhos novos e

acidentados, mas que se lhes afiguravam verdadeiros caminhos de veludo, de

chimeras,  de  sonhos  e  embriaguez.  É  só  no  slêncio  de  sua  alma  que  o

homem se pode ouvir a si mesmo. E é só no recolhimento do seu espírito que

ele  consegue  escutar  o  seu  pensamento,  como  si  fosse  um  segredo,

murmurado por uma flauta invisível e encantada. E tão ampla e harmoniosa

essa voz lhe parece, que de nada mais necessita, para encher a taça da sua

fantasia e povoar o mundo das suas illusões… Dahi pensarmos nós que a

arte é uma fina, uma exquisita, uma infinita volúpia embriagadora, tanto do

bem como do mal,  que  depois  de  impressionar  o  artista,  tem o  dom de

arrastar consigo, como si fosse numa alluvião, tudo quanto a puder sentir e

compreeender.  Dahi  também acreditarmos somente  no esforço individual,

para a creação da verdadeira obra d’arte.
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O  artista  só  faz  questão  para  si  de  ser  livre,  por  isso  que  ele  veiu

naturalmente para fazer a beleza, que é, em suma, a expressão mais genuína

da liberdade. Ele não pode ter partido, não pode ter política, não pode ter

religião, porque de fato não é uma ovelha, em pode pertencer a rebanho de

espécie nenhuma que seja. É uma natureza a parte, incapaz de se amoldar de

todo às convenções ridículas, o que de certe fez com que Platão o expulsasse

da sua república ideal, mas depois de o haver coroado, com a coroa de heras,

mais desejada que a dos vencedores dos jogos olímpicos, mais bela do que

essas, que traziam sobre a fronte, os heróis de Salamina, quando Sófocles os

foi encontrar, nú como Apollo, e sobraçando a lyra.

É  nisso,  de  resto,  que  ele  diverge  em essência  do  seu  coletivo,  do  ser

escravizado, do ser que não pode sentir, não pode pensar, não pode viver,

senão em multidão, senão como todo mundo.

Mas, cumpre-nos também dizermos que si pensar individualmente é pensar

por si, quando se trata de um artista, de um cérebro, onde se cruzam todas as

correntes intelectuais, pensar por si é pensar por todos, é ser a voz,  éco, a

vibração de tudo que existe em redor de si, das enchentes do orgulho, dos

prodígios, dos fastos, das chimeras.

E  é  por  esse  motivo  que,  segundo  Taine,  através  dessas  vozes  isoladas,

podem chegar até nós, a voz, o grito, o gesto dos reinos, que se abrazaram de

luxúria,  das  cidades,  que  se  devoraram de  inveja,  dos  impérios,  que  se

despedaçaram sob o gládio vingador do bárbaro justiceiro.

E de facto,  quando se  lê  Aristófanes,  ouve-se  ainda a  chalaça brutal  das

plateias de Atenas, o rugido sangrento da plebe iconoclasta e irreverentes,

que assassinou de impropérios, de chufas e de infâmias, Sócrates, o filósofo.

O sociólogo, pois, que pretender reconstruir uma civilização qualquer, deve

de preferência estudar a sua literatura, e consequentemente a sua arte e a sua

filosofia.

E assim fazendo, há de sentir, por exemplo, através da sátira de Juvenal, do

despeito e da bilis desse artista poderoso, o bafio alcoólico do povo romano,

a  máscara  da  sua  hipocrisia,  a  sordicia  da  sua  luxuria,  a  lama  da  sua

corrupção. Ele vos mostrará, um após outro, ou todos ao mesmo tempo, o

canalha, o larápio, o ebrio, o proxeneta. E em seguida, o modo porque uma

patricia entrava no banho lacteo, a virgindade da sua pele branca  e macia,
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como a penugem leve de uma garça, o linho, em que a serva envolvia esse

corpo nú, mais perfumado do que o eloendro, e por sim os cuidados que ella

dispensava com a sua toilette, e o nenhum cuidado que tinha com a honra de

seu marido. E mostrar-vos-á finalmente que o apreço em que se tinha um

cavalo, em Roma, era, como em Atenas, muito maior do que o apreço em

que se tinha um homem.

Imaginai  agora  a  reconstrução  que se  pudesse fazer  do nosso  tempo,  no

futuro bastante remoto. De que modo iriam aparecer os nossos homens, os

nossos costumes, a nossa arte e a nossa literatura, com processos rebuscados

em renascenças de todos os séculos, de mistura com o individualismo mais

feroz e mais intransigente, que nos tem aparecido até hoje!

Ver-se-ia,  sem dúvida,  ressurgir  um mundo  fantástico,  onde  o  panteísmo

grego e o diabolismo medieval  se dariam as mãos, macabralescamente,  e

todas as forças vivas e ocultas da natureza haviam de estreitar, num longo

abraço furioso, o super-homem de Nietzsche e o delírio anárquico-religioso

de Tolstoi,  tudo fundindo nesses  versos  cultos,  nessa  prosa clássica  e de

ouro,  e  nesse  arte  misteriosa,  como  uma  estranha  sinfonia  doida,  de

demônios, de sátiros e arcanjos!

Ninguém veio, pois, beber inspiração dentro de uma associação, por mais

selecta que seja, e nem abdicar de seu modo de pensar e de sentir. Nenhum

de nós deseja se tornar o ser coletivo. Nós havemos de continuar a ser o que

de fato sempre temos sido.

Aqui  viemos  apenas  reunir  os  nossos  esforços  individuais,  para  uma

representação comum, mas livre, a representação literário do nosso tempo,

no Paraná. 

Esta união trará naturalmente o incentivo do trabalho e a sanção moral de

que todos necessitamos. Somente o escól intelectual é que pode sancionar a

obra d’arte.

Só ele é que pode distribuir o aplauso e o prêmio. E quando suceda que ele

mesmo falte  com essa  justiça,  quando  o  artista  seja  um inovador  de  tal

natureza, que o próprio escól intelectual não o possa compreender, então só

há  um  recurso:  é  a  consciência  do  próprio  valor  e  a  certeza  de  um

julgamento que há de vir, por força. Renunciar é que não. Como se hade

renunciar  ao  único  prazer  que  realmente  podemos  gozar  neste  mundo,  o
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prazer de tirar  do nada,  como um deus,  o  sonho evanescente,  e  ver  esse

sonho tomar uma forma, que se lapida, esculpe, anima, até que tenha um

sopro de vida, até que atinja enfim a perfeição, de se lhe pode exclamar:

parla! como exclamaste tu, um dia, Miguel Angelo?

É indispensável o incentivo. É ele que cria o calor, a atmosfera própria, onde

o talento se  pode desenvolver,  como se  fosse  uma planta,  É  ele  que faz

trabalhar com mais ambição, com mais ardor, com mais orgulho!

É a cidade de Paris, com seus monumentos, com o seu ruido incessante, e o

desejo impulsivo de conquistar a capital do mundo, que lhe foge, como uma

linda mulher, que atribui Zola a febre do seu trabalho vitorioso, o delírio do

seu renome colossal! das suas obras.

A vida é um momento. E não há outro meio de o poder perpetuar, a não ser,

gravando-o no bronze, esculpindo-o na pedra, burilando-o nas páginas do

livro.

É possível que tudo esteja comido, e que tudo esteja bebido.

Sim, tudo isso é bem verdadeiro. Mas nós não devemos pensar seriamente

nessas coisas e nem tão pouco nos devemos entregar, de mãos atadas, a essa

filosofia de pessimismo, que em última análise nada tem produzido de bom,

a  não  serem as  obras  pessimistas  de  Shopenhauer,  Leopardi,  Flaubert,  e

Huysmans, que as tendo escrito, para simplesmente nos virem dizer que tudo

eram misérias, neste mundo, vaidades e abominações, como no Eclsiastes,

não se esqueceram todavia de as subscrever com o traço indelevel de seus

nomes.

Mas,  para  onde iremos  nós? O Brasil  possui  esta  natureza sumptuosa.  A

natureza, porém, só por si, não basta.

Ela é apenas a paisagem decorativa, que necessita de ser animada, fazendo-

se desenrolar sobre ela uma emotividade qualquer, um grito, uma tragédia.

Onde buscar, porém essa emotividade?

No passado? Mas, nós já temos repetido tantas vezes que o Brasil não tem

passado,  que  pela  sua  linha  estética  possua  o  dom de  impressionar  um

homem de imaginação. Não tem tradição, que possa sugerir a um artista o

símbolo expressivo,  onde se concretize a história de uma raça, como por

exemplo a legenda d Fausto, onde Goethe simbolizou para sempre essa velha

Germânia legendária.
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Só podemos ir em marcha sobre o futuro. É esse o único caminho a seguir,

caminho de acaso, caminho de emoção, caminho de sonho, para nós que não

temos outro fim na vida, sinão o de colher a beleza, como uma rosa, onde

quer que a possamos encontrar, mesmo fora do tempo e do espaço.

Sigamos pois. A vida sempre nos pareceu uma prisão, cujas muralhas deviam

cair por terra, e cujas grades de ferro deviam ser arrancadas, por isso que só

aspiramos o ar livre, o movimento e a luz.

Assaltemos, pois, depressa, essas muralhas negras, quebremos os varais de

ferro  dessas  gehennas,  transponhamos  de  um  vôo  todos  os  precipícios.

Sejamos os primeiros a tocar com as nossas mãos na virgindade nua desses

seios misteriosos, dessas flores ocultas, dessas paisagens longinquas, regiões

obscuras e desejadas, deliciosos mundos desconhecidos… E tudo isso, com a

afoiteza de um pescador, que ao cair de noite tempestuosa saísse barra fóra,

no seu gráfil batel, lançado como uma casca de nóz aos uivos de pavor do

mar em capellado.50

A morte e imortalização do poeta

A morte do poeta

Como se deu a morte do poeta

“A  morte  de  Emiliano  Pernetta  se  deu  inteiramente  inesperada,

porquanto momentos antes de ser ele fulminado por uma síncope cardíaca,

tomava parte do Júri da Justiça Militar, onde aparentava excelente disposição

de espírito.  Fôra  visto depois  na rua 15 de Novembro,  conversando com

amigos, dentro da sua alegria comunicativa, como que bem longe estivesse

do marco final da existência. O grande paranaense passara parte do dia a

trabalhar nas árduas funções de Auditor de Guerra desta Região Militar, sem

que  lhe  faltasse  um só  instante  aquele  adorável  bom humor  que  lhe  era

peculiar. Recolhendo-se às 5 horas e meia da tarde à sua residência, à rua 15

de Novembro n. 84, recebeu a visita de seu amigo dr. Allegretti Filho, com

50 Emiliano Perneta
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quem se entreteve a palestrar desapreocupadamente, durante mais de uma

hora”.51

Emiliano Pernetta nasceu no ano de 1866 na cidade de Pinhais, à época zona rural de

Curitiba. Até 1921, ano da sua morte, foi um dos intelectuais que mais se destacou no meio

literário. Hoje está presente em nome de rua, em monumentos e uma série de outros recursos

que  contribuem  para  sacralizar  a  sua  imagem.  Mas  Pernetta  é  um  poeta  esquecido.  A

proeminência que os intelectuais das primeiras décadas do século XX conseguem manter não

se aplica a ele.

Zola disse algures, em um dos seus livros de combate, que à literatura deve

um moço lançar-se como quem se atira a um rio para aprender a nadar. Se

em Paris, onde os mais requintados e os mais macabros entendimentos de

arte, os Baudelaire, os Verlaine e os Huysmann conseguem, apesar de tudo,

ter  um público  seleto,  é  necessária  a  bravura  de  que  fala  Zola,  de  que

heroísmo – oh! quanto! não é preciso revestir-se um homem que no Brasil

queira tomar  uma pena e ser  verdadeiramente um fino homem de letras?

Deveis notar que eu me refiro ao fino escritor e não ao baixo cozinheiro de

revistas teatrais e de todo esse imundo guizado servido ao paladar da cocote

e  do  commis  voyageur.  Os  Ohnet  aqui  no  Brasil,  e  de  resto  em todo  o

Universo, sobem ao delírio da popularidade em três saltos, como os clowns

da política. São os nossos deputados literários.

Mas eu devo esquecer tudo, neste momento, para só pensar em vós e na

vossa arte.

Pertenceis à novíssima geração, e ide florescer numa época em que escritura

chegou  à  uma  perfeição  insólita,  emoções  e  processos  os  mais  bizarros

postos em uso. O caminho a seguir é difícil, pois. Mas que digo eu? Si o

vosso talento é superior, como eu penso, si sois moços de fé, como eu creio,

que altas  montanhas tendes  a  remover  que não as  removereis?  Com que

exércitos formidáveis ireis lutar que não os possais vencer, a fio de espírito,

51 Em honra do poeta. p. 6.
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a golpes de audácia, com esse ar a um tempo quixotesco e adorável, que tõ

bem vai aos cavaleiros da pluma brança do Ideal?

A vida literária é cruel, meus confrades. Ah! Mas que ouro da terra pode

pagar a ventura de conceber-se e executar-se uma obra nova e rara! Quando

um escritor  vibra  realmente  na  sua  obra  de  arte,  ele  paira  tão  alto,  tão

esplendidamente  acima  do  mundo,  n’uma  emoção  tão  sonora  e

resplandecente,  que  coisa  alguma  pode  conter  o  seu  ardor  monstruoso  e

divino. Apupe-o a turba, veja-o a indiferença com olhos vesgos, ele segue os

seus caminhos de opala, com mais riqueza e pompa do que o rei Salomão.52

 

No momento convulso e angustioso que a civilização universal atravessa,

ídolos por terra, filosofias desconsoladoras, abalada nos seus fundamentos a

Fé, é mister uma nova arte para traduzir e significar esta fase histórica.

Daí a florescência do neo-decadismo artístico que teve Verlaine um sumo

sacerdote e que tem sidocelebrado pela exótica e genial geração de estetas.

No Brasil, um dos espíritos que mais legitimamente representam essa fidalga

geração de estetas, é sem dúvida o artista cujo busto de uma expressão tão

finamente intelectual, ilumina a página de honra do breviário.

Artista de uma intuição maravilhosa, de uma visualidade amplíssima, de um

fulgor excepcional, tem sabido levar para a sua obra a originalidade, a forma

casta e virginal, as emoções mais raras e subtis, os mais altos refinamentos

estéticos.

Durgindo na publicidade, muitíssimo jovem ainda, como autor das Músicas,

em que já se revela senhor de um estro poderoso e rico, uma sensibilidade

peregrina e uma verdadeira natureza de arte, Emiliano Pernetta tem feito sem

cessar progressos extraordinários, até conseguir o requinte supremo dos seos

últimos versos, cuja magnificência no sugerem a lembrança da infinita tela

do  firmamento  constelado,  em  noites  banhadas  de  luar  nostálgico  e

impressionista, cheios de rumores bíblicos do mar, das florestas e do céu.

Ultimamente  tem conseguido vencer  a  montanha da impecável  perfeição,

sob cujos flancos se estorcem em vão tantas almas sonoras.

52 PERNETTA,  Emiliano.  Meus  caros  confrades.  O  Sapo:  semanario  litterario  e  humoristico.
Curitiba, Ano I, Nº I, 9/3/1898, p. 1.
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(…)

Envolto na clamyde do Sonho ele tem atravessado sereno a multidão dos

bárbaros,  como  tem  resplandecido  como  astro  de  primeira  grandeza  os

centros mais finamente intelectuais do país.

Causeur verdadeiramente extraordinário, ele deslumbra, encanta e prende o

auditório com um raro e singular poder sugestivo.

Nos grandes centros literários fluminenses o seu verbo cálido e genial lançou

o pólen fecundo das ideias em muitos cérebros de artistas.

Ele  era  o  revolucionário,  de  armas  em  riste  contra  as  velhas  fórmulas

artísticas, contra as filosofias batrachias contra a crítica dogmática e fóssil. 

Nas  próprias  teorias  manifestava-se  a  flama  intelectual  e  alto  do

temperamento exuberante do futuro autor do  Ideal, d’A Estátua de Sal, do

Azar e de um grande número de sonetos e de estrofes que rutilam como o sol

da primavera, num estranho fulgor de mocidade de ouro.53

Além do lançamento do livro, as atividades continuaram no dia seguinte com o evento

principal: a cerimônia de sacralização do poeta em pomposo evento no Passeio Público. E por

isso,  a revista relembrava que “amanhã, no Passeio Público,  se realizarão os festivais  em

homenagem ao glorioso poeta. A comissão se esforça para que as homenagens ao notável

esteta  se  revistam do  cunho  mais  brilhante  possível.  De  todo  o  Paraná,  numa  sagração

unânime,  o  dr.  Emiliano  tem recebido  as  mais  carinhosas  manifestações  de  apreço  e  de

admiração pelo seu talento.”54

Mas,  até  há bem pouco tempo,  parecia  que,  entre  os editores  e os

escritores,  havia um abismo. Poucos, muito poucos, eram os heróis

que sobraçavam um monte de originais para entregá-lo à tipografia. E

agora  nem isso  mesmo acontecia… Nenhum livro  surgiu  à  luz  da

publicidade. As tipografias não mais focalizavam em seu âmbito as

53 Almanach do Paraná: comércio, história e literatura. 1902. Edição 5. conferir página.
54 Olho da rua.
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ondas  sonoras  da  arte,  incitando  os  novos  a  que  desvendassem os

arcanos da eterna beleza,  onde a imortalidade mora.  Mas tudo tem

fim! E assim é que essa apatia veio de ser arrojada por terra pelo já

imortal  artista  Emiliano Pernetta,  que,  floreteando a  rima ostentou,

esta semana, o escrinio finissimo onde fulgem centenas de sois: Para a

burguesia chata  que focinha nossas ruas,  talvez esse acontecimento

passasse despercebido. Mas para a massa intelectual, para os pensam,

para os que fulminam os utilitaristas com um único golpe de pena, foi

uma  coisa  sensacional.  O  Lírio  de  luz  de  Emiliano  Pernetta,

desabrochou por entre palmas, elevando o divino artista ao pináculo

rubro da glória  e  da imortalidade.  E de á,  dessa altura onde só os

imortais conseguem chegar, Emiliano Pernetta, com o seu sorriso bom

e  franco,  atrai  os  espíritos  iluminados,  para  que  estes,  tendo  por

veículo  o  Illusão,  onde  palpitam o  cérebro,  o  coração,  a  alma  do

artista,  viagem de  astro  em  astro,  experimentando  a  vertigem  das

coisas ideiais… O Illusão foi um archote que espanadou as trevas do

passado para nos apresentar aos olhos o ‘perfil de luz’ daquela Helade

sublime,  em ‘torno do qual  o  pensamento  humano executou a  sua

trajetória de astro’. Como o aparecimento do Illusão, Curitiba tomou a

feição de uma Grécia em miniatura, fremendo no delírio estonteante

do Bello, de cujo seio irrompe um policromismo macio para alargar de

alegria a alma e os corações. Emiliano é um poeta pagão. A natureza,

no  seio  da  qual  turbilhonam  universos,  é  por  ele  decantada  com

verdadeiro  carinho.  Em  suma  o  Illusão  é  um  marco  de  sol  que,

signalando a nossa mais brilhante fase literária, imortalizou o nosso

Estado, mostrando que um dia trinfaremos pelo intelecto.55

55 Chronica da rua. Olho da rua.
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“Illusão

Foi  como  reação  formidável  contra  a  estesia  parnasiana,  estéril  e

marmórea, dos Lecomtes e dos Mendés, que um dia, na França intelectual

um grupo raro desfraldou ao vento o estandarte do simbolismo, a arte nova

que  repercutiu,  como  as  ondas  sonoras,  no  velho  Portugal,  tendo  como

intérpretes máximos Eugênio de Castro,  Nobre,  Alberto de Oliveira, e no

Brasil – Emiliano Pernetta, Cruz e Souza, o místico Alphonsus de Guimarães

e Dairo Vellozo, que segue a corrente ocultista. 

Era  o  ideal  da  escola  restabelecer  na  poesia  o  sentimento  que

versejadores  de  mal  gosto  dela  haviam  banido,  e  substituir  a  arte  –

habilidade pela arte – emoção, a poesia mecânica e fotográfica pela poesia

humana e vibrante. 

A sua febre  toda  era  que  o  verso tivesse  a  música que encanta  o

ouvido, os ritmos embaladores, a a forma fluída, aérea, vaga para exprimir as

sensações  subtis  do  coração,  vibrações  nunca  dantes  traduzidas  o  mal

traduzidas. E era tal o seu furor de realizar o seu sonho estético que muitos,

exclusivamente técnicos, tombavam na extravagância vocabular,  ridícula e

infantil, em bizarrias exóticas, acumulando frases sonoras, estranhas, belas,

mas sem nexo apreciável, destituídas do menos senso artístico.

Ora,  é  sabido  que  o  simbolismo  em  poesia  não  constituía

absolutamente coisa nova, porque era modalidade já explorada da arte, mas

tornou-se  então  preocupação  absorvente  e  fi  torcido  e  exagerado  até  ao

picaresco e isto porque é dificílimo praticá-lo, exigindo capacidade próprias

e idealização especial. Por isso em muitos os simbolismo não foi mais do

que  abuso  imbecil  das  maiúsculas,  a  geringonça  ortográfica  e  o  formato

esturdio dos livros. 

Muito nobre, muito justo, entretanto, o objetivo inovador da estética

de que Verlaine era um dos paladinos, porque, com efeito, o fim da poesia é

comover,  transmitir emoções traduzindo-as, fazer sonhar,  e não engendrar

descrições naturalistas ou preleções científicas.

Todo  esse  ardor  escolástico  passou,  porém,  e  nefelibatas,  decadistas,

satanistas,  todos  em  suma,  voltaram  outra  vez,  com  elementos  novos

adquiridos,  com mais  perfeitas  formas,  à  imaculada,  inesgotável  fonte  da
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grande Poesia são e luminosa, ao lirismo grego que celebra as eclosões da

vida e as radiações do sol. 

Aí está o rutilo livro de Emiliano para provar; desvendam-se ali as

fases  todas  porque passo o seu formosos  espírito,  encontrando-se  ao fim

aquela apoteose magnifica ao sol criador que é sempre ‘...tão bom, tão novo,

tão jozundo que toda madrugada é comemo do mundo...’.

(…) É nosso ideal a glorificação da natureza, da força e dos heróis.

Que os novos sigam, pois, esta orientação, a mais bela entre todas. Assuntos

não faltam: a nossa história transborda de ações denodadas, a nossa natireza

meridional, estonteante  evária, oferecendo mil aspectos e matizes diversos.

Não  cantemos  apenas  o  sonho  inerte,  como  os  simblistas,  mas

também  a  ação,  o  movimento,  a  energia.  Sejamos  poetas,  mas  sejamos

também ‘positivos como engenheiros’ para melhor interperetar as belezas da

vida,  a alma do nosso povo,  a sua alegria e a sua saúde.  E se pudermos

emprestemos às nossas obras o colorido local, o que não só lhes dará cunho

original  na  descrição  palpitante  e  viva,  mas  também  sopros  vitais  de

inspiração emocional.

Tudo isto, toas estas idiossincrasias do espírito novo, as indistintas

aspirações da mocidade, Emiliano entrevio, compreendeu e interpretou nos

seus versos divinos.

 (…)

Notável a sua tendência para a generalização dos temas, dando-lhes

vasto cunho humano e fugindo assim aos limites estreitos do espaço e do

tempo. Qualquer dos admiráveis poemas do ‘Illusão’ pode ser lido daqui a

um  século,  em  qualquer  recanto  do  mundo,  com  o  mesmo  interesse

emocional.

(…)

Afinal o livro aí está, é todo ele uma sinfonia excelsa, florescendo de

belezas preciosas; que o leiam todos aqueles que amam a verdadeira arte. O

espírito  inculto,  inapto  para  aprender  tudo  quanto  ele  encerra  não

compreenderá talvez algumas passagens do livro que escapam à mediana

percepção e não estão ao alcance do gosto literário do profanum vulgus.56

56 Illusão. Olho da Rua. 1911 n. 8, p. 5
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3. Emiliano é destronado

Emíliano, poeta medíocre é o texto de estreia de Dalton Trevisan na revista Joaquim.

Publicado em maio de 1946, esse texto pode ser considerado um manifesto em que o escritor

se posiciona abertamente sobre questões estéticas e históricas da literatura.

Até 1968, ano da sua última entrevista, são raríssimos os momentos em que fala sobre

si mesmo e suas referências literárias. Daí a singularidade desse texto escrito aos vinte anos

de idade: indica caminhos que trilhou e que, talvez, possibilite uma aproximação com a  sua

obra contemporânea que o consagrou como um dos mais importantes escritores brasileiros.57

Simbolismo

Movimento  Simbolista  é  a  designação  para  um  variado  conjunto  de  percepções

estéticas acerca da poesia e da literatura. “Se a década de 1880 foi a época dos artesãos e

técnicas do simbolismo, a de 1890 foi a época da associação da técnica simbolista com o

espírito ‘decadente’ numa escala cosmopolita e universal’.58  

“a  ambiguidade  da  comunicação  indireta,  a  associação  com  a  música  e  o  espírito

‘decadente’.59 

“O romântico aspirava ao infinito, o simbolista pensava que podia descobri-lo, o surrealista

acreditava que podia criá-lo;”.60 

57 Referência da última entrevista.
58 C Balakian, 82-83.
59 Balakian, 81.
60 N Balakian 20.
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A carta que Carlos Drummond de Andrade enviou a Dalton Trevisan para elogiá-lo

pela iniciativa da nova revista foi publicada na edição número dois. O poeta manifesta um

certo contentamento pela revista de moços que surgia, “porque os velhos e os simplesmente

maduros estão calados, e na plenitude parece que desistiram mesmo dessa tarefa que toda

geração se impõe quando está nascendo: reformar a vida, ou simplesmente a literatura”61. O

fundamental para o poeta não seria transformar a vida ou a literatura, e sim nunca desistir da

ideia.  Independentemente dos resultados  que surgissem, a perseverança,  a crença na vida,

seriam as principais conquistas, virtudes que teriam desaparecido da geração que pretendeu

revolucionar a cultura nacional. 

A correspondência realça uma espécie de sossego que teria surgido após alguns anos

da  ascensão  modernista,  fazendo  com  que  Drummond  afirmasse  que  sua  geração  está

debilitada pela “obrigação de viver”. Daí reconhecer que “o nosso poder de admiração vai se

tornando tão  familiar  e  o  nosso  poder  de destruição  tão  débil,  que  a  insubordinação dos

moços,  neste  ano  de  46,  é  quase  um  espanto”62.  Dentre  os  vários  aspectos  dessa

insubordinação  que  a  revista  Joaquim bradou,  o  primeiro  foi  anunciado  pelo  próprio

Drummond: “Que delícia uma revista cuja redação é na rua Emiliano Pernetta, 476, e que

promete publicar em seu segundo número um artigo sob o título “Emiliano, poeta medíocre!”,

o mesmo poeta que era venerado por Erasmo Pilotto.63 

***

  
Conforme Chartier, além de uma leitura histórica dos textos literários, o historiador também

pode observar “uma representação aguda e original dos próprios mecanismos que regem a produção e

transmissão do mistério estético. Semelhantes textos que fazem da escritura, do livro e da leitura o

objeto  mesmo da  ficção,  obrigam os  historiadores  a  pensar  de  outra  maneira  as  categorias  mais

fundamentais que caracterizam a 'instituição literária'”.64 Cotejar as cartas de Dalton Trevisan com a

61 Joaquim. P. 17. Em um primeiro momento, na década de 1920 - a chamada “fase heroica” - o
projeto  é  estético,  centrado  em questões  de  linguagem.  Na  segunda  fase,  década  de  1930,  é
ideológico, com a incorporação de preocupações sociais. Ver LAFETÁ, João Luiz. A dimensão da
noite e outros ensaios. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2004, p. 56.

62 DRUMMOND, 1946, p.17.
63 Ainda não é  o momento,  mas  pretendemos explorar  melhor  esse  detalhe que aproximou dois

intelectuais com ideias bem opostas no campo estético. 
64 Referência.
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revista Joaquim permitirá, dessa forma, uma dupla perspectiva: o estudo histórico da obra literária e os

dispositivos que possibilitam a criação literária e sua circulação.

***

Antes de analisarmos o texto de Dalton Trevisan na Joaquim, a proposta é percorrer o

trajeto que procurou representar Emiliano Pernetta como o maior símbolo literário do Paraná.

O momento de consolidação da sua trajetória é a coroação - durante as Festas da Primavera

organizada por Dario Vellozo – enquanto o Príncipe dos Poetas Paranaenses, em 1911. Nessa

data, foi lançado o livro Ilusão, que reúne a sua produção poética. Desde então, a imagem do

poeta e da obra nos grupos intelectuais foi alimentada intensamente. Exemplo maior é Erasmo

Pilotto. O evento foi amplamente divulgado pela imprensa. Há uma grande quantidade de

material que pode ser consultado. Os trabalhos existentes sobre Emiliano Pernetta são, em sua

maioria de caráter biográfico e sociológico, com destaque para Letras e Política no Paraná:

simbolistas  e  anticlericais  na  república  velha,  de  Tarcisa  Bega.  Portanto,  interessa-nos  a

construção do ícone contra o qual, posteriormente, Dalton Trevisan tentará demolir.

***

Emiliano Perneta foi uma vítima da província, em vida e na morte. Em

vida, a província não permitiu que ele fosse o grande poeta que podia

ser, e,  na morte,  o cultua como sendo o poeta que não foi.  Há, no

Paraná, por razões sentimentais, a mística de Emiliano, que não tem

raízes na admiração dos moços; eles não a aceitam e repudiam. Não é

vão que a nossa geração, com sua mentalidade formada entre o suor, o

sangue  e  as  lágrimas  de  duas  guerras,  sofrendo  a  sua  inquietude

tremenda, a provar experiências decisivas na própria carne, procedeu

como um motivo de sobrevivência a subversão de todos os valores.
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Nossa geração não quer mais nutrir-se de equívocos que a afastem da

rua dos homens.65

A expressão “Emiliano Pernetta foi uma vítima da província” é uma reapropriação e

reelaboração  de  Dalton  Trevisan  sobre  uma  ideia/discurso  que  já  circulava  nos  grupos

literários de Curitiba. Isso fica evidente ao lermos a obra Emiliano, de Erasmo Pilotto. Nela

encontramos a expressão quase idêntica: “Emiliano foi vítima de ter nascido na província”. E

continua: “É o que todos dizem por aí”. Aqui temos um poeta incompreendido, que teria pago

um preço alto pela sua sensibilidade requintada, pela sua estesia exquise. Para comprovar que

assim o é, Erasmo destaca que “o próprio Emiliano sentia-se um exilado. Fôra exilado de

Paris,  pelo nascimento”.66 Dalton Trevisan reafirma a ideia  de Emiliano Pernetta ser uma

vítima,  mas  não em virtude  de  um exílio  idealizado,  mas  pela  província  inviabilizar  um

possível grande poeta. Assim, “Em vida, a província não permitiu que ele fosse o grande

poeta que podia ser, e, na morte, o cultua como sendo o poeta que não foi.” Em ambos os

casos, o culto à sua personalidade é obra da província67, por razões meramente sentimentais ao

invés de razões vitais. Insere a si mesmo em uma geração de moços - nós - que surge daquilo

que  podemos  denominar  de  escombros  culturais  da  guerra,  nesse  caso,  as  duas  guerras

mundiais. O esteticismo defensor da arte pela arte, avesso às multidões, aconteceria em uma

dimensão que não se difere daquela em que as ideias provedoras da guerra se desenvolvem,

mas com a diferença que a guerra toca a “própria carne” da rua dos homens, enquanto a arte

não.68 O distanciamento estabelecido entre  a arte  e a rua é  um “equívoco”,  e no caso de

Curitiba, personificado no poeta Emiliano Pernetta,  criador de uma “poesia de casinha de

chocolate, desligada da vida, onde não há lugar para as asas de um pássaro, o grito de um

humano amor, o riso de uma criança ao sol, o sonho de saúde de um moço convalescente.” A

imagem de uma casinha de chocolate, doce, mas que derrete frente ao calor da vida, recria a

perspectiva de uma arte desligada dos mais simples sentimentos humanos. 

65 Referência
66 Pilotto, Erasmo. Emiliano. Pg 23-24
67 O  termo  “província”  ainda  é  muito  utilizado  para  expressar,  de  forma  pejorativa,  o

descontentamento  com  determinados  costumes  ou  práticas  consideradas  retrogradas  ou
conservadoras. Dalton Trevisan continua a utilizar em seus contos. 

68 Aqui precisamos aprofundar a discussão sobre a relação entre as guerras e a literatura brasileira,
conectando com o texto de Dalton Trevisan.
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Em tom sarcástico, Dalton Trevisan delimita a evolução poética de Emiliano Pernetta:

passa pelo romantismo, parnasianismo e simbolismo, sempre ressaltando um distanciamento e

ressentimento estético, apesar da insistência em ser considerado um poeta imortal: 

Pode distinguir-se três fases, em sua evolução poética: a romântica, em que

repetiu, em contrafação sloper, a Casimiro de Abreu, na mesma visão do

mundo, a mesma mágoa do mundo, a mesma fraqueza diante do mundo; a

parnasiana, em que tudo que fez - e fez o mais que pode - dista tanto de

Bilac ou mesmo Emilio de Menezes, quanto o canto do vira-bosta dista do

canto do sabiá; e a simbolista, em que se quer apresentá-lo como o poeta de

uma poesia imortal. […] Emiliano fez poesia, como se fez poesia naquele

tempo, afim de ser recitada nas sessões lítero-musicais dos colégios em festa

no dia da árvore. E, precisamente, sua poesia, borrifada em água de flor, é

uma POESIA DE DIA DA ÁRVORE. Versos bonitos, com sonoridade de

sílabas de encher bochechas, mas por acaso poesia é mais do que isso? Se é,

Emiliano não foi poeta.69

Além de questionar a imortalidade do poeta, questiona a própria ideia de Emiliano

Pernetta ser um poeta:

[…] Emiliano Perneta caracteriza uma fase incolor em nossas letras, como

um poeta ausente da literatura, sem lugar no coração do povo. Porém, antes

de falar-se em seu ressentimento, a sua impotência de homem, que desviou

sua inquietude e insatisfação mais a um plano pessoal do que artístico. Foi

assim que perdeu o contato com o chão da terra, escreveu versos não para

trazer uma nova luz ao mundo, mas antes vingar-se do mundo, e os seus

temas, ainda que falem das mulheres, da luz da tarde, dos frutos nas árvores,

são sempre temas da morte e não temas da vida. De uma inspiração rasa

como capim - mesmo que se diga que foi refinada - , quando desejava ver a

claridade do sol, fechava as janelas e acendia um fósforo… Falta céu e amor

à sua poesia, ainda que, para iludir-se escrevesse versinhos assim:

69 Referência.
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NOITE.  O  CÉU,  COMO  UM  PEIXE.  O  TURBILHÃO  DESOVA DE

ESTRELAS A LUZIR…

ou

ESTREMEÇO. RECORDO FORMAS NUAS…

LEMBRO ARRANCOS HISTÉRICOS...SENHORA!…

[…]

A desconstrução  de  Emiliano  Pernetta  não  fez  concessões  nem  mesmo  para  a

intelectualidade  que  reafirmava  a  genialidade  do  poeta,  incluindo  os  críticos  literários

oriundos do Paraná: “E como explicar, então, a admiração de tantos paranaenses, como Santa

Rita, Ermelino de Leão, Nestor Vitor, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Erasmo Pilotto, por

um mau poeta?”70 Em resposta à sua própria pergunta, a estratégia é usar novamente trechos

da obra de  Erasmo Pilotto  para se  fazer  de  sua.  Assim,  inverte  e  desqualifica a  resposta

através da própria pergunta:

É que, se era poeta mau, Emiliano foi também uma pessoa encantadora, com

uma  personalidade  imponente,  conversador  mágico,  bom  amigo.  Para  a

Curitiba colonial de então, com seus ares de príncipe no exílio, seu cachimbo

de Flaubert, a blusa de veludo de Baudelaire, o colete vermelho de Gautier,

ele – mais do que qualquer um – era o ar de Paris, Paris, o ledor do Mercure

de France,  o  boêmio que escandalizou os  pais  de família  –  uma  grande

promessa, enfim! E a província cingiu-lhe a fronte com uma coroa de louros,

afim de ele julgar-se, em sua vaidade e no seu orgulho, o eleito dos deuses;

esta é a culpa da província, esta é a culpa de Emiliano também.71

O trecho que se refere à Flaubert,  Baudelaire  e Gautier  é de um texto do próprio

Emiliano Pernetta, escrito em 1905, no entanto, mostra uma tentativa de se desligar do exílio

sentimental: “tudo isso se passou, os sonhos do cachimbo de Flaubert, a blusa de veludo de

70 Pretendemos utilizar  os textos citado de Santa Rita,  Ermelino de Leão,  Nestor Vitor,  Andrade
Muricy,  Tasso  da  Silveira,  Erasmo  Pilotto.  Alguns  já  estão  em  nossas  mãos.  Outros  foram
reproduzidos por Erasmo Pilotto em Emiliano.

71 Referência.
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Baudelaire, o colete vermelho de Gautier… E decididamente, Brasil não é Paris… Tudo isso

se passou. Os resíduos, porém, ficaram, ai de nós!”72 Os termos “conversador mágico”, “bom

amigo”, “príncipe no exílio”, “ledor do Mercure de France”, “boêmio”, estão em Emiliano.

Da mesma forma que Erasmo Pilotto utiliza convenções sobre o poeta que seriam corriqueiras

e populares, Dalton Trevisan utiliza para ressignificar. 

***

E se, só por isso, só não o compreendemos, como até o amamos em sendo

prata da casa, devemos julgá-lo pela sua obra, sem ter conhecido o homem,

que foi mais brilhante do que o artista. […] E, se lido em Erasmo Pilotto,

Emiliano parece maior do que é, é que o ensaísta o transfigura, emprestou-

lhe uma centelha alheia; […] Minha certeza íntima, pois, é a de que o seu

livro sobre a poesia do poeta a ele não se refere […] ‘que é um poeta novo

dentro do Brasil’, em que (depois de Ilusão), ‘não há mais nada de inferior,

não há mais  manchas que afeiem.’ Nego,  três  vezes  nego.  […] Além da

prova feita pelos seus próprios versos, por que argumento mais irretorquível

a favor de sua mediocridade do que a nenhuma importância que lhe dão os

grandes críticos de hoje, Álvaro Lins, Antônio Cândido, Tristão de Ataíde,

Sérgio Milliet,  Mário de Andrade? Ronald de Carvalho,  por sinal,  nem o

citou, como poeta menor que fosse, em sua obrigatória ‘Pequena História da

Literatura Brasileira’. E o silêncio dos críticos é, sem dúvida, também uma

opinião.

Se assim é, que nos pode dar Emiliano Perneta a nós, moços de nosso tempo,

de si, de sua solução poética? Não fez uma poesia essencial, bofé! Ele situa-

se  nos  antípodas  da  verdadeira  poesia,  e  cujos  versos  chinfrins  não  nos

podem aproximar do coração selvagem da vida,  apenas dela nos afastam

(‘tantas que adorei e não amei nenhuma’), essa sua versalhada farinhenta de

que o primeiro pé de vento já destruiu os castelos altíssimos. Os seus temas,

sem nenhum sentido ecumênico, são artificiais como florinhas coloridas de

papel, Apolo, oh! o Apolo, adultério de Juno oh! o adultério de Juno, d. Juan,

72 PERNETTA, apud PILOTTO. p. 104.
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oh! o d. Juan, lírios, neves, a cigarra e a estrela, o gato e o sapato… Sempre

a casinha de chocolate, e cumpre que se digam tais coisas, afim de que os

moços, em vez de trilhar seu caminho fechado, tomem as estradas alegradas

de sol de um Baudelaire ou de um Verlaine ou um Vinícius de Moraes. Me

entendam bem os chauvinistas. Porque, em arte, não há prata da casa, é-se

Dostoiewski ou L. Romanowski, é-se Rimbaud ou………………., e pobre

de  quem  lê  ‘Ciúme  da  Morte’,  em  vez  de  Dostoiewski,  porque  um  é

comunista russo e, o outro, nasceu em Mal. Mallet… E, pois, hêlas! não se

perca tempo, vamos aos valores supremos, a essas experiências decisivas de

Rilke, Aragon,  Drumond de Andrade, grato ao nosso coração por um laço

afetivo, mas nem por isso é livro que ultrapasse as fronteiras da rua 15, e,

para nós, neste instante, são as fronteiras do mundo, e não as da rua 15, que

procuramos atingir.
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4. As sombras de Andersen

Alfredo Andersen é “um homem a quem o Paraná muito deve”, sentenciava  Coelho

Junior  em um artigo da  Illustração Paranaense,  revista  que publicava  com entusiamo as

personalidades  da  cultura  paranaense  da  década  de  1920.73 Nasceu  no  ano  de  1860  em

Kristiansand, uma pequena cidade portuária da  Noruega. Ainda jovem manifestou o gosto

pela pintura e ingressa, aos dezenove anos, na Real Academia de Belas Artes de Copenhague,

na Dinamarca. Após quatro anos de estudo, decide não seguir adiante, pois discordava dos

métodos de ensino da instituição e a falta de liberdade criativa, situação que forçava os alunos

a olhar “com os olhos dos professores”.74 Não obstante as divergências com o formato do

ensino, o pintor adquiriu técnicas que aplicou em algumas obras, como é o caso de “Porto de

Oslo” (1881), que “mostra com delicadeza de detalhes o movimento portuário e comprova as

habilidades  plásticas  adquiridas  naqueles  anos”,  e  “Barco  Norueguês”  (1884),  a  qual

apresenta  “uma marinha  realizada  dentro  dos  moldes  acadêmicos  e  dialogando  com uma

longa tradição de cenas marítimas enraizada nos países escandinavos”.75 

Em busca de novas experiencias, ele viaja para a Bélgica, a França e a Inglaterra. Em

1891,  inicia  “diversas  viagens  em navios  de  velas,  afim de  estudar  o  mar  e  a  vida  dos

marujos”.76 No  navio  do  seu  pai,  o  capitão  Tobias,  inicia  a  sua  primeira  viagem para  a

América.  Após  navegar  por  diversos  países,  chegou ao  Brasil,  no  porto  de Cabedelo,  na

Paraíba, em 1893. Durante a parada o pintor aproveita para criar alguns dos seus quadros, um

deles reproduzido na  Illustração Paranaense: “Os curtidores de couro”. Também há outras

duas produções suas bastante exibidas na revista: o seu autorretrato e o retrato do escritor

Knut Hamsun, vencedor do nobel de literatura de 1920.

De volta para Europa, se vê desempregado e a margem da produção artística. Ao saber

que um incêndio quase destruiu a sua cidade, decide realizar mais uma viagem, desta vez para

a Argentina,  onde teria oportunidade de pintar nova telas, outros povos e o cotidiano dos

marinheiros. Pela costa brasileira, o pintor percorreu quase toda a sua extensão “em pequeno

veleiro que conduzia ferro e carvão, gastando nessa viagem mais de 60 dias”.77 Foi obrigado a

73 JUNIOR, Coelho. Illustração Paranaense (ano 4 num 5)
74
75 CORRÊA, Amélia Siegel. p. 48.
76 ,(ano 4 num 5).
77 ,(ano 4 num 5)
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interromper essa viagem em Paranaguá, pois a quilha do navio quebrou. Apesar do projeto de

passar em Paranaguá apenas alguns meses, para depois seguir até Buenos Aires, ficou quase

uma década. As condições de vida barata, o povo que bem o acolheu, a sua formação e origem

europeia, que eram elementos atraentes para a sociedade litorânea brasileira, era um símbolo

de  status social.  Assim,  inicia-se a  fase  da sua  vida  no Paraná.  De início,  ele  começa a

disputar  o  espaço  com  os  fotógrafos,  criando  retratos  sob  encomendas,  permitindo-lhe

sobreviver financeiramente no litoral.  Curiosamente,  o mesmo vínculo do artista ao estilo

realista/naturalista,  que o distanciou dos  movimentos  artísticos europeus,  lhe fez um bom

serviço aqui no Brasil pois, no final do século XIX, havia espaço para novos artistas e uma

falta de escolas para estudo formal da arte.

Segundo  Amélia  Corrêa,  as  encomendas  de  retratos  eram  a  sua  principal  fonte

financeira. Fazia retratos da elite local, dos comerciantes, dos homens de destaque dos três

pólos da economia local: erva mate, porto e estrada de ferro. Para sobreviver em Paranaguá,

atuava  também como arquiteto  e  decorador  de  residências.  Andersen fez  retratos  da elite

política sob encomenda da Câmara Municipal,  sempre recorrendo a fotografias de figuras

importantes,  tais  como  Nilo  Peçanha,  Marechal  Floriano  Peixoto,  Marechal  Deodoro,

Marechal Hermes, Campos Sales, Dom Manoel Victorino, Prudente de Moraes, Rodrigues

Alves, Afonso Pena e Pedro Aloys Scherer.78 

Com o passar do tempo, Andersen começa a conquistar o seu espaço, ainda mais em

uma região desprovida de artistas. A situação das belas artes no Paraná, apresentado durante o

quarto centenário do descobrimento do Brasil,  em 1900, evidencia a  carência de recursos

materiais, artistas e espaços próprios para o desenvolvimento das artes: 

Talvez não haja entretanto paiz no mundo em que as Bellas Artes tenham

sido descuradas pelos poderes publicos como no Brasil; e o Paraná, Estado

novo e baldo de recursos intellectuaes e artisticos, foi o que mais se recentio

desse abandono por parte dos governos. Os primeiros estudos mais serios de

desenho  e  pintura  effextuados  no  Paraná  foram  devidos  unicamente  ao

esforço individual de alguns sonhadores muitissimo jovens, poderosamente

78 98
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impulsionados pela natural intuição da plastica, pelas suas vizões da forma

esthetica.79 (p CXIX)

Em Curitiba já se encontrava o pintor português Mariano de Lima, o qual contribuiu

para a disseminação do ensino de Belas Artes. Em 22 de junho de 1886, no governo Joaquim

de Almeida Faria Sobrinho, foi fundada a Escola de Bellas-Artes. Logo em seguida a escola

troca seu nome para a Escola de Artes e Indústrias e,  ao ensino de artes plásticas,  foram

incorporados  o  estudo  das  ciências,  música  e  artes  industriais.  Em  1885,  foi  criada  a

Pinacoteca Paranaense, por Afonso d'Escragnolle Tauny, filho do Visconde de Taunay, para a

exibição obras produzidas pela escola.

Apesar  de  o  movimento  para  fornecer  as  condições  necessárias  para  o

desenvolvimento  das  belas  artes,  O Paraná  ainda  não  teria  ainda  “nas  artes  plásticas  um

artista, na séria accepção da palavra”.80 O panorama começaria a mudar dois anos mais tarde,

em 1902, quando Alfredo Andersen visitou a Curitiba e decide se estabelecer e logo consegue

fundar uma escola de pintura e desenho, graças ao interesse pelo ensino artístico e pelas

exposições que despertam o interesse do público. Conforme Amélia Siegel Corrêa, Andersen

teve uma amizade frutífera com um dos primeiros fotógrafos da Curitiba, o alemão Volk,

colorindo suas fotografias e colaborando para a fundação do Clube Filocartista que divulgaria

a  Revista  Cartão  Postal.  Andersen,  para  divulgar  as  suas  primeiras  telas,  inicialmente  as

transforma em cartões postais.

Fotografava paisagens que depois pintava, aceitava encomendas a partir de

fotografias,  e  da  amizade com o fotógrafo alemão Volk,  o  primeiro a  se

instalar em Curitiba na década de 1880, surgiu a oportunidade de dividir com

ele o seu primeiro ateliê na capital, onde também deu aulas de pintura entre

1902 a 1915.81 

79 gSegundo CLUB CORITIBANO (Numero Especial – Coritiba 3 de Maio - “O PARANÁ NO 4
CENTENARIO do Descobrimento do BRAZIL” capítulo XIV – Bellas-Artes – no III), o Paraná,
no  final  do  século  XIX,  vivenciava  “a  exiguidade  do  material  e  o  desespero  da  falta  de
conhecimento”. (CXX)    

80 (CXXI)
81 (90 -Amelia)



57

Em 1903, na Exposição Industrial e Artística, no meio de uma grande variedade de

objetos  apresentados,  “que  iam  de  máquinas  a  peças  em bronze,  passando  por  itens  de

marcenaria,  velas  e  cerais,  estavam  também  pinturas  a  óleo,  aquarelas  e  fotografias”.

Andersen participa e exibe trinta e cinco quadros. Essa era a primeira grande mostra local “em

comemoração  ao  Cinquentenário  da  Emancipação  Política,  denominada  "Exposição

Industrial",  com  a  intenção  de  demonstrar  os  avanços  técnico  no  Estado  (…)  Alfredo

Andersen recebe uma das dez medalhas de ouro, mas a obra premiada é desconhecida.”82

Anos mais tarde, a Illustração Paranaense recordará o evento e o sucesso que o pintor logrou

obter no meio artístico: “fez a sua primeira exposição no Brasil que também foi a primeira

realizada no Paraná, por um artista”.83  

Com  a  mudança  de  Andersen  do  litoral  para  Curitiba,  as  expectativas  sobre  o

desenvolvimento das artes plásticas se modifica, pois “chegara um mestre” que, se antes o

tivessem contatado  e  incentivado,  se  teria  evitado  de  que  inúmeras  “vocações  robustas”

abandonassem seu  caminhos,  tudo  poderia  ter  sido  diferente  “quando  serra  abaixo  vivia

modesto e laborioso o artista de tamanho valor.”84   

A sua obra artística é eloquente, mostrando-nos o observador da natureza,

meticuloso  e  exato;  vendo-a  com  olhos  de  realista,  pelo  flagrante

cosmológico, sem ânsias de originalidade perturbadoras. A verdade sempre,

incisiva e palpitante, crua se assim vier, na linha, no contorno, em os valores,

é a sua doutrina.85  

Já estabelecido em Curitiba, Andersen fez em Curitiba a exposição de seus trabalhos,

recebeu várias encomendas dos homens públicos do Paraná, entre os quais estava Vicente

Machado, e conseguiu juntar dinheiro suficiente para “regularizar a vida econômica” e voltar

para  a  sua  terra  natal.  Neste  momento  Vicente  Machado “chama-o,  concitando-lhe  a  não

deixar o Paraná ‘para ajudá-lo a educar o seu povo’, prometendo-lhe criar a Academia de

82 (193 - Amelia).
83 (Em Illustração Paranaense (ano 4 num 5))
84 (p. 145 - Silveira Neto). Conforme a Silveira Neto, da Academia Paranaense de Letras, em artigo

publicado em Revista do Circulo de Estudos “Bandeirantes” (- tomo II – n 2 artigo “Artes plásticas
no Paraná”)

85 (p 143 -Silveira Neto)
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Belas Artes do Estado e dar ao mestre o conforto merecido”.86 Andersen aceita e começa a

pintar um novo retrato de Vicente Machado, porém, logo em seguida faleceu, acabando com

as esperanças e promessas de uma nova escola. Em torno de 1910, Andersen recusa a proposta

de  um redator  do  “Estado  de  S.  Paulo”  para  dirigir  uma  escola  na  Paulicéa:  “Eu  bem

compreendi a grande vantagem da proposta, mas nunca vivi para o dinheiro e tinha aqui os

meus  alunos  pobres  e  que  ficariam  sem  professor.  Agradeci  e  não  aceitei”,  disse  ele  à

Illustração Parananense.87 

Andersen depositava esperanças nas promessas políticas do governo parananense, mas

durante quase toda a sua trajetória em Curitiba, praticamente nada se cumpriu. O projeto de

Escola Técnica Primária apresentado ao governo não obteve resultado algum. Recebeu do

governador do Paraná Carlos Cavalcante (1912-1915) o pedido para elaborar um projeto para

uma Escola Profissional de Arte Aplicada, mas ficou engavetado. Affonso Alves de Camargo,

durante o seu primeiro governo, chegou a patrocinar a escola particular de Andersen. Porém

esse subsidio, mesmo sendo bem pequeno, foi retirado pelo seu sucessor. Durante toda a sua

trajetória,  Andersen  se  mostrava  preocupado  com  a  capacitação  dos  operários,  com  a

ampliação do ensino artístico para camadas populares e a formação dos artistas. 

Em 1909,  é  convidado  para  lecionar  na  Escola  de  Mariano  de  Lima,  no  período

noturno, no qual permanece até 1917. O seu trabalho didático nasceu de um modelo, “tendo

por objetivo uma educação em harmonia com o indivíduo”.88 Na Europa, neste momento,

propagavam-se  os  cursos  profissionalizantes  endereçados  às  classes  populares.  Retratou

inúmeras vezes o seu ateliê, os seus alunos pintando ou si mesmo no local de trabalho na

tentativa  de  “construir  uma  imagem  do  ensino  que  ministrava  e,  mesmo,  legitimar

simbolicamente a profissão de artista no Paraná”.89

Há um outro detalhe importante que condicionou, em certa medida, a percepção que

tinham sobre  o  pintor.  Conforme Amélia  Corrêa,  o  “seu  casamento  e  a  sua  condição de

imigrante são variáveis-chave para a configuração da sua posição fronteiriça na sociedade

local”.90 A informação sobre o matrimônio entre um branco europeu e uma indígena brasileira,

nos textos que traçam a sua biografia, é simplesmente omitida. Sua esposa não aparece em

86 (p 145 - Silveira Neto).
87 segundo a revista (p 146). 
88 (200- Amelia).
89  (216 - Amelia)
90  (224)
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nenhuma das várias imagens públicas de Andersen e muito menos comparece aos eventos

sociais. Nos quadros mais recentes ele retrata o seu cotidiano, dando vazão às suas frustrações

e “tensões com as quais se defrontava, mas também registrando seu caminho em direção à luz

da  terra  e  da  cultura  que  ele  adotou”.91 Suas  telas  de  pinceladas  mais  grosseiras  trazem

palhetas de cores quentes com uma luminosidade marcante com momentos do seu cotidiano,

retratando a sua esposa Ana em sua simplicidade,  fazendo serviços  domésticos,  sua filha

Hanna Elfrida ou outros membros da sua família ou círculos de amizade. Como podemos ver

em  “Cuidando  dos  Pés”,  “Lavando  Roupa”,  “Vida  Laboriosa”,  “Intimidade”,  “Ouvindo

Rádio”, entre outros.

Segunda Amélia Corrêa, essas telas foram produzidas na década de 1920, quando é

atacado  pelos  “defensores  de  uma  arte  genuinamente  paranaense”  e  rotulavam  o  pintor

enquanto uma figura retrógrada e que,  “defendendo uma suposta modernidade na pintura,

viam  no  pintor  norueguês  a  permanência  de  práticas  acadêmicas  retrógradas  e

ultrapassadas”.92 Nestor  Victor,  em artigo  “A exposição  do  Sr.  Andersen”,  publicado  em

1914,93 afirmava que a arte de Andersen é rude e fria, que ele é um naturalista ortodoxo, sem

pinceladas de mistério, bem do holandês antigo, distante da arte francesa.

Alguns dos jovens artistas locais, ao tentarem se envolver com o meio artístico através

de  uma  postura  considerada  moderna,  começaram  a  perseguir  Andersen  para  criar  uma

atmosfera de hostilidade, o colocando em um lugar de oposição à tudo o que era considerado

moderno:  Andersen,  um  artista  velho  e  retrógrado,  e  eles  jovens  representantes  da

modernidade. Dentre os jovens estavam dois ex-alunos do pintor: Lange de Morretes e  João

Ghelfi. O primeiro, ao voltar da Europa, realiza várias telas com as imagens das Cataratas do

Iguaçu que, segundo Amélia Corrêa, há uma “grande probabilidades de terem sido solicitadas

por Romário Martins”.94 Apresenta-as em uma exposição, obtêm sucesso, continua a pintar

com  temas  referentes  ao  Paraná,  seguindo  a  moda  para  a  representação  das  paisagens

paranaenses, e elabora diversas críticas em relação a Andersen e suas formas de ensino. João

Ghelfi,  também ao  voltar  da  Europa,  se  junta  a  essa  campanha  em pró  do  “espírito  de

renovação  que  estava  fermentando  a  centelha  para  a  eclosão  de  uma  Arte  autêntica,

91 (226 )
92 (233 -Amelia)
93 (A Tribuna, 24 e 25 de março de 1914)
94 (237-Amelia)
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paranaense”, mas “Ghelfi, que teve sua importância na arte paranaense especialmente por ter

participado das estilizações do pinheiro, morre cedo, sem conseguir deixar registrado em sua

pintura a renovação de que falava.”95 

As reportagens da Illustração Paranaense também apresentam as repercussões dessa

discussão. Há aqueles que legitimavam uma arte autenticamente paranaense, como vemos em

artigo  de  Odilon  Negrão,  jovem  literato  local,96 e  aqueles  que  defendem  Andersen,

notadamente Coelho Junior e Waldemar Curt Freyesleben.

Waldemar Curt Freyesleben foi aluno de Andersen, seguiu carreira de crítico de arte e

fez vários artigos em em defesa do estilo de seu professor. Em artigo intitulado  “Andersen

(Auto-retrato)”97 há uma pequena menção sobre o regresso do pintor à Curitiba. A maior parte

da página é preenchida pelo autorretrato do pintor, acompanhada de uma pequena coluna de

texto com o seguinte  comentário:  “O notável  pintor  professor Alfredo Andersen,  a  que o

Paraná deve a sua actual cultura artística e a maestria da produção, pelo seu maravilhoso

pincel, dos mais belos aspectos de sua natureza, - acha-se atualmente na Suécia, onde abriu,

em Oslo, uma exposição. No mês entrante, Andersen regressará á Curitiba, onde ansiosamente

o aguardam os seus amigos, discípulos e admiradores”.98  

Em outro  artigo99 são apresentadas  duas  pinturas:  a  primeira,  de autoria  do pintor

paranaense T. de Bona, discípulo de Alfredo Andersen, intitulado “Para o altar de S. Antonio

da Igreja de Longarone, Beluno – Italia”; a outro, embaixo, como se servindo do alicerce, do

Alfredo Andersen, intitulado “Os curtidores de couro” representando Cabedello (Paraíba) em

1893. O artigo ainda informa sobre a abertura de uma Exposição de Quadros de Andersen no

mês  do  Março.  Seria  essa  a  “primeira  exposição  de  arte  retrospectiva  apresentada  em

Curitiba”  que  representará  “os  costumes  e  paisagens  da  terra  dos  fiords,  sua  pátria  de

nascimento, aspectos do norte do Brasil, os primeiros quadros pintados no Paraná em 1890, e

uma série nova de recantos curitibanos”. Comenta que, depois desta exposição, Andersen irá

enviar algumas das suas telas para o Salão Nacional de 1930 “que terá a cooperação de quase

todos os artistas paranaenses”. O artigo100 da  Illustração Paranaense sugere que esta escola

95 (238-Amelia)
96 publicado na Ilustração paranaense de janeiro de 1928 (Ilustração Paranaense, jan. 1928, p16.)
97 sem autoria, na pag 18, do primeiro número de Ilustração Paranaens
98 (ano 1 num 1)
99 No artigo ano 4 num 2 – artigo sem título e autoria
100(ano 4 num 5)
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foi o lugar  formador dos grandes artistas paranaenses:  “Por ela,  passaram quase todos os

nossos pintores que receberam os ensinamentos da grande arte e que tornou Curitiba um dos

mais importantes centros de pintura do Brasil”. E continua: “Hoje, devido a persistência de

Andersen e  depois  outros artistas,  a  cidade possui  uma elevada cultura artística,  havendo

inúmeras galerias particulares”. Comenta que o Andersen fez várias exposições no Paraná, no

Rio e em São Paulo. Coelho Junior, em artigo intitulado “Um homem a quem o Paraná muito

deve”, com um tom sentimental, narra uma  breve história de Andersen, reforçando a ideia de

que ele foi quem trouxe a cultura artística ao Paraná: 

(…) para as costas escandinavas voltou o navio sem a sua preciosa bagagem

(…)  Decerto  que,  para  nós,  esse  facto  valeu  mais  que  se  tivesse

desembarcado mil  imigrantes,  dos que vêm plantar  e colher a riqueza da

terra viagem e se tornarem grande senhores – o desembarque de um só mas

que vinha lançar a semente melhor de cultura, alguma cousa superior para a

nossa elevada formação intelectual. - E graças a Andersen, no seu admirável

apostolado, o Paraná se orgulha de ser dos mais adiantados centros artísticos

do  Brasil  (…)  É  desses  nomes  que  acompanham  uma  nacionalidade,

ilustrando-a, como afirmação magnifica de talento e exemplo brilhante de

tenacidade.101 

Coelho  Junior  lança  uma  crítica  ao  governo  de  que  Andersen,  mesmo  que  tenha

dedicado a sua vida à “terra dos pinheiros que ele glorificou com seus pincéis de mestre”, em

Curitiba não conseguiu sequer ter “uma casa onde tenha definitiva a sua tenda de trabalho” ou

mesmo estar “a frente de uma valiosa Academia”. E sentencia: “Tem sido dos seus ateliês

provisórios, a custa de seus esforços e do seu amor por nossa terra, que ele conseguiu legar ao

Paraná  a  mais  elevada cultura  pictoral.  Basta  que citemos  os  nossos  patricios  D.  Amelia

d’Assumpção, Ghelfi, Lange de Morretes, Gustavo Kopp, Annibal Schleder, De Bonna, etc. -

E é este o seu grande título de glória, glória do Paraná. Alfredo Andersen fica como um marco

de grande relevo e vasta projeção na formação cultural do Novo Mundo”.102 

101(ano 4 num 5)
102
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Por sua vez, Curt W. Freyesleben em artigo intitulado “Alfredo Andersen”,103 anuncia

que aconteceria uma exposição das suas obras no Palácio Garcez e aconselha os “distintos

leitores  da  Illustração  Paranaense”,  a  visitá-la,  pois  “esta  formosa  coletânea  de  obras,

instalada no Palácio Garcez, e que suporta qualquer critica, dá a entender que razão bastante

tem os paranaenses cultos para hipotecar ao mestre A. Andersen a sua sincera admiração”. 

(…)  dono  dum  talento  genuíno,  duma  vocação  bastante  pronunciada,

predestinada a não caducar (...) Alfredo Andersen é por índole, um profundo

psicologo, que não deixa de compreender perfeitamente a expressão que se

exterioriza, que fala na superfície dum carácter fisiognômico, outrossim, que

exprime  um facho  de  natureza  ou  um episódio  de  vida.  De  feito,  uma

individualidade  artística  como a  deste  nosso  pintor  em foco,  é  capaz  de

envoluir e produzir conscienciosamente em circunstancias de isolamento dos

centros de arte, nas quais viveu, há tantos anos, o aludido mestre”. “Nunca

retrocedeu no seu valor de artista,  mas sim, passo a passo, foi vencendo,

galgando  os  degraus  da  gloria  onde  hoje  se  vê  contemplado  por  todos,

colhendo  os  melhores  tributos  de  admiração  coletiva  por  parte  dos  que

sabem o que Alfredo Andersen representa na arte brasileira dos nossos dias”.

“Criou um núcleo de discípulos e, com o concurso dos trabalhos destes, não

cansou de formar, neste Estado, um ambiente de arte que a comprehende-lo

se interessa”. “Este mesmo artista, que desde o inicio da sua gloriosa carreira

pendeu poa excelência para o lado do dificílimo “retrato”, no qual se revelou

um profundo pesquisador de segredos no carácter fisionômico, conseguindo

realizar nesse campo da arte inconfundíveis produções; não menos grande é

como  pintor  da  paisagem,  pois,  ao  pintá-la,  sabe  reproduzir-lhes,

singularmente, o encanto e o enlevo da disposição anímica, e que tão bem o

mestre sabe observar e sentir quando se acha em face da natureza brasileira”.

“Não  vai  à  pesquisa  de  efeitos  fúteis  ou  à  caça  de  extravagâncias

desarmônicas. Prefere apanhar, em flagrante, tudo aquilo que apeteça o seu

paladar artístico ou então o que inspire a sua paleta, para, deste modo, não

faltar à verdade. Na verdade é que ele acha a verdadeira beleza!104

103(ano 4 num 6)
104
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Curt W. Freyesleben publicará mais uma vez um artigo intitulado “Alfredo Andersen”

para reforçar a importância do pintor para a arte paranaense. Novamente comenta que a onra

do pintor estaria em exposição no Palácio Garcez:

Lutou no Paraná quarenta anos, aproximadamente, em prol da criação da arte

e dos artistas desta terra”. (…) O meio paranaense de então, semi virgem no

campo das  Belas  Artes,  reconheceu desde  logo na  figura  de  Andersen  o

semeador que ia implantar a semente sacrossanta da arte entre os espíritos

conterrâneos daquele tempo (…) este pioneiro da pintura nossa cimentou os

alicerces para formar a arte pictórica paranaense”.  (…) Os seus diversos

discípulos colaboraram, nos últimos anos, na sua grande obra de desenvolver

a arte nestas plagas queridas”. (…) Esta glória, este feito que foi espinhoso e

é extraordinário, reservará ao nome de Alfredo Andersen um logar de honra

na historia da Artes do Paraná.105

A postura de Andersen em relação ao Brasil foi marcada também pelo seu amor e

união com uma mulher indígena. Ele pintava cenas domésticas e cenas comuns da população

brasileira. Fez duas telas da Mãe d'agua, mito indígena sobre uma sereia, mas ainda assim não

foi bem recebido, pois mesmo que a cultura fomentada no Paraná se apropriasse de elementos

da cultura indígena, notadamente via Romário Martins, a estética que os representava como

deuses gregos não se encontrava em suas pinturas, diferentemente daquilo que Turin fez na

escultura. Pintar paisagens por si mesmas não foi bem recebido pelos fomentadores de uma

estética regionalista. Nessa época Andersen já é um homem de meia-idade com quatro filhos

que,  mesmo alcançando  o  reconhecimento  da  elite,  permanece  em apuros  financeiros.  A

quantidade  de  outros  profissionais  qualificados  crescia,  diminuindo  as  encomendas  e

solicitações de aulas particulares. Os debates paranistas cortaram suas asas no esforço local de

incentivar uma arte da terra. Odilon Negrão em uma das suas cartas para Andersen comenta:

O Paraná é o vosso Cáucaso, professor. Essa terra matou todas as vossas

esperanças de alcançar uma glória maior, quebrou as asas que Deus vos deu

105(ano 4 num 7) de autoria de Curt W. Freyesleben intitulado “Alfredo Andersen”. 
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para voar bem alto, e vos traz, como o Prometeu da lenda, preso à pedra

fatídica do regionalismo obscurecedor. E assim mesmo, vossos olhos, que

nada  mais  vêm a  não  ser  a  paisagem monótona  dos  pinheirais,  obrigam

vossas mãos a pintar, a pintar o verde-escuro das araucárias, para a glória da

arte  e  suplício  do  artista!  Terra  ingrata!,  terra  que  não  sabe  premiar  a

sinceridade, o devotamento, o sacrifício! Aqui em São Paulo eu vejo tantos

pintores, na sua maioria medíocres,  que vivem em palacetes, gozando do

conforto que a fortuna lhes dá. E vós, e vós, professor? Bem sei como viveis

em Curitiba, quase que isolado. E no silêncio desse isolamento, realizando

os  alicerces  de  uma  arte  profundamente  nossa,  realizando  o  que  esses

"rapazes  de  cafés",  que  a  indolência  e  a  incultura  aniquilaram,  nunca

poderão objetivar  […] Ah!  Professor,  não desespereis  !  Talvez depois de

vossa morte vos façam monumentos,  quando já não posssais gozar dessa

lembrança, como aconteceu ao nosso Rocha Pombo, que morreu na miséria e

agora empolga os vivos.106 

Em 1927, Andersen novamente deseja retornar à Noruega. Mas a proposta de se criar a

Academia de Belas Artes, feita por Afonso Camargo, é aceita pelo pintor. Decide ficar apenas

um ano na Noruega para então retornar ao Paraná. Enquanto esteve na Noruega, o governo

norueguês fez a ele a proposta de dirigir uma escola de pintura, mas recusa e retorna ao Brasil

com as  telas  que fez na juventude.  O Congresso Estadual  aprova o projeto da Academia

através da lei nº. 2643 de 10 de Abril do 1929, porém, com a chegada do Vargas ao poder em

1930, o projeto não seguiu adiante. O “seu empenho de tornar oficial o ensino de bélas artes

na terra das araucarias” mais uma vez não vai adiante. O artista ainda presidiu a Sociedade de

Artistas do Paraná; os seus alunos o qualificavam de bom educador, professor predestinado de

belas artes “dando rumo a todas as vocações de arte que o procuravam”. Muitos dos seus

alunos foram depois à Europa para aprimorar suas técnicas: “Andersen era mestre à antiga,

porém mestre de verdade e com o seu modo de ser mui nobremente realizado”. Ele dizia que

o aluno deve aprender a fazer o desenho perfeito, “na maior exatidão de efeitos que o modelo

106Apud Corrêa. (Carta da Odilon Negrão a Alfredo Andersen. 20 de novembro de 1933. (Acervo
MAA).)
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proporcione”  para  que  somente  depois  “o  artista  possa  abrir  azas  ao  seu  temperamento,

emancipadamente”.107  

O Governo Municipal de Curitiba o reconheceu com o título de “Cidadão honorário de

Curitiba” em 1931. Em 1933, a Associação dos Artistas Brasileiros conferiu-lhe a honra de ser

seu sócio em homenagem ao seu mérito. O reconhecimento era formal, porém em 9 de agosto

do 1935, Andersen “falecia em Curitiba, em precárias condições de vida”.108 

Logo  após  a  sua  morte  surge  uma  biografia  intitulada  Andersen,  pai  da  pintura

paranaense, de Carlos Rubens de 1939. Andersen foi o pioneiro em relação à representação

da paisagem paranaense. O mesmo princípio de captar a imagem, assim como ele realizava na

sua terra natal,  é utilizado para observar a paisagem paranaense. Andersen pintou diversas

telas  com pinheiros em bosques,  de longe,  de perto,  sob a  luz do luar,  etc.  Muitas vezes

desenhava para adquirir o seu ganha pão, atendendo ao pedido dos clientes. E esse elemento é

o que se destacava para os regionalistas parananenses. Carlos Rubens conta uma história da

vida de Andersen, omitindo detalhes polêmicos e destacando sua formação clássica. Assim, a

escolha  do pintor  ficar  nas  terras  das  araucárias  é  devido ao  seu deslumbramento com a

natureza local, trazendo o ar de predestinação. A mesma perspectiva é apresentada em textos

da  Illustrações  Paranaense.  Andersen  ressurge  enquanto  ser  único,  que  trouxe  a  arte  da

pintura, ligado em sua essência à terra e ao povo do Paraná: “Andersen se faz brasileiro, se faz

paranaense, e durante mais de trinta anos só o Paraná irradia diante dos seus olhos e pulsa no

seu coração [...] seu pincel não saberia interpretar outra natureza, reproduzir outra gente”.109 

Assim, legitima-se o seu título de “pai da pintura paranaense”. Reforçava-se que suas

exposições  no Paraná,  no  Rio  e  em São Paulo  recebiam elogios  na  imprensa  e  prêmios,

transformando espectadores  em admiradores  da sua obra,  posicionando o pintor  além das

fronteiras do Paraná. Rubens consegue, ao citar  varias personalidade importantes do meio

artístico e político que o admiravam e visitavam o seu ateliê, ao ressaltar que, em sua escola,

ensinou uma plêiade de artistas, cria uma imagem do mestre dos mestres, missionário das

artes, desinteressado pelo lado financeiro. Alias, sem de qualquer forma reforçar o fato de que

viveu em uma situação precária durante todos 40 anos no Brasil, por causa de falta de apoio

pelas elites políticas locais. E assim nascia um mito, que justificava uma pertença à cultura

107(147 - Silveira Neto).
108(150 Silveira Neto)
109(26 – Amelia). 
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paranista. Assim, com o pai da pintura paranaense e o simbolo a ser pintado, o pinheiro se

tornou  um tema preferido  por  grande  maioria  dos  artistas  do  Paraná,  e  “essas  paisagens

canonizadas constituem verdadeiros retratos do Paraná, adquiridas tanto para figurarem em

acervos oficiais quanto para enfeitar as salas da burguesia em ascensão”.110 

É nesse contexto que o jovem Dalton Trevisan começa a questionar a arte, sobretudo a

arte perpetuada pelos paranistas. Em seu artigo intitulado "Viaro Hélas... e abaixo Andersen",

tentará exorcizar a sombra de Alfredo Andersen,  entendida como aqueles que seguiram à

margem de Andersen, sem propor algo realmente novo: “Há um tempo para semear e outro,

para colher;  se houve tempo em que era de bom tom admirar Alfredo Andersen,  agora é

necessário exorcizar a sua sombra”. 

110(156 - Amelia)
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5. O modernismo de Viaro:

Guido Viaro afirmava que “o artista é um intérprete de si mesmo” e que “manifesta o

seu egoísmo falando à comunidade”. A comunicação seria a condição  e que “o artista precisa

de comunicação. A obra de arte vive da comunicação”.111 

Então, quem é ele? Felizmente, podemos perguntar a ele mesmo. Em um artigo intitulado . ele

satisfaz a nossa curiosidade dizendo:

Como sou eu? Isso que é bonito! Eu sou o que sou; o espelho me fala a

mesma linguagem de sempre, clara e insuspeita, sobre isso não tenho ilusões

(…) Mas esse amolante não parece interessar-se pela imagem física, quer

conhecer a outra, aquela que nem o espelho e nem a foto revelou jamais a

ninguém. Como se pode, então, descobrir o monstro que está escondido no

fundo do nosso ser (…) Apresentar ao lado de um Leo forte e sadio, o outro

Leo raquítico ou vesgo? Um sósia que o mundo não pode aceitar por não ser

a cópia autêntica do outro… Ora, quem acreditará nesta figura que leva o

mesmo nome, a mesma altura, os mesmos olhos se vista obliquamente exibe

toda a falsidade da primeira e a contrafação da segunda. 112

Com um olhar crítico sobre si mesmo, Viaro estabelece um tipo de performance no

formato de uma rebelião estética e anárquica contra tradições e cânones estabelecidos na arte

do “anteontem”. Ele não quer fazer um retrato-espelho. Ele propos um retrato moderno, cujo

conceito de realidade dissolveu-se em alusões, reminiscências e imagens espelhadas de um no

outro, transformando-se em uma espécie de intertexto:

Nasci nu como os outros, em terra longínqua muito pobre e bonita (…) Sou,

no final das contas, um pobre diabo como tem tantos, talvez mais ainda que

os tantos por ser visionário (…) o Sancho Pança tem grande atuação em mim

é um fato – não posso negá-lo (…) Eu não sou um pintor nato, mas um

artista  em caminho (…) Nada sei.  Sei  que só me resta  trabalhar  tenaz e

111(numero junho 1946 pag 5)
112“Viaro” por Guido Viaro – em número 18 pag. 6
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continuamente para poder, um dia, no fim da vida, dizer que consegui pouco

em tanto esforço, mas fiz alguma coisa.113  

Em um sentido muito amplo, o modernismo é a “outra arte”, cujo propósito principal é

a criação livre, que decodifica o mundo e o expressa com novas linguagens visuais. A imagem

de Sancho Pança, evocada por Viaro, é a personificação de uma pessoa do povo, portadora da

sabedoria popular, do senso comum e da sagacidade quotidiana, mas ao mesmo tempo uma

pessoa simples e ingênua. Não é o mesmo “nasci nu como os outros” que estamos ouvindo?

Com o tempo, Sancho muda sob a influência do Dom Quixote, servindo-o não por dinheiro.

Sancho possui traços comuns a Dom Quixote - bondade, compaixão, humanidade, pureza de

coração.  Quando  Sancho  Pança  adquire  a  oportunidade  de  passar  algum  tempo  como

governador da ilha, ele se mostra um governante misericordioso, quer cuidar dos fazendeiros

e levantar a agricultura. Muitas vezes  Sancho Pança  pede ao Dom Quixote para descer na

terra e andar sobre ela com os pés.  No entanto, a “sanidade” do Sancho Pança não o impede

de ser companheiro, amigo e principal interlocutor de Dom Quixote, cúmplice de muitas de

suas  façanhas.  A  essência  do  personagem  surge  a  partir  de  seus  principais  aspectos

potencialmente  cômicos  e  grotescos,  conectando-o  com  a  cultura  popular  do  riso  e

demonstrando, via riso, informalidade, trapaça e valorização do cotidiano.

Dalton Trevisan comentava que “é sujeito corrosivo esse Viaro como ácido nítrico”.114

Está se dedicando ao criar um nova geração de críticos de arte, pois pintar podem muitos mas

precisamos definir o que desenhar, como e para que. Tal como na Europa e na Rússia, quando

os futuristas um dia clamaram por um novo território e o direito de existir, Viaro também

apresenta uma outra perspectiva de olhar para o mundo: 

Pinta não a gente e a terra de Curitiba, mas simplesmente a gente e a terra.

Não só os pinheiros, mas também o povo humilde das casas miseráveis à

sombra dos pinheiros,  e pinta-os feios,  em cores rebaixadas,  de pernas e

mãos  enormes,  o  que  faz  um membro  da  Academia  de  Letras  José  de

Alencar dizer: “a beleza, onde está a beleza?”.115

113“Viaro” por Guido Viaro – em número 18 pag. 6
114(numero 7 pag. 10)
115
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Guido Viaro é um artista novo dos tempos novos. De acordo com Trevisan, “é ele, no

Paraná, a fonte sozinha da inquietude nas artes plásticas” e que é capaz de enfrentar os “mitos

mortos  e  enterrados”.116 Dalton  Trevisan  elogia  o  trabalho  de  Andersen,  considerado  um

“pintor de méritos reais”. Porém, para seguir adiante no caminho das artes, seria necessário,

repensá-lo para que a sua figura não pudesse cobrir com a sua sombra os novos discípulos.

“Agora é necessário exorcizar a sua sombra” para criticar a arte que este representa, os tabus

consagrados. Anderson “já é o fantasma a assombrar a pintura de época que não a sua”. 117

Percebe-se o desejo de se livrar de velhas normas e escapar dos remanescentes do passado. 

Guido Viaro cria em Curitiba uma escola de desenho e pintura tendo como “finalidade

a formação de mentalidades artísticas mais do que pintores, pois acha que ao Brasil,  e ao

Paraná em especial, mais serve ter mentalidades artísticas do que medíocres pintores”.118 De

que serviria aprender a desenhar bem sem saber para que se pinta? Saber representar o nu

artístico ou natureza morta faz de você um artista renomado? Existe uma enorme variedade de

estilos e tendências nas artes visuais. Muitas vezes eles não têm limites claramente definidos e

se movem suavemente de um para outro, estando em constante desenvolvimento, mistura e

contração. Guido Viaro se preocupa com essas questões e procura dar orientações e a devida

crítica em seu estúdio  que se transforma, conforme Trevisan, em “um palco de sangrentas

brigas sobre arte,”119 em “foco das ideias revolucionárias sobre arte em Curitiba”120 

Viaro disse que “Não há aqui a precocidade do norte. Mas aquela precocidade não

representa uma vantagem real (…) É verdade que, no Paraná, temos pouco. Mas, vendo bem,

que é que tem o Rio e S. Paulo? Poucos artistas verdadeiros! Uma obra de eflorescência

europeia. No conjunto, não conseguimos chegar a uma expressão nossa”.121

Na entrevista com Di Cavalcanti, intitulada “Não é o Grande Público o Inimigo da

Arte Moderna”,122 há uma argumentação que contribui para justificar o trabalho de Guido. O

texto apresenta, esquematicamente, a trajetória artística do Di Cavalcante, pintor com uma

116(numero 7 pag. 10),
117(numero 7 pag. 10)
118(numero 7 pag. 10)
119(19 pag. 10)
120(numero 7 pag. 10). 
121“G. Viaro” em 19 pag. 10
122numero 7 pag. 14),
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bagagem de vinte e nove anos. Foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna com

uma contribuição, na opinião do Sérgio Milliet, “das mais curiosas e corajosas”. Ele, segundo

Yllen Kerr, “depois de um estágio no impressionismo, no expressionismo e no cubismo (…),

indicando-lhe o rumo das “grandes massas na construção” (…),  não se desnacionaliza”, pois

sabe que “a arte é um fato social, que seu objetivo é a expressão comunicação”. A sua obra

representaria o povo brasileiro, prendendo-se ao espírito brasileiro. Conforme o próprio Di

Cavalcante, dentro de cada um de nós, exite um fundo de misticismo: “a arte moderna está

ligada ao povo (…) Eu, com meus 50 anos de idade, posso me considerar moço, porque ainda

não perdi nem um segundo de pé na arte de seu tempo (…) não é o grande público o inimigo

da  arte  moderna,  da  arte  viva.  O  grande  público  sente  que  nós,  artistas  da  atualidade,

exprimimos uma época”. O seu tom de lamento, no final da entrevista, de que não há muitos

artistas que acompanham o seu tempo, ou seja, ficam presos em outras épocas, não servem ao

seu povo, traem o princípio básico do artista, é apoiado pelo seu entrevistador, chamando-o de

“melhor amigo dos moços”. 

Trevisan destaca os moços como aqueles que servem de exemplo.  Pode-se dizer que

Trevisan desta forma apresenta a sua opinião sobre a arte moderna e seus artistas. Dizendo

com as  palavras  do Guido:  “Uma arte de costas  voltadas ao passado,  tôda de braços

abertos para o futuro”.123  

“(…) um homem ainda moço, mas já de cabelos brancos, que sempre é visto com os moços,

que é comprendido pelos moços e que os compreende, e que é sempre o primeiro à frente das

iniciativas renovadoras, daquelas que podem indicar algum caminho desconhecido, ou frutos

novos das árvores que se conhecem” (W. Martins/ 8, pg 6)   

Assim, é compreensível o motivo pelo qual Trevisan chamou Viaro de “personalidade

carismática” e que teria a capacidade de transformar tudo o que toca e ainda ser “quase uma

rua de Curitiba”.124 Pois ele é um artista que teria rompido com os padrões vigentes e recusa a

ideia de simples imitação da natureza. Assim como os futuristas, que com a ajuda de meios

pictóricos tentaram transmitir os sons da cidade moderna em suas imagens para visualizá-los,

123(numero junho 1946 pag 5)
124(numero 7 pag. 10)
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Viaro tenta representar a vida de Curitiba que passa perante os seus olhos. Em entrevista para

Erasmo Pilotto, Guido afirmou: 

o  artista  usa  da  matéria-prima  “povo”,  para  exprimir-se,  para  dizer  ao

próprio povo o que tem a dizer (…) são sociais os temas mais egocêntricos,

mesmo aqueles que põem a nu a nossa vida pessoal mesmo mais miserável.

O tema adquire um carácter social no instante da comunicação. E, depois,

tudo que é grande e eterno tende para o coletivo e universal. Assim, mesmo

si eu estou exprimindo o meu eu mais singular, só posso fazer obra grande e

eterna si conquistar o universal. Por isso, só o coletivo é grande. O único

eterno é o povo (…) O artista começa a descida em profundidade dentro de

si mesmo quando o ambiente se empobreceu. É verdade que essa descida em

profundidade é a única forma profunda de honestidade.125 

Ainda na mesma entrevista,  Guido criticava os artistas que pintam semelhante aos

artistas europeus: “faz-se uma exposição brasileira em Londres e os londrinenses só podem

dizer que aquilo eles já conhecem de primeira mão e melhor”. Ele protesta com veemência

contra essa falsificação da “pintura temática” dos salões Europeus e clama pela criação da

vanguarda brasileira que pudesse expressar o Brasil, a sua  essência e o seu povo: “Nós, no

Paraná, somos de amadurecimento mais lento e menos brilhante. Somos espíritos indutivos e

não intuitivos. Mas isso talvez nos permite criar com maior solidez (…) O que precisamos é

planejar o nosso trabalho, e realizar planos grandes”. Ele sugere começar com as crianças,

separando os que tem aptidão para o desenho e orientando-os por alguém de fora. Para a

“mocidade”,  sugere  organizar  “concursos  de críticas,  conferências  em forma de palestras,

publicações,  visitas  comentadas  a  exposições”.  Para  os  grandes,  sugere  trazer  “críticos

honestos e inteligentes”,  pois, “em vez de contratar uns técnicos de umas coisas que não

resultam em nada, mandar vir pelo menos um crítico que possa ensinar, orientar”.126

Ensinar  o  valor  absoluto  do  princípio  individual,  capaz  de  expressar  a  ansiedade

interior não somente criar algo novo, mas também voltado para a tarefa de se reconciliar com

o seu próprio tempo. Captar e entender a realidade da vida contemporâneo não é possível sem

125
126(numero junho 1946 pag 5)
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mudanças na percepção de si mesmo. Assim, os criticos iriam auxiliar no parto de uma arte

expressivamente  brasileira.  A arte  que,  devido às  circunstâncias,  forçada  a  inicialmente  a

imitar,  mas  que,  ao  combinar  diferentes  impulsos,  estruturas  e  “fases  incompatíveis”  das

correntes artísticas, pudesse resultar em um novo espectro, o que não deixe de ser aquilo que

se buscava no modernismo da década de 1920. 

“Falta completamente o ambiente, faltam os estímulos para que se venha a

produzir  com  intensidade  cada  vez  maior.  Falta  emulação.  Faltam  os

elementos para que se consiga fazer uma arte nova. Nós aqui fazemos de

reminiscências, e produzimos com um caráter cerebral, com uma tentativa de

entrar para dentro de nós mesmos, mas não podemos dizer que nada disso

que estamos fazendo seja um caminho de fato. O melhor orientado é o Poty,

parece que nasceu um filósofo precoce, e tem uma maneira muito simples de

se exprimir, que pode chegar a todos. Porque Dostoiewski é o que está mais

próximo dos latinos.  Dostoiewski  e Andreiew. Não podemos ir  fazer arte

como as obras de Dickens, que antes de a gente abrir já nos fazem ver as

mulheres com o seu tricot ao colo, as mulheres que soltam os seus óculos em

cima da mesa, pega um lápis e diz: Como é lindo êsse Ivanhoé...”

“Dostoiewski  está  completamente  próximo  da  alma  latina.  A  frase  do

Carpeaux de que a descida ao subconsciente está para terminar talvez seja

verdade.  E então as coisas mudam.  Creio que muitas vezes descemos ao

subterrâneo por falta de um ambiente e de fermento para produzir uma obra

na claridade do solo”.127

Guido  Viaro  escolheu  dois  autores  russos  enquanto  guias.  Ambos  escrevem  na

passagem do século XIX para o XX, período de intensas transformações modernizantes que

reorienta  a  individualidade.  Eles  revelam  a  tendência  do  homem  da  sua  época  de

autossuperação e o tratam como uma criatura que se esforça para expandir os seus limites. 

Leonid Nikolaevich Andreev (1871-1919) é um historiador da alma humana, a alma,

principalmente,  em tempos  de  crises  agudas.  Ele  cria  um especie  de  drama psicológico,

focado  em  conflitos  de  consciência  e  inconsciente,  apresentando  não  personalidades  ou

objetos em si, mas seus conceitos filosóficos. Assim em “O muro”, vemos algo que impede

127
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não somente um homem, mas a humanidade de seguir o caminho para a felicidade. O “muro”

pode  ser  entendido  como  qualquer  coisa  que  está  atrapalhando  este  caminho.  Pode  ser

pobreza,  guerra,  doença,  vícios,  desastres  naturais  e  assim  vai,  que  cresce  como  algo

intransponível.  A  humanidade  não  consegue  se  livrar  de  todos  os  seus  problemas  e

infortúnios, por isso está impedida de alcançar a felicidade. 

Seu estilo é peculiar pois é uma combinação de várias direções literárias, cheio de

análise  crítica  do  cotidiano.  Se  o  autor  descreve  a  natureza,  isso  significa  que  ele

provavelmente procura conduzir  uma conexão paralela com a alma humana. Os tema das

obras de Andreev são bem diversificados.  Utiliza em demasia as cores  vermelha,  preta  e

branca  para  construir  seu  mundo artístico  original  cheio  de  aspectos  emotivos,  criando a

expressividade de pintura colorida. Muitas vezes nem prestamos atenção a isso no texto, mas

ao ouvir “preto” associamos com algo obscuro e triste, “vermelho” nos lembra  o sangue e

amor, “branco” é associado com os pombos da paz, com algo puro e ingênuo. Essa “pintura

colorida” do autor ajuda não somente conduzir as reações do leitor, espremendo a angústia  ou

tristeza, mas também dar aos seus trabalhos a natureza dual, reforçando uma combinação de

escuridão e luz, bem e mal no homem.

Andreev apresenta uma pessoa múltipla, sugerindo que não há transparência em todas

as suas decisões e sentimentos. A composição da história “O Abismo” está estabelecida em

contraste: amor supremo - instinto baixo, luz - escuridão, coragem - definhamento moral. O

autor trata da vida de um homem no mundo, em que não há só Deus, mas o diabo também.

Assim, uma pessoa está sujeita à ausência de limitações existenciais. Ao ler os trabalhos do

Andreev, o leitor poderá “sentir” todo o buquê da vida do cotidiano da época. 

Fiódor  Dostoiévski  é  essencialmente  um  escritor-psicólogo,  pesquisador  das

profundezas da alma humana. Em suas obras o escritor se preocupa em descrever o destino de

um homem, o destino de sua alma, seu caminho para Deus, para o conhecimento da verdade.

A vida dos personagens sempre está cheia de contradições e enigmas insolúveis. Dostoiévski

foca todo o interesse da história na transmissão de momentos psicológicos. Seus personagens

procuram se superar, livrar-se da sua dolorosa vergonha e, ao passar do outro lado do bem e

do mal, mudar física e psicologicamente. Dostoiévski enfatiza o aspecto religioso e moral da

questão.  Ele  defende  o  direito  da  liberdade  pessoal,  mas  acredita  que  a  vontade  própria

ilimitada  leva  a  ações  anti-humanas.  Assim,  “O  Crime  e  Castigo”  é  o  caminho  para  a
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redenção, é uma história sobre a morte espiritual e ressurreição de uma única alma humana,

que passou por todas as provações e adquiriu o significado de estar na fé e esperança.  O

sofrimento cria amor e fé, e neles nossa justificação diante do Ser Supremo, a cura moral da

humanidade.

A literatura de ambos os autores é caracterizada pela profunda penetração no mundo

interior dos heróis.  Essa discussão é retomada por Erasmo Pilotto na  Joaquim,  em artigo

intitulado “Tolstoi”: “é preciso ler os Cossacos para sentir quanto Tolstoi é a Natureza. E é

preciso ler a Ressurreição para ver como todos os problemas de Tolstoi se vão resolver em

Deus”. (...) “Nos Cossacos, a ideia, a sensação material da confusão do homem e da natureza

vai nos tomando, logo de princípio, e se vai fazendo cada vez mais intensa. As alegrias, as

cóleras,  os  pensamentos,  as  palavras,  a  vida  tôda,  aí  se  passa  com  a  impetuosidade,  a

inconsciência, a ingenuidade, a indiferença e a grandeza das coisas da natureza”.128

Leão Tolstoi retrata o mundo interior de uma pessoa à sua maneira. “Que procuras,

pois, ainda? - parecia dizer-me uma voz interior. - Esse é Ele, Ele, sem o qual não é possível a

vida. Conhecer a Deus e viver, são uma só coisa. Deus é a vida. Vive para procurar a Deus e

tua vida não estará privada de Deus”. Tolstoi constrói o estado mental de uma pessoa.  O

retrato da personagem e, mais importante, seu caráter, são dados pelo escritor em movimento,

gradualmente compostos de características e sinais que se manifestam em como o herói age,

fala, pensa, impressiona os outros, se relaciona com a natureza e Deus. O próprio processo da

vida espiritual dos heróis fascina e impressiona em sua vitalidade. “Aquele  outro  traço  que

Dostoievski  assentara,  aquela  paixão  pelo  abismo,  aquela  incoercível  necessidade  de

ultrapassar  a  marca,  de  inclinar-se,  na  crista  do  abismo,  dobrar  meio  corpo  para  êle,

embriagar-se  de  sua  alma  de  espanto,  até  lançar-se  nele  por  uma  imperiosa  necessidade

interior,  está  em Tolstoi  marcada  em traços  gritantes”.  Tolstoi  não  se  limita  a  definições

precisas de certos estados mentais.  Ele vai  mais longe e mais  fundo. Ele abre a lente  de

aumento sobre os segredos da alma humana e capta o próprio processo de surgir e se formar

do sentimento mesmo antes dele amadurecer e se tornar completo. Ele parece mergulhar em

abismo da individualidade e, ao voltar na superfície,  pintar um quadro da vida espiritual,

como se constatando a imprecisão de quaisquer definições prontas. Ele conecta de alguma

forma seus heróis com a natureza, o que ajuda a revelar seu mundo interior mais plenamente,

128(numero junho 1946 pag 15)
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além de transmitir importantes pensamentos do autor ao leitor: “(...) êsse extraordinário livro

que  se  chama  O  reino  de  Deus  está  em  nós,  em  que  ele  mostra  o  fundamentalmente

contraditório da vida de todos os homens entre o que aceitam como justo e exato e a sua

maneira de agir, - sentirá que a sua filosofia tôda não é , em última análise, sinão o pensar

corrente levado além da marca, transformado pela inclinação para o abismo. E essa inclinação

se pode ver  em todo o Tolstoi”.  Erasmo Pilotto  mostra  que na obra do Tolstoi  há várias

temáticas: o problema do lugar do homem no mundo e sua busca pelo sentido da vida, o

problema  da  moralidade,  o  problema  da  relação  entre  as  pessoas,  o  problema  do  amor

fracassado e muitos outros. O crítico sugere a leitura de “Confissões” do Tolstoi, mostrando

que a vida pessoal dele está cheia da mesma filosofia do sofrimento, da tentação, “da luta

dentro do homem, entre o céu e a terra”. Erasmo Pilotto termina o seu artigo dizendo: “êle era

um homem bom, um homem de bem. E foi coerente e simples. Apenas se deve acrescentar

que foi um gênio e cristão. E, por tudo isso êle é, seguramente, um homem perigoso”.   

Percebe-se que para Erasmo Pilotto o Tolstoi-homem e Tolstoi-escritor se mesclam em

uma genial  simplicidade,  honestidade  consigo mesmo e  com o mundo.  Essa  honestidade

espiritual nascida nas profundidades dentro de si mesmo é o caminho que sugerem os moços

de Joaquim. Wilson Martins dizia que “Viaro representa o aspecto pictórico de uma renovação

espiritual que nos outros campos é encarnada, por exemplo, pelos rapazes de Joaquim, tão

poucos, ainda, mas serenamente confiantes na faculdade das suas ideias. E é, afinal, o que

interessa: que as ideias, certas ou erradas, sejam movimentadas e debatidas, sejam expostas à

luz do dia e reviradas em suas faces, para que se extraia de cada uma o suco de verdade que

possa conter. Tanto “Joaquim” como Guido Viaro, ambos tão estreitamente ligados, existem

apenas em função da honestidade espiritual e é isso tudo o que pedem”:

Um quarto de século depois, repete-se no Paraná o episódio modernista de

São Paulo: o de um pintor que se atira corajosamente a experiências sem

dúvida  inspiradas  pelos  pioneiros,  mas  sempre  experiências  pessoais,

abrindo  caminho  a  uma  idéia  geral  de  renovação,  a  uma  idéia  que  está

lentamente fazendo sua trajetória nas atividades literárias e agora, por uma

consequência inesperada, nas próprias atividades políticas. A mesma ância
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de renovação e de honestidade espiritual que vem caracterizando a arte de

Viaro.129

Guido Viaro, junto com Poty, foram os responsáveis pelas rincipais ilustrações para a

revista  Joaquim. Em  artigo  intitulado  “Os  ilustradores  de  Joaquim”  é  manifestado  esse

reconhecimento e breve análise dos novos taletos:

Um ano decorreu de sua existência, e JOAQUIM pôde conservar, como uma

indispensável  contribuição ao seu sucesso,  a sedução que despertaram os

seus ilustradores. Guido Viaro e Poty animaram o grupo, traçando de início

um padrão de bom gosto, de inteligência e de sensibilidade artística que foi

seguido  brilhantemente  pelos  jovens  que  apareceram em seguida.  Guido

Viaro, um mestre experimentado e de mentalidade sempre jovem e vibrante.

Poty,  jovem mesmo de idade (…) é  muito mais  que uma promessa (…)

Ambos bons amigos, artistas que se entendem porque possuem condições

que os unem num mesmo sentimento de arte”. (…) “Guido Viaro há bem

pouco se fêz para nós uma revelação (…) em Curitiba vive um dos nossos

grandes artistas (…) Parece impossível, mas é uma estranha verdade, que

esse  artista  não goze em nosso país  da divulgação que merece.   (…) os

ilustradores de JOAQUIM imprimem à revista um aspecto gráfico realmente

artístico,  à  semelhança  das  publicações  que  oferecem  aos  seus  leitores

estampagens originais de clichês diretamente executadas pelo artista. Em se

tratando de uma revista  literária,  isso garante  a  JOAQUIM uma situação

privilegiada entre seus congêneres”. “As ilustrações de Poty para JOAQUIM

têm pôsto em foco tôda uma sincera e emocionante exaltação humana, que é

o grande traço comum de tôda a sua obra. Aliás o Mestre Guido Viaro, não

devemos esquecer, abre-se para a comunhão do destino do homem simples,

do homem que sofre, do homem para quem a vida é uma luta, do homem

comum”.130   

129 Em número 8 pag 6,
130(10 pag 10, Q. Campofiorito)
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Wilson Martins afirmava que “Viaro, como o Teodoro de Sommervieux do Chat-qui-

pelote, possui a alma nutrida de poesia, e daí o caráter interpretativo e criador de todos os seus

quadros. Não se encontra um trabalho de Viaro que não represente uma interpretação, que não

signifique um esforço de extrair do objeto o seu sentido, a sua função humana ou natural”. 131

Em outras palavras, Guido Viaro pintava baseando-se na liberdade interior, tendo uma visão

do mundo que o guia, ajudando a formar uma nova linguagem pictórica:

Entre todos os pintores paranaenses realmente honestos em sua arte, Guido

Viaro distingui-se por um aspecto que torna as suas experiências e as suas

pesquisas singularmente interessantes. Interessantes não tanto do ponto-de-

vista estético, do ponto-de-vista do gôzo artístico, mas interessantes como

contribuições para uma evolução espiritual há muito aspirada pelo Paraná,

principalmente pela juventude, uma juventude que afinal não aceitou mais as

glórias feitas, geralmente suspeitamente construídas, e decidiu pensar pela

própria cabeça. A juventude que está fazendo “Joaquim”, a revista literária

que é, no seu tipo, a melhor do Brasil. Êsse sinal de Viaro é a inquietude, é a

insatisfação com que permanente pesquisa os problemas de sua pintura, os

problemas técnicos do artezanato e os problemas artísticos de interpretação.

É a inquietação que possui um sentido orgânico e criador, que não se pode

nem por um momento confundir com a hesitação, com a perplexidade, com

o  esnobismo.  É  a  inquietação  é  tão  legítima  que  o  atira  para  as  mais

arrojadas composições de arte moderna, no papel, no zinco, a carvão, a óleo,

sem abandonar os quadros academicos que possuem a seiva que ainda hoje

os torna valiosos e apreciáveis. Inquietude que o atira para uma espécie de

conciliação entre a arte acadêmica e a arte moderna, em certas paisagens

estupendas, carregadas de poesia e de sentido, que é, afinal, o que se pede à

pintura, como à arte em geral. Pois a simples reprodução, sem um sentido

artístico,  pode-se  conseguir  com uma  “kodak”  portátil  (…)  Inquietude  e

insatisfação  que  tanto  o  aproximam  da  juventude,  o  que  me  parece  o

primeiro sinal da vitalidade.132

131W. Martins/ 8, pg 6)
132(W. Martins/ 8, pg 6)  
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A revista procura educar não apenas o gosto do público, mas também empolga uma

geração de novos artista com a abertura de um espaço para debate.  
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6. As origens dos neologismos Paranismo e Paranistas

Durante uma viagem ao norte do Paraná em 1906, o poeta Domingos Nascimento teria

constatado que os habitantes daquela região usavam o termo paranista ao invés de paranaense

para designar os nascidos no Paraná.133 O relato sobre essa experiência apareceu na imprensa

curitibana através de uma pequena nota no jornal  A República no dia três de  setembro de

1906: “Paranistas é o nome que nos dão, no norte do Estado, as populações de paulistas e

mineiros  que,  como se  sabe,  por  ali  se  estão  disseminando.”134 Logo na  edição  seguinte,

publicada no clima das comemorações do sete de setembro, encontramos um artigo do próprio

Domingos Nascimento que até então permanecia adormecido. A relevância desse texto está no

fato de que nele encontramos um conceito sobre o paranismo que se antecipa em duas décadas

ao  já  conhecido  conceito  apresentado  por  Romário  Martins  em  1927.  ,  condição  que

possibilita uma reavaliação da trajetória dos estudos sobre o paranismo. 

Desde a década de 1970, os estudos sobre o paranismo reafirmaram que a origem do

conceito estava no manifesto paranista, elaborado por Romário Martins.135 Contudo, o artigo

de Domingos Nascimento, de 1906, aponta para uma perspectiva que altera os rumos das

análises sobre o tema, a começar pela ideia de que Romário Martins criou o conceito de

133Referência sobre a viagem.
134A República: órgão do partido republicano federal. Curitiba: 03/09/1906. Ano XXI. N. 207, p. 1.
135Apresentamos apenas os trabalhos que repercutiram em outras pesquisas: ARAÚJO, Adalice Maria

de.  Dicionário das Artes Plásticas no Paraná. Curitiba: Edição do Autor, 2006. BURMESTER,
Ana Maria; MAGALHÃES, Marionilde; PAZ, Francisco. O paranismo em questão. In: SILVA,
Marcos. (org.) República em migalhas. São Paulo: ANPUH, Marco Zero, 1990. KEINERT, Ruben.
Regionalismo  e  anti-regionalismo  no  Paraná.  São  Paulo,  1978.  Dissertação  (Mestrado  em
Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  Universidade de São Paulo.
SOUZA, Fabricio Leal de. Paranismo: da ideologia ao imaginário. LEITE, José Roberto Teixeira.
João Turin: vida,  obra,  arte.  Curitiba: Nossa Cultura,  2014.  PEREIRA, Luis Fernando Lopes.
Paranismo: o Paraná inventado; cultura e imaginário no Paraná da I república. Curitiba: Aos
Quatro Ventos, 1997. PEREIRA, Luis Fernando Lopes. O espetáculo dos maquinismos: Curitiba
na virada do século XIX ao XX.  São Paulo: Blucher Acadêmico, 2009. TRINDADE, Etelvina
Maria  de  Castro.  Paranidade  ou  paranismo? Revista  da  SBPH,  Curitiba,  n.13,  p.65-74,  1997.
DUDEQUE, Irã Taborda. Espirais de madeira: uma história da arquitetura de Curitiba. São Paulo:
Studio Nobel: FAPESP, 2001. SVARÇA, Décio. O forjador: ruínas de um mito. WACHOWICZ,
Ruy.  Os ádvenas e os paranistas na obra de Romário Martins.  Anais do Colóquio de Estudos
Regionais,  comemorativo  do  I  Centenário de Romário Martins.  Boletim do Departamento  de
História da UFPR: Curitiba, 1974.
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paranismo.  Com base  no  texto  de  Domingos  Nascimento  é  possível  atestar  que  Romário

Martins reelaborou o conceito. 

A origem do neologismo paranista sempre foi atribuída ao poeta, e quanto a isso, não

houve questionamentos nem mesmo por parte de Romário Martins, que inclusive reconheceu

durante uma entrevista ao jornal ??? que surgiu do relato de viagem ao norte do Paraná em

190?.136 Mas  esse  reconhecimento  nunca  aconteceu  em  relação  ao  paranismo.  Tanto  os

estudos  históricos  da  década  de  1970  quanto  a  imprensa  das  décadas  anteriores  não

repercutiram que Domingos Nascimento também foi o responsável pela elaboração de um

conceito sobre o paranismo que antecede o de Martins. 

Com o movimento paranista da década de 1920 e a popularização dos conceitos de

Romário  Martins,  a  informação  permaneceu  esquecida.  Quando  Romário  Martins  fazia

referências a Domingos Nascimento em artigos de jornais e entrevistas, convenientemente

comentava apenas sobre a origem do termo paranista, mas nunca em relação ao paranismo. A

imprensa  reproduziu  seguidamente  essas  informações  durante  as  décadas  seguintes,

direcionando até  mesmo as  pesquisas  históricas  que  aceitaram as  narrativas  sem grandes

questionamentos.  Esses  indícios  conduziram a  uma pesquisa  um pouco  mais  intensa  dos

jornais das duas primeiras décadas do século XX para por em prática um procedimento básico

do  ofício:  ir  às  fontes.  E  ao  vasculharmos  jornais  e  revistas  do  início  do  século  XX,

encontramos os conceitos. 

Domingos Nascimento inicia o artigo afirmando que aceita o paranismo, estratégia

que sugere a assimilação de uma ideia que não seria totalmente desconhecida ou que até

mesmo poderia ser recorrente nos círculos intelectuais e políticos. Não há como atestar que

ele inventou o termo ou apenas atribuiu o conceito ao neologismo já recorrente no debate

regionalista. De qualquer forma, é a definição que primeiramente foi apresentada através do

jornal e que guiou os debates posteriores, sobretudo a releitura de Romário Martins em 1927. 

Domingos  Nascimento  possui  uma  razoável  produção  literária  sobre  a  paisagem

parananense. Seus livros caracterizam-se… 

A interpretação que o poeta apresenta sobre o paranismo inicia com uma sugestiva

conexão simbólica entre a palavra paranismo e sua divisão silábica, com uma simbiose entre a

beleza artística da palavra e a beleza natural da paisagem paranaense.   

136Talvez nota para explicar ou incorporar no texto.
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Aceito o Paranismo, por ser claro e expressivo, sonoro e brilhante; além de

tudo,  por  ser  novo.  Há  no  cordão  destas  4  silabas,  enfileiradas,  uma

perspectiva  simbólica  de  águas  e  terras,  de  cascatas  descendo  e  de

montanhas subindo;  e toda a palavra se estendendo tem a semelhança de

plainos sem fim, olhados do alto. Demais, Paranismo encerra, pela sonância

aos meus ouvidos, as três grandes virtudes da arte: a cor, o som, o perfume.

Olhai o neologismo e vede: as sílabas para, pela predominância da letra a,

dão a ideia virtual de - branco e lato -. É a ideia da Paz. Por outro lado,

enunciando-as, o r brando vos dará uma expressão evidente de cataratas que

remugem e vibram. Nas sílabas nismo a interpretação simbólica é ainda mais

intensa: há toda uma combinação magnífica e esquisita de letras pelas quais

ressaltam essas três grandes virtudes aludidas: nismo lembra a ideia de serros

se  encordoando,  de  um  tom  verde  luminoso,  assim  como  um  sol  que

irrompendo da letra  i lhes batesse em cheio às escostas. É a Esperança. O

branco das águas e o verde das montanhas ferindo a retina. O brando e o

verde das nossa bandeira se refletindo num batismo de inspiração sertaneja!

(conferir) Dessas duas cores transuda ainda um misto de magnólias e trevos,

de alfavacas e laranjeiras em flor.137  

O mesmo recurso linguístico será usado para vincular as cores da bandeira à geologia

do Paraná no intuito de atribuir sentido “a esta originalíssima raça que aqui vai se acentuando

por um tipo novo diferente dos de outras terras.”

Se o trecho acima está carregado de elaborações estéticas e simbólicas para atribuir

sentidos ao termo paranismo, o trecho a seguir utiliza uma linguagem mais direta para tratar

do paranismo eugênico, da tipificação racial com o reconhecimento da existência do caboclo,

do africano e do europeu. Apesar das “meias sombras fugidias” que representavam o elemento

africano que ainda estaria presente no Paraná, para o futuro esperava-se que o branqueamento

se  encarregaria  de  afirmar  definitivamente  a  hegemonia  branca.  Em  1906,  Domingos

Nascimento desejava esse futuro ao Paraná:

137Paranismo. A República: órgão do partido republicano federal. Curitiba: 07/09/1906. Ano XXI. N.
211, p. 1.
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Paranismo é ainda uma palavra ideal para representar esta raça que surge

trinfante,  impiedosa e forte,  misto de caboclo,  africano e europeu.  O que

houver  de  meias  sombras  fugitivas  será  o  traço  africano  que  tende  a

desaparecer: ficará como um retoque a sepia em tela flamenga. Mas as cores

que hão de dominar em futuro próximo serão a primeira e a última. Ora,

dizei-me, embora por um esforço de fantasia, se não é verdade que a gênese

da raça europeia deverá ter sido feita de um dedal de argila muito branca e

pura, num ideal de beleza peregrina; e dizei-me ainda se a americana não

deverá ter sido feita de uma molécula verde de cobre arrancada ao centro

ígneo,  se  refundindo  até  que  as  geleiras  do  obscurantismo  e  o  sol  da

civilização  se  entrechocaram,  num  ideal  de  energias  e  aventuras,  de

resistências e conquistas, entre a natureza e o homem?138

“Paranismo é ainda uma paranomasia bem definida: há uma semelhança de palavra

bem pronunciada, a partir da radical, para todos os idiomas: do grego ao sânscrito, do basco

ao tupi.”

A conveniência de usar o neologismo estaria na sua força de orientar o progresso da

sociedade através da seleção de usos e costumes convenientes, do desenvolvimento de uma

moral e de uma autonomia regionais para uma futura diferenciação perante as outras regiões

brasileiras.  Agregarar  tais  características ao neologismo paranismo viabilizaria  um projeto

com  qualidades  psicológicas  e  sociológicas  úteis  para  definir  os  rumos  da  sociedade

paranaense.   

E si  não lhe bastasse  a  linha psicológica do seu neologismo,  poder-se-ia

agregar-lhe qualidades sociológicas de um efeito moral determinativo. Para a

vida  de  relação,  o  paranismo  representa,  não  esse  jacobinismo  feroz  e

atrofiante que tanto macula as virtudes de um nativismo bem compreendido,

mas a expressão sintética de um verdadeiro culto pela autonomia regional,

atinante ao modo de encarar o civismo e o aproveitamento de todas as suas

forças  vitais  de  progresso.  Sob todos os  aspectos,  no mundo físico e  na

138Paranismo. A República: órgão do partido republicano federal. Curitiba: 07/09/1906. Ano XXI. N.
211, p. 1.
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ordem moral, o meio em que vivemos, já, e o em que vão viver as gerações

futuras  diferem  e  hão  de  diferir  cada  vez  mais  do  restante  das  outras

circunscrições do país comum. O paranismo pode, pois, ser uma expressão

de selecionamento dos usos e costumes, no destaque da ideia e no vigor da

execução. Paranaense ficará quando muito representar esta parte componente

do grande todo social brasileiro.139 

A concepção de paranista e paranismo apresentado por Domingos Nascimento convida

ao culto e valorização de tudo aquilo que expressasse de forma grandiloquente o Paraná. Ser

paranista é agir em prol da terra e venerá-la em toda a sua magnitude.

Domingos Nascimento fez referências diretas à Doutrina Monroe. Em julho do mesmo

ano de 1906 foi realizada no Rio de Janeiro a 3º Conferência Pan-americana. Essa inspiração

americana utilizada para conceituar o paranismo utiliza-se da ideia de uma cooperação entre

todos os  paranistas,  caminho que  fatalmente  conduziria  os  cooperados  ao  progresso  e  ao

futuro.

Paranista exprimirá o culto afetivo por tudo quanto por trás destas muralhas

de granito vibrar solene e forte, de sentimento cívico e amor ao trabalho.

Como  expressão  nova  tenha  ao  menos  um  cunho  de  incentivo:  o  da

valorização das nossas virtudes cívicas. Mais parece uma expressão yankee:

justo  reclame  de  uma  nova  terra  que  aparece  oferecendo-se  a  todas  as

conquistas de progresso. Exemplifica, de resto, na sua expressão de beleza

rara, a quanto pode atingir a facundia imaginativa do sertanejo que explora

as nossas feraes terras da zona noroeste: - Ser paranista é ser do torrão e pelo

torrão  paranaense…  Realmente  é  este  um  neologismo  feliz  e

acentuadamente  característico.  Pois  bem,  fazei  do  paranismo  o  que  o

americano pretende fazer, entre as nações, do monroismo: uma cooperativa

de esforços em que seja por todos e todos sejam um um, - e o Paraná vibrará

então pelos clarins da fraternidade e do progresso – triunfalmente.140

139Paranismo. A República: órgão do partido republicano federal. Curitiba: 07/09/1906. Ano XXI. N.
211, p. 1.

140Paranismo. A República: órgão do partido republicano federal. Curitiba: 07/09/1906. Ano XXI. N.
211, p. 1.
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Se o paranismo transmite a ideia de que é um combate ao imigrante, por outro lado é

uma abertura aos interesses dos não paranaenses. Paranista era mais usado que paranismo nos

jornais  do  início  do  século.  Paranismo  é  um conceito  que,  ao  ser  aplicado,  esbarra  nos

problemas reais,  políticos e sociais.  O jornal  destacou que a “pessoa que nos trouxe esta

novidade” também teria  relatado a  existência  de um intenso comércio e  o surgimento de

novas povoações  formadas por lavradores que “se entregam, com vantagem, à cultura do

café.” Essa condição é vista de forma positiva pelo jornal em virtude da contribuição que a

“uberdade das nossas terras vai,  por si  mesma (,)  atraindo um elemento preciosíssimo de

trabalho e atividade” que contribuiria para solucionar o problema do povoamento do sertão.

Mais pelos atributos da natureza que dos processos sociais ou capacidades individuais, os

habitantes do norte do Paraná são qualificados de “novos cooperados do progresso da nossa

terra”.
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7. Paranismo e paranista na imprensa

Na mesma edição de 7 de setembro de 1906 do jornal  A República  está o primeiro

artigo que se utiliza das concepções formuladas por Domingos Nascimento.  Intitulado “A

influência  dos  paranistas  na  independência  do  Brasil”,  o  artigo  é  assinado  por  Romário

Martins e destaca o papel que “os nossos homens desempenharam tanto na propaganda como

na organização administrativa do novo sistema que surgia”.  Agora os  paranaenses que se

destacam  são  denominados  de  paranistas.  Da  mesma  forma,  Curitiba  é  qualificada  de

“comunhão paranista representada pelos núcleos de população.”141 A novidade do artigo é a

utilização do neologismo paranista para caracterizar os habitantes e a cidade. Até o momento

em que este texto foi escrito, pode ser considerado a primeira utilização dos neologismos

propostos por Domingos Nascimento.

Mas  a  novidade  do  vocábulo  regional  não  despertou  uma  ampla  e  generalizada

apropriação por parte da imprensa ou mesmo das revistas literárias. Após o artigo de Romário

Martins, os neologismos apareceram novamente na imprensa apenas em 1910 em um artigo

no Diário da Tarde intitulado “Viação Férrea do Paraná: uma ameça aos nossos interesses”142.

Até outubro de 1927, quando é fundado o Centro Paranista, o neologismo paranismo apareceu

apenas mais quatro vezes no jornal  A República e três no  Diário da Tarde. Nas principais

revistas literárias não há qualquer menção.143 A maior frequência dos termos está no período

pós república velha, condição que corrobora a afirmação de Ruben Keinert de que no regime

Vargas ocorreu uma intensificação do regionalismo paranaense ao invés de uma retração, tal

como sugerido por Luis Fernando Lopes Pereira.144 

Mas quais seriam os motivos para os neologismos apareceram tão pouco na imprensa?

Romário Martins era um dos principais nomes da intelectualidade parananense e com ampla

circulação  pelos  espaços  editorais  desde  o  século  XIX,  quando  iniciou  sua  carreira

141A  influência  dos  paranistas  na  independência  do  Brasil.  A  República:  órgão  do  partido
republicano federal. Curitiba: 07/09/1906. Ano XXI. N. 211, p. 1.

142Viação Férrea do Paraná: uma ameça aos nossos interesses. Diário da Tarde. Ano XIII. N. 3687,
p. 1.

143Citar as revistas?
144Citar os jornais? Falar do artigo. Uma análise sobre essa questão dos limites temporais utilizados

para analisar o paranismo está no artigo Paranismo: da ideologia ao imaginário.
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profissional como tipógrafo. Era proprietário de jornal e tinha controle sobre os processos

editoriais.  Portanto,  havia  fortes  motivos  para  a  reduzida  frequência  dos  neologismos  na

imprensa. Uma pesquisa nos jornais por artigos do próprio Romário Martins possibilitou a

leitura de uma entrevista concedida ao jornal  Diário da Tarde em 1927 e que fornece uma

explicação.  Por  ocasião  da  fundação  do  Centro  Paranista,  Romário  Martins  afirmou  que

apesar da sua simpatia ao termo, optou por não utilizar em virtude da recepção negativa no

campo político - do qual também fazia parte na condição de deputado145.  Uma parcela da

classe  política  do  Paraná  era  formada  por  pessoas  que  nasceram  em  outros  Estados

brasileiros.146 Assim,  o  nascente  regionalismo  poderia  não  ser  um  bom  negócio  para  os

políticos naturais de outras regiões e que poderiam ter negócios ou representar interessantes

de outros pessoas e grupos. O receio sobre o paranismo que florescia era o de se transformar

em um sentimento regional vigoroso ao ponto de se criar uma repulsa aos brasileiros que

nasceram em outros Estados e que possuíam capital econômico e político147. 

A política regionalista não era bem vista pelos políticos naturais de outros estados.

Sobre o neologismo paranista e a oposição manifestada pelos políticos, disse Romário Martins

sobre o sentido do neologismo paranista:

Eu  não  criei  o  termo,  dei-lhe  extensão.  Como  sabe,  os  paulistas  que

desbravaram a região Norte do Paraná e nela plantaram os cafesaes ali tão

disseminados hoje, nos chamavam, “paranistas” em vez de “paranaenses”.

Desde então simpatizei com o vocábulo e passei a aplicá-lo, na imprensa,

como  sucedâneo  de  “parananense”.  Aconteceu,  porém,  que  um  amigo,

natural de outro Estado mas afora essa circunstância tão paranaense como

nós,  o  sr.  Benjamin  Pessoa,  viu a  inovação qualquer  coisa  parecida com

nativismo ou jacobinismo regionalista. Como não era essa a intenção com

que eu empregava o qualificativo, retirei-o de circulação.148

O relato de Romário Martins inclui um novo ingrediente ao debate sobre o paranismo:

o  projeto  de  enaltecer  a  cultura  do  Paraná  poderia  criar,  mesmo  que  involuntariamente,

145Romário Martins foi o deputado que por mais tempo ocupou as funções legislativas.
146Citar alguma estatística.
147Pensar essa questão sobre a relação com os movimentos culturais, o simbolismo, a revista, etc.
148Diário da tarde. Ano XXIX – Nr. 9.996. Sábado, 12 de Novembro de 1927.
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situações  que  constrangessem ou inviabilizassem os  interesses  e  negócios  dos  brasileiros

oriundos  de  outros  Estados,  e  por  isso  mesmo,  foi  temporariamente  abortado.  Benjamin

Pessoa,  natural  da  Paraíba  e  formado  em  direito  em  Recife,  foi  deputado  por  várias

legislaturas e atuou como advogado, juiz de direito, desembargador e auditor de guerra. Em

1907 foi colega de Domingos Nascimento na assembleia legislativa.
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A repercussão do paranismo nas revistas literárias e no movimento simbolista

Apesar dos neologismos paranismo e paranista circularem na imprensa desde 1906,

ambos não foram utilizados pelas revistas literárias vinculadas aos integrantes do movimento

simbolista149. Mas isso não quer dizer que os simbolistas se isentaram de publicar textos sobre

a necessidade do desenvolvido de uma cultura paranaense. A coesão prévia que se forma com

a ideia da existência do movimento simbolista de Curitiba não pode se sobrepor a profunda

diferenciação que havia entre seus integrantes150. 

Há uma diferença fundamental entre os simbolistas e os intelectuais identificados com

o  paranismo:  enquanto  estes  proclamavam a  defesa  e  veneração  das  coisas  da  terra,  os

simbolistas apresentaram um posicionamento que projetava a cultura para o futuro, visto que

o  Paraná  ainda  não  possuía  a  historicidade  considerada  necessária  para  estabelecer  as

tradições. Dessa forma, a arte por eles produzida era identificava com a arte em si mesma,

como um fragmento artístico do tempo que se passava no Paraná.  

Um dos  desafios  para  se  compreender  o  fenômeno  do paranismo é  o  de  pensar  sobre  a

contribuição desses escritores na formação de uma identidade regional.

 

149Citar as revistas.
150Esse problema da inserção compulsória e generalizada dos simbolistas na construção da identidade

paranaense foi abordado no texto Paranismo: da ideologia ao imaginário. 
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6. O Paranismo, o Centro Paranista e o Movimento Paranista

O Manifesto Paranista  é  considerado o texto mais  importante  nos estudos sobre o

paranismo.151 A utilização de uma linguagem direta e propositiva para apresentar as ideias, a

mobilização linguística que incita o engajamento, as proposições que capturam uma imagem

muito particular da realidade social e que conseguem ao mesmo tempo apresentar caminhos

para direcionar essa realidade,  fizeram desse manifesto o texto mais emblemático sobre a

cultura  paranaense do século  XX. Nessa  perspectiva  é  possível  inseri-lo  no conjunto dos

manifestos  que  sacudiram a  cultura  brasileira  na  década  de  1920  e  que  buscavam uma

compreensão sobre o que é o Brasil e a brasilidade.152 

No entanto, as análises estabeleceram um pequeno distanciamento desse manifesto de

um outro texto, indissociável para a compreensão do regionalismo paranaense e que surgiu ao

mesmo tempo: o Programa Geral  do Centro Paranista.153 No conjunto das  atividades  que

estruturaram o início do centro paranista, o manifesto é o texto mais resiliente e passou para

as décadas seguintes como a expressão das aspirações de uma época. Contudo, no ano de

1927 esse texto não era o mais relevante. No lançamento do centro, o programa geral era o

documento  que  desempenhava a  função de  nortear  o  ideário  paranista.  Foi  publicado no

formato  de  um livreto  pela  Livraria  Mundial.  O  manifesto  era  um texto  suplementar  ao

programa e não há informações que permitam afirmar que tenha recebido a mesma atenção

que o programa. Há tão somente a informação de que foi enviado por Romário Martins na

151ARAÚJO,  Adalice  Maria  de.  Dicionário  das  Artes  Plásticas  no  Paraná.  Curitiba:  Edição  do
Autor,  2006.  BURMESTER,  Ana  Maria;  MAGALHÃES,  Marionilde;  PAZ,  Francisco.  O
paranismo em questão. In: SILVA, Marcos. (org.)  República em migalhas. São Paulo: ANPUH,
Marco Zero, 1990. KEINERT, Ruben.  Regionalismo e anti-regionalismo no Paraná. São Paulo,
1978. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo. SOUZA, Fabricio Leal de.  Paranismo: da ideologia ao imaginário.
LEITE,  José  Roberto  Teixeira.  João  Turin:  vida,  obra,  arte.  Curitiba:  Nossa  Cultura,  2014.
PEREIRA,  Luis  Fernando  Lopes.  Paranismo:  o  Paraná  inventado;  cultura  e  imaginário  no
Paraná da I república. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997. PEREIRA, Luis Fernando Lopes.  O
espetáculo  dos  maquinismos:  Curitiba  na  virada  do  século  XIX  ao  XX .  São  Paulo:  Blucher
Acadêmico, 2009. TRINDADE, Etelvina Maria de Castro. Paranidade ou paranismo? Revista da
SBPH, Curitiba, n.13, p.65-74, 1997. DUDEQUE, Irã Taborda. Espirais de madeira: uma história
da arquitetura de Curitiba. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 2001. SVARÇA, Décio. O forjador:
ruínas de um mito. WACHOWICZ, Ruy. Os ádvenas e os paranistas na obra de Romário Martins.
Anais do Colóquio de Estudos Regionais, comemorativo do I Centenário de Romário Martins.
Boletim do Departamento de História da UFPR: Curitiba, 1974.

152Sobre os manifestos ver: Vanguardas latino-americanas. 
153Programa Geral de Centro Paranista. Curitiba: Livraria Mundial, 1927.
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forma de uma carta para Afonso Camargo, governador do Paraná. Nos estudos históricos das

décadas posteriores, a versão utilizada para análise é a publicada no boletim do IHGPR em

1974, que por sua vez pode ter sido a reprodução de um texto publicado no jornal [nome do

jornal] em […], contida em uma entrevista de Romário Martins.154 Entre 1927 e 194? não se

tem conhecimento, até o momento, que o manifesto tenha sido publicado com os mesmos

recursos  editoriais  que  o  programa  geral.  Ainda  é  possível  encontrar  exemplares  dessa

publicação no Museu Parananense e na Biblioteca Pública do Paraná, condição que reforça a

ideia da sua ampla divulgação para ainda figurar nos arquivos dessas instituições.  

O motivo para uma maior disseminação do programa geral do Centro Paranista era

pelo fato desse ser o documento mais importante do Centro Paranista. É nele que se encontra

o projeto que orientou a organização do movimento.  O privilégio conferido pelos estudos

históricos ao manifesto, com sua linguagem desenvolta e centrada em elementos culturais,

produziu um entendimento sobre o paranismo essencialmente vinculado às questões culturais

e a constituição de uma identidade regional. Enquanto o manifesto estabelece as diretrizes do

que seria o paranismo e quem poderia ser qualificado de paranista, o programa está repleto de

proposições  técnicas  sobre  economia,  infraestrutura,  balança  comercial,  clima  e  diversos

outros temas programáticos, incluindo, é claro, as questões culturais. No entanto, as análises

elegeram o manifesto como central nos estudos sobre o paranismo e deixaram de lado esses

outros  aspectos  do  programa.  As  consequências  dessa  escolha  impactaram as  análises  e

privilegiaram  um  olhar  sobre  a  construção  identitária  em  detrimento  das  proposições

modernizantes que caracterizam  o programa. 

Reestabelecer a associação entre o manifesto e o programa permite que o horizonte de

análise sobre o movimento paranista se expanda. E dessa forma... 

154
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O Centro Paranista

O Centro Paranista foi uma agremiação idealizada por Romário Martins e fundada sob

o suporte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e pela Sociedade de Agricultura em

outubro de 1927.155 A proposta da agremiação era “promover e estimular todas as iniciativas

úteis  ao  progresso  e  à  civilização  do  Estado  do  Paraná”  com a  participação  de  pessoas

consideradas notáveis para executar um amplo programa socioeconômico que se estruturava a

partir  de cinco teses:  meio físico e vital,  meio econômico,  meio social,  meio educativo e

intelectual, meio cívico e moral.156 

O  IHGPR  e  a  Sociedade  de  Agricultura  já  agrupava  indivíduos  considerados

representativos  dos  campos  econômico,  político  e  intelectual  do  Paraná,  mas  a  nova

agremiação  possuía  objetivos  ainda  mais  ambiciosos:  alavancar  o  desenvolvimento

socioeconômico da sociedade, visto que o governo ainda não possuía órgãos específicos para

tais propósitos. Apesar de ser um projeto civil e não estar vinculado formalmente ao governo,

em certa medida o Centro Paranista pode ser considerado um dos precursores das instituições

governais que posteriormente foram fundadas para tais fins, como é o caso da Comissão de

Coordenação  do  Plano  de  Desenvolvimento  Econômico  (PLADEP)  da  década  de  1950,

precursora  da  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Paraná  (CODEPAR)  e  do  Banco  de

Desenvolvimento do Paraná (BADEP), ambos da década de 1960. Atualmente essa função é

desempenhada  pelo  Instituto  Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social

(IPARDES).157 Todas essas instituições assumiram como política de Estado os projetos que na

década de 1920 eram reivindicações de classe e organizações civis que ainda não possuíam

nas estruturas do Estado um órgão para fazer valer os seus interesses.

A direção do Centro Paranista foi concebida para ficar sob o controle do Instituto

Histórico  ao  menos  “até  sua  definitiva  organização,  isto  é,  até  que  se  achem em franco

155O IHGPR também foi fundado por Romário Martins.
156Programa Geral do Centro Paranista. Livraria Mundial: Curitiba, 1927, p. 3.
157 Sobre o PLADEP ver: MAGALHÃES FILHO, Francisco de Borja de Baptista de. O Paraná em

revista.  Revista Paranaense de Desenvolvimento.  Curitiba,  nº.  82,  maio/agosto,  1994,  p.  5-16.
<http://www.ipardes.pr.gov.br/ojs/index.php/revistaparanaense/article/view/382/333>.  Acesso  em
19/10/2018. Sobre a CODEPAR e o BADEP, ver: CUNHA FILHO, Valter Fernandes da.

http://www.ipardes.pr.gov.br/ojs/index.php/revistaparanaense/article/view/382/333
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funcionamento todos os seus órgãos de ação”.158 Enquanto a direção do centro desempenhava

uma função administrativa, cabia ao Conselho Superior Paranista, formado pelos presidentes e

vice-presidentes das duas instituições, a função de levar adiante as teses do programa. Cada

membro fundador teria o privilégio de indicar no máximo cinco novos integrantes até que o

centro  atingisse  o  número  de  vinte  e  um  membros.  Dessa  forma,  os  quatro  integrantes

originários poderiam indicar vinte membros. 

Após  essa  fase  inicial  de  estruturação  e  seleção,  os  interessados  em  participar

deveriam apresentar  uma proposta  “com razões  que demonstrem se tratar  de pessoas que

hajam prestado serviço de relevante utilidade ao progresso e  à civilização paranaense em

qualquer ordem de realização”159. A decisão sobre a entrada de novos integrantes caberia ao

Conselho Superior  Paranista.  Após arregimentar  pessoas representativas das suas posições

sociais, o próximo passo seria colocar em prática as cinco teses do Programa Geral do Centro

Paranista:

O Conselho Superior Paranista, assim constituído por escrupulosa seleção de

valores  comprovados  e  todas  as  manifestações  eugênicas  da  sociedade

parananense, - será o órgão diretor e idealizador das iniciativas e realizações

do  Centro  Paranista,  ao  mesmo  tempo  que  constituirá  uma  homenagem

prestada aos que colaboram no progresso e na civilização do Paraná.160

A ideia que sustentava o Centro Paranista era a de servir como um guarda-chuva para

outras instituições e indivíduos notáveis que desenvolvessem qualquer atividade em prol do

Paraná. Dessa forma, os participantes receberiam suporte operacional e poderiam se alinhar a

projetos em comum, fortalecendo os indivíduos e as instituições que não possuíam estrutura

ou recursos. Ao reunir os projetos, o Centro Paranista atuaria como um organismo capaz de

direcionar  as  políticas  públicas,  o  desenvolvimento  econômico  e  intelectual.  O  Instituto

Histórico e a Sociedade de Agricultura, formados por membros reconhecidos publicamente

158p. 4.
159p. 4
160p. 4
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dos  campos  político,  econômico e  intelectual,  assumiriam o  protagonismo de  pensar  não

apenas sobre o passado e o presente do Paraná, mas também o seu futuro. 

As teses do Centro Paranista

A primeira tese foi denominada de “meio físico e vital” e abarcava um extenso estudo

dos  limites  territoriais  e  coordenadas  geográficas  de  todas  as  cidades,  vilas  e  “pontos

notáveis”.  Essa demarcação possibilitaria o desenvolvimento de pesquisas geológicas para

determinar a “natureza das terras”, tanto “da sua qualidade e do seu melhor aproveitamento

econômico” quanto da delimitação das regiões minerais, “especialmente das de carvão e ferro,

base essenciais da indústria.”161 Há também a inclusão de propostas de estudos climatológicos

para definir a diferenciação das zonas causadas pela altitude e latitude, estudos do “sistema

orográfico  com  discriminação  detalhada  das  diferentes  cadeias  de  montanhas”  para

determinar o potencial de cada região para a indústria, agricultura e pecuária, além de estudos

hidrográficos  para  determinar  quais  redes  fluviais  possuíam potencial  de  navegação e  de

“aproveitamento da força hidráulica das quedas d'água, cachoeiras e corredeiras”. Por fim, o

estudo da flora  e  fauna para  determinar  a  “melhor  repartição dos  vegetais  e  animais  nas

diferentes zonas” e a “qualidade das forragens adaptáveis a cada região”, incluindo o estudo

do litoral para determinar os elementos necessários para o desenvolvimento dos portos e “das

suas  importâncias  comerciais,  atuais  e  futuras,  e  das  obras  necessárias  para  os  seus

melhoramentos,  provisórios  e  definitivos”.162 [talvez  incluir  texto  sobre  as  questões  dos

limites territoriais]  

Com esse levantamento do potencial dos recursos naturais, a segunda tese é dedicada

ao programa econômico, que se inicia com uma receita básica de economia: acompanhar o

equilíbrio da balança comercial, da produção e do consumo e o lugar que cada município

ocupava nas exportações. O panorama sobre essas informações participaria da incrementação

da produção através do “estudo dos mercados de consumo, nacionais e estrangeiros” para

encontrar “novos centros importadores da erva-mate, da madeira, do café, dos cereais, das

161p. 5 e 6.
162p.
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frutas, etc.”163 Na década de 1920 houve uma crise das exportações da erva-mate, sobretudo

com a Argentina, acarretando uma diminuição de 60% das exportações. A erva-mate ocupava

um papel muito forte na economia do Paraná164. Tanto é que há uma linha de pensamento que

afirma que um dos motivos para o surgimento do movimento do paranista foi a crise das

exportações, situação que teria mobilizado a burguesia para encontrar novas fontes de renda e

manter a hegemonia do poder local.165  

Agricultura e pecuária também foram contempladas para identificar as zonas ideais

para o seu desenvolvimento.  Há proposições para o estudo “das indústrias  de extrativas e

apreciação  dos  meios  mais  convenientes  para  o  melhoramento  dos  respectivos  produtos,

especialmente quanto a erva-mate e a madeira. Exame especial da lavoura de café e o estudo

das melhores formas para o seu fomento e sua exportação pelos portos do Estado”.

Havia  também  projetos  para  a  policultura,  com  destaque  para  o  incremento  da

produção de cana de açúcar e frutas no litoral e a seleção de raças bovina, cavalar, muar, suína

e  lanígera  que  melhor  se  adaptariam  ao  Paraná.  Estudos  “sobre  o  desenvolvimento  da

indústria fabril e manufatureira” para determinar “as especializações mais apropriadas à cada

zona,  de  harmonia  com  a  maior  facilidade  aquisitiva  das  matérias  primas”.  Condições

comerciais e bancárias.“viação terrestre, fluvial e marítima, base fundamental de um povo”.

“fomentar a organização de empresas de viação aérea entre as principais zonas produtoras”.

A tese sobre o meio social englobava o estudo da “evolução histórica, política e social

do Estado e especialmente de cada um dos municípios. Estudo documentado das três fases

políticas  principais  sob  as  quais  se  desenvolveu  o  Estado:  a  colonial,  a  monárquica  e  a

republicana, acompanhado do seu exame comparativo sob o tríplice aspecto moral, intelectual

e material”. Incluía a formação histórica dos municípios e as transformações experimentadas

ao longo do tempo. Na mesma linha, “a evolução própria à organização administrativa do

Estado e dos seus municípios, na monarquia e durante a república.”. 

O debate racial é uma das questões centrais para a compreensão do Brasil. No caso do

Paraná, a ideia do caldeamento das três raças foi incluído no programa no formato de um

“estudo histórico  sobre o desenvolvimento  da  população do Estado e  apreciação especial

163p. 7
164O Paraná é o maior produtor nacional de erva-mate, concentrando cerca de 60% da produção. 
165Essa  tese  é  defendida  por  Ruben  Keinert.  Regionalismo  e  Antirregionalismo  no  Paraná.

Dissertação de Mestrado. São Paulo.
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quanto a formação do tipo original da nossa raça pelo caldeamento das três: ibérica, africana e

aborígene.”

O  projeto  de  desenvolvimento  paranista  incluía  também  a  preocupação  com  a

“incorporação social do proletariado”, incluindo a sua “evolução histórica” para definir os

“meios mais convenientes para a sua fraternal solução”, inclusive dos “acidentes de trabalho e

de outras responsabilidades patronais”.166 

Romário  Martins  foi  um  intelectual  que  manifestou  em  diversos  textos  uma

preocupação  com  os  indígenas.167 No  programa apresenta  a  necessidade  de  um  “Exame

especial  dos  problemas  relativos  à  Proteção  aos  Índios  e  à  localização  de  Trabalhadores

Nacionais. Apreciação do estado atual dessas duas questões e estudo do problema relativo à

Imigração  e  das  suas  formas,  espontânea  e  forçada,  para  o  estabelecimento  da  corrente.

Estudo especial das diferentes formas usadas para o estabelecimento de núcleos coloniais de

Imigrantes e Trabalhadores Nacionais e sua apreciação comparativa”.168 

Assistência  social:  “Estudo dos  meios  mais  convenientes  de assistência  social  aos

órfãos,  às  viúvas,  aos  velhos  e  aos  inválidos,  sem arrimos domésticos,  de  acordo com o

acentuado espírito  de fraternidade  universal  que deve  exercer  o  predomínio  social  para a

solução de tais problemas”.169

A tese sobre o “meio especialmente educativo e moral” englobava o “estudo histórico

da evolução da instrução, pública e particular,  primária,  secundária,  superior e técnica”.170

Ginásios. Ensino técnico, institutos comerciais. Escolas agronômicas.171 Química industrial.

Artes e  ofícios.  Destacou que se fazia  necessário “a fundação de cursos  especiais  para a

conveniente preparação prática de arquitetos, mecânicos, eletricistas e outros especialistas”.172

No ensino  superior  há  um destaque  para  o  ensino  nas  faculdades  de  medicina,  direito  e

engenharia.

166p. 9
167
168p. 10
169p. 10
170p. 10
171Alfredo Romário Martins, deputado que apresentou e fez aprovar a Lei 1788 que criou a Escola

Agronômica em 5 de abril de 1918. http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/escola-agronomica-do-
parana-completa-100-anos/

172p. 11
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Há também uma proposição sobre o “estudo das reformas necessárias para a melhor

eficiência do ensino primário, secundário, superior e especialmente técnico do Estado, bem

como das vantagens ou inconvenientes das suas concentrações em estabelecimentos de ensino

universitário.”173 

“Estudo histórico da evolução literária e estética do meio paranaense, sob o ponto de vista dos

progressos alcançados na poesia e nas belas artes, música, pintura, escultura e arquitetura.”174

{e} 

“Apreciação  do  estado  atual  do  ensino  literário  e  de  belas  artes,  ministrado  nas  escolas,

públicas  e  particulares,  mantidas  para  esse  fim  e  necessidade  da  sua  mais  ampla

incrementação e melhor organização”.175

A tese  sobre  o  “meio  cívico  e  moral”  trata  da  “Apreciação  histórica  da  evolução

paranaense […] sob os pontos de vista moral e cívico.”, incluindo o “Estudo e apreciação das

fases  históricas  que  melhor  caracterizam  os  progressos  morais  e  intelectuais  do  meio

brasileiro  e  especialmente  paranaense”176 e  análise  “dos  meios  mais  convenientes  à

comemoração  das  datas  que  assinalam os  principais  progressos  humanos,  os  do  Brasil  e

especialmente do Paraná”. Inclui-se também o “Estudo e prática dos meios mais convenientes

à comemoração dos grandes homens, brasileiros e especialmente parananenses, que melhor

concorreram para os  nossos  progressos políticos,  bem como nas ciências,  nas  artes  e nas

indústrias.”177

“Estudo e apreciação comparativa das constituições políticas da União e do Paraná e das suas

evoluções, na passagem do regime monárquico para o republicano”.

“Estudo as legislações, brasileira e paranaense, na monarquia e na república e apreciação das

modificações necessárias a introduzir para mais ampla garantia e melhor prática do regime

republicano”.

“Apreciação  e  prática  dos  meios  mais  convenientes  para  fomentar  solidariedade  entre  as

Pátrias  Americanas,  entre  os  Estados  Brasileiros  e  especialmente  entre  os  municípios  do

173p. 11
174p. 11
175p. 11-12
176p. 12
177p. 12
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Paraná, e desenvolver o espírito de fraternidade dos povos respectivos, para perpetuidade do

regime de paz, garatidora de todos os progressos.”.178

Exposição

“a)  Exposição  Permanente  de  Economia  Social,  onde  concentrará  informação,  o  quanto

possível documentada, de todas as manifestações da riqueza, da organização, da cultura e dos

progressos da civilização paranaense, - por meio de Mapas Gráficos (estatística figurada),

Maquetas, Modelos Reduzidos, etc.”179

As informações devem ser retrospectivas para “demonstrar os progressos atuais”.

Salão de Conferências, Exposições, Concertos, Bureau de Informações, 

“Cada sub-Divisão do Programa Geral  será  dirigida  por  sócio capaz  de a  fazer  produzir,

nomeado pelo Presidente do Centro”.180

No  Art.  2º  há  uma  definição  de  paranista  e  paranismo:  “entendendo  por  paranismo  as

aspirações e realizações visadoras da grandeza do Paraná, em todas as manifestações morais,

intelectuais e materiais”. [relacionar essa amplitude com o manifesto circunscrito.]

“Todos os núcleos de estudos e de estímulos com esse desideratum poderão funcionar na sede

do  Centro  Paranista,  com  autonomia  própria,  a  ele  ligados  apenas  por  identidade  de

desígnios”.

178p. 13
179p. 13.
180p. 13.
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O Manifesto Paranista

Na  sua  origem,  o  manifesto  paranista  era  um  texto  elaborado  para  explicar  o

entendimento de Romário Martins sobre o paranismo.

“Paranismo é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera, e que notavelmente a

demonstra em qualquer manifestação de atividade digna, útil à coletividade paranaense. “Esta

é a acepção em que o neologismo, si é que é neologismo, é tido por esse nobre movimento de

ideias e iniciativas contidas no Programa Geral do “Centro Paranista”.

Associação  de  amigos  do  Paraná,  o  estudo,  o  estímulo,  a  realização  de  “Centro

Paranista”  tem  por  objetivos  tudo  quanto  concernir  ao  conhecimento,  ao  progresso,  à

civilização, do Estado. Dentro dessa ordem de ideias e nessa orientação, consequentemente se

desdobram, para todos os horizontes de nossas atividades teóricas e práticas, finalidades altas

e magníficas que constituem o ideal “paranista”, filho legítimo de brasilidade e integrador de

todos os nossos étnos sociais no espírito novo e liberal dos nossos desígnios.

Paranista  é  simbolicamente  aquele  que  em  terras  do  Paraná  lavrou  um

campo,  vadeou uma floresta,  lançou uma  ponte,  construiu uma máquina,

dirigiu uma fábrica, compoz uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma

estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro,

evitou  uma  injustiça,  educou  um  sentimento,  reformou  um  perverso,

escreveu um livro, plantou uma árvore.181

Paranismo é o espírito novo, de elação e exaltação, idealizador de um Paraná

maior e melhor pelo trabalho, pela ordem, pelo progresso, pela bondade, pela

justiça, pela cultura, pela civilização. É o ambiente de paz e solidariedade, o

brilho e a altura dos ideais, as realizações superiores da inteligência e dos

sentimentos.182

Nós que aqui estamos nos esforçando por fazer germinar e florir e frutificar

esse ideal entre as gentes que estão povoando e afeiçoando aos surtos de uma

181
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maior grandeza, este trecho lindo e dadivoso das terras da nossa pátria,  -

pretendemos que o “paranismo” seja a fé constante nas nossas realizações, a

confiança no nosso futuro, a ufania do nosso passado, o dinamismo da nossa

vitalidade,  o heroísmo pacífico do nosso trabalho,  a confraternização dos

nossos elementos sociais de todas as origens, para a formação desse espírito

de brasilidade que nos há de salvar de nós mesmos. Os Estados cosmopolitas

como o nosso, povoados pelas imigrações, vão constituindo sua sociedade

por agrupamentos entre si  distintos pelas tradições, pelos costumes, pelas

tendências  espirituais  e  sentimentais,  pelo  pensamento  e  pela  linguagem,

seguindo os traços característicos de suas origens ancestrais.  Nós estamos

nessa situação. Nossa sociedade, unida por direitos e deveres civis e políticos

e  por  uma  certa  comunidade  de  interesses,  se  subdivide  em núcleos  de

sentimento e de mentalidade consoante as origens de cada grupo étnico de

que se constitui.183

Um sociólogo teria em nosso meio um campo interessantíssimo de estudos

em numerosos grupos de nossa população, distintos entre si.

Sem sair de Curitiba, teria a seu dispor materiais etnográficos para estudar a

diversidade de usos e costumes, de temperamento de caráter, de inteligência

e de imaginação, que nos fazem a sociedade mais cosmopolita do Brasil.

Quem vier a Curitiba,  esperando ver uma cidade nos moldes das cidades

históricas do país ou mesmo daquelas onde já penetrou determinado etno

adventício, terá uma perturbadora surpresa.

A Capital do Paraná, originária de povoadores portugueses, espanhóis, índios

e  negros  e  seus  mestiços  e  descendentes,  até  1825  tinha  realmente  os

característicos  das demais  cidades  do sul  do país.  Dalí  em diante,  porém

entraram  a  constituí-la  e  a  lhe  encaminhar  o  progresso  e  a  civilização,

alemães e austríacos, depois franceses argelianos, suíços alemães, húngaros,

belgas,  suecos,  irlandeses,  holandeses,  russos,  dinamarqueses,  italianos,

polacos,  sírios,  etc.,  realizando  esse  tipo  de  cidade  que  aí  está,  cujos

característicos  não  se  ajustam em conjunto,  mas  se  agrupam em núcleos

distintos, segundo as suas correspondentes cepas ancestrais.

183
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Da  parte  do  antigo  etno  lusitano  e  de  sua  mestiçagem,  restam-nos  a

ascendência histórica, a língua gramatical, oficial e acadêmica, e graças aos

Céus! os sentimentos fundamentais afetivos, generosos e liberais, a agilidade

mental,  o  amor  à  liberdade,  os  princípios  da  fé  cristã,  aliás  felizmente

comuns à massa integral de nossa atual população.

O que havemos de ser no futuro ainda distante, como tipo étnico nacional em

terras do Paraná, não se resolve com as cogitações da hora presente, nem

sequer adivinham as  previsões taumatúrgicas dos sociólogos.  Seremos “o

que  houvermos  de  ser,  tranquilamente,  sem  espéques  nem  anteparos

ridículos”. Diante do futuro, escreveu João Ribeiro, “estamos como aquele

pintor inepto de que fala Cervantes no D. Quixote, o qual não sabia bem o

que lhe dariam os pincéis e a palheta.

- “Que é que V. mercê está pintando? É uma onça ou uma pessoa?”

- “Eu mesmo não sei, (respondeu ele). É o que sair”.

Cremos nós, porém, para satisfação do nosso amor ao Brasil e ao Paraná,

que das  matrizes  étnicas  do paranaense de hoje,  não sairá  a onça mas o

homem: o paranaense do futuro, com a eugenia de todas as raças e com os

sentimentos altos e generosos de nossa primeira formação histórica, para por

ao serviço da humanidade todas as mensuráveis forças e riquezas naturais do

nosso território e realizar o tipo ideal do paranista, - da vontade realizadora,

da cooperação fraternal, da cultural generalizada, da beleza física e moral, -

de um Paraná erguido no ápice de sua própria grandeza.184

Nós  queremos  raciocinar  sobre  realidades  e  não  sobre  as  abstrações  da

fantasia. Precisamos criar comunicantes entre os tão variados agrupamentos

étnicos que formam a nossa atual sociedade, e esses comunicantes hão de ser

a  facilitação  e  a  nobilitação  do  trabalho,  a  educação dos  espíritos  e  dos

sentimentos,  o  aceno  de  interesses  de  ordem  geral  despertando  desejos

honestos e aspirações legítimas, a fraternização dos ideais, as conveniências

regionais  e  acionais  bem  entendidas  e  generalizadas. Nós  todos  que

constituímos a sociedade paranaense, somos os depositários da beleza e da

184
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riqueza e os responsáveis pelos destinos desta grande e generosa terra do

Paraná. Em nada importam as nossas origens étnicas. - o que importa aos

nossos e aos interesses do Brasil e da Humanidade, é que a amemos com

sinceridade e que irmanados a façamos próspera e feliz, porque é a nossa

própria prosperidade e felicidade que assim estaremos edificando, - para nós

e para todos os que hão de vir!
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A União Paranista e a Era Vargas

A chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 interrompeu os projetos de Romário

Martins. Com as sindicâncias instauradas para analisar a situação do governo destituído, a

Secretaria de Agricultura do Paraná, que era dirigida por Martins, foi acusada de ter desviado

recursos públicos, situação que poderia levar o intelectual mais importante do Paraná para a

cadeia. Mas após tudo esclarecido, Martins foi inocentado.185

Romário Martins retoma alguns projetos que desenvolvia antes do novo governo. Um

deles foi a retomada do Centro Paranista, agora sob um novo nome: União Paranista. As cinco

teses do programa geral, amplas e repletas de detalhes técnicos, são reformuladas para dez

tópicos, todos curtos e diretos.

O  “Centro Paranista” assentava numa série de teses sobre o Meio Físico e

Vital, o Meio Econômico, o Meio Social, o Meio especialmente Educativo e

Intelectual, o Meio Cívico e Moral do Paraná. [40] Esse plano de estudos

não  encontrou  ambiente  e  o  “Centro  Paranista”,  apesar  dos  esforços

empregados, não logrou subsistir.  Perseverei,  contudo. Cinco anos após a

primeira tentativa, tornei mais gerais e mais simples os planos de estudos e

em 1932,  lancei  as  bases  da “União Paranista”,  projeto de ação cívica  e

política, apresentado à meditação dos paranistas.186 

Da mesma forma que o Centro Paranista, a União Paranista também não obteve êxito.

Apesar das modificações na forma, o conteúdo permanece muito próximo da versão de 1927.

A ideia de unir  todos aqueles que se engajam pelo desenvolvimento do Paraná permance

como ponto central do ideário paranista: 

A “União” também não conseguiu firmar-se. Mas o seu programa, em dez

capítulos, passou a constituir um decálogo paranista. E é esse decálogo que

vem  mantendo  a  definição  e  a  orientação  do  Paranismo.  Essa  segunda

tentativa  pela  agremiação  dos  paranistas,  foi  por  mim  lançada,  a  4  de

novembro de 1932: “União Paranista” é a denominação de uma ação cívica e

185Eu: notas autobiográficas.
186
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política destinada a congregar, sem indagação de etnias estrangeiras nem de

procedências  nacionais,  todos  quantos,  perfeitamente  integrados  na

sociedade  paranaense,  colaboram  nas  realizações  de  progresso  e  de

civilização do Estado. A “União Paranista” visa esforçar-se por conseguir um

ambiente de ordem e de solidariedade na comunhão paranaense, de maneira

a  propiciar,  pela  elevação  dos  ideais  e  pela  eficiência  das  realizações,  o

desenvolvimento  do  Paraná  em  todos  os  rumos  dos  seus  magnos

interesses.187

****

A “União Paranista” não é formada sobre estreitos moldes excluidores da

colaboração  de  cidadãos  naturais  de  outros  Estados,  -  antes  deseja  essa

colaboração e a recebe, bem como a dos estrangeiros que conosco convivem,

com o mais efusivo sentimento de fraternidade. Essa colaboração, porém,

para ser desejada e admitida, deve ser altruísta e não egoísta, sentida e não

fingida,  capaz e  não inculta,  -  porque da sinceridade e  da eficiência  dos

elementos  que  a  constituírem  é  que  hão  de  provir  bons  êxitos  para  os

sublimados esforços que a “União” se propõe atingir. “Quem não tiver pelo

Paraná, paranaense ou não, uma afeição sincera capaz de ser comprovada até

mesmo pelo sacrifício, - não deve aderir à “União Paranista”. E si pretender

fazê-lo, não deve ser admitido!”188

Na mesma linha do Centro Paranista de 1927, a União Paranista reafirma que não é

um movimento  regionalista.  A diferença  está  na  incorporação do termo nacionalista  e  da

defesa da ordem e do progresso, característica que integraria os paranistas em um movimento

nacionalista  mais  amplo  e  de  afirmação  da  unidade  brasileira.  No  manifesto  paranista  a

conexão era estabelecida pela ideia de brasilidade, do descobrimento e reconhecimento das

especificidades locais para compor o quadro maior do Brasil:      

187
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A “União Paranista” não é regionalista por visar conquistas de ordem e de

progresso do Paraná; é até por isso mesmo nacionalista, porque da grandeza

moral, espiritual e material de cada Estado, é que se há de formar e manter a

grandeza, a unidade e a força o Brasil.189

*****

A “União Paranista” tem por objetivos o estudo, o estímulo e a realização de

tudo  quanto  concernir  ao  conhecimento,  ao  progresso,  à  civilização  do

Paraná.  Dentro  dessa  ordem  de  ideias  e  em  conformidade  com  essa

orientação,  consequentemente  se  desdobram,  para  todos  os  horizontes  de

nossas atividades teóricas e práticas, as finalidades altas e magníficas que

constituem o ideal “paranista”, - filho legítimo da brasilidade e integrador de

todos os nossos etnos sociais no espírito liberal dos nossos desígnios.

*****

A “União  Paranista”  não  terá  chefe,  no  sentido  partidário  dessa

investidura.  Será  dirigida  por  uma  Comissão  Executiva  de  12  membros,

eleitos por um ano, dentre os quais o Presidente será mensal e rotativamente

um  deles,  pela  ordem  de  suas  assinaturas  na  ata  de  compromisso.  O

Secretário da  Comissão Executiva será  eleito  por  um ano.  A eleição  dos

membros da Comissão Executiva será a 19 de dezembro de cada ano e a

posse dos eleitos a 1º de Janeiro.

Todo candidato a aderir à “União Paranista” assinará uma proposta,

aceitando  a  fórmula  paranista,  que  será  submetida  a  uma  Comissão  de

Admissão de Paranistas, composta de três ou cinco membros, escolhidos em

sigilo pela Comissão Executiva, e admitido ou não por maioria de votos. O

proponente não admitido não poderá propor-se novamente, no mesmo ano.

*****
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O programa da  União  Paranista  era  formado por  dez eixos:  integridade  territorial,

política,  viação,  agricultura,  pecuária,  indústrias,  instrução,  defesa  territorial,  imposto

territorial e condições de progresso. Se compararmos ao programa geral do Centro Paranista

de 1928, esse decálogo deixou de lado a pretensão de apresentar um projeto minucioso e

centralizado  para  o  descobrimento  das  características  distintivas  de  tudo  aquilo  que  se

encontrava  nas  fronteiras  do  Paraná.190 Agora  cada  tópico  ocupava  poucas  linhas  e

apresentava de forma muito resumida o que significava cada um deles.

Apesar  de breve,  o novo programa incorporou os eixos que à época poderiam ser

considerados fundamentais para fomentar o desenvolvimento do Paraná. A novidade está no

segundo eixo, que trata de política e propõe a estratégia de conduzir os paranistas aos postos

mais elevados da política e da adminstração pública do Paraná:

Colocação  na  administração  e  na  representação  política  do  Estado,  de

cidadãos paranistas: - paranaenses natos ou não, mas tão somente quando

integrados  nos  altos  interesses  cívicos  do  nosso  progresso  e  da  nossa

civilização; de comprovada ação realizadora, inteligência e cultura; - e jamis

as enfezadas e pretensiosas criações da politicagem que as gerações que se

sucedem vêm encontrando  nos  postos  do  poder  público,  onde  anulam a

exsurgência  de  valores  legítimos  e  fazem  da  unidade  de  maiores

possibilidades da Federação, um triste modelo de miséria econômica [40]

como se a nossa terra fosse um vasto deserto político.191

  

A “União Paranista” se esforçará pela realização do seguinte decálogo, sem

embargo de outras ideias,  políticas e  sociais,  que oportunamente venha a

corporificar no seu programa:

1º  –  INTEGRIDADE TERRITORIAL –  Defesa  atenta  e  intransigente  da

integridade territorial do Estado, para que não nos surpreendam, mais uma

vez, as ambições que rondam nossas atuais fronteiras.

190Citar que ficou para o governo vargas.
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2º – POLÍTICA – Colocação na administração e na representação política do

Estado, de cidadãos paranistas: - paranaenses natos ou não, mas tão somente

quando integrados nos altos interesses cívicos do nosso progresso e da nossa

civilização; de comprovada ação realizadora, inteligência e cultura; - e jamis

as enfezadas e pretensiosas criações da politicagem que as gerações que se

sucedem vêm encontrando  nos  postos  do  poder  público,  onde  anulam a

exsurgência  de  valores  legítimos  e  fazem  da  unidade  de  maiores

possibilidades da Federação,  um triste modelo de miséria econômica [40]

como se a nossa terra fosse um vasto deserto político.

3º – Viação – Estudos definitivos das diretrizes rodoviárias das linhas tronco

que  partindo  de  Curitiba  atinjam  todas  as  zonas  do  Estado  de

desenvolvimento atual e de possibilidades futuras; sistematização geral das

estradas,  de  maneira  a  se  ligarem  aos  portos  paranaenses,  marítimos  e

fluviais,  que  devem  ser,  o  quanto  possível,  os  legítimos  e  preferidos

escoadores  e  receptores  do nosso intercâmbio  comercial.  Organização  do

Departamento de Viação, de maneira a que possa se dedicar inteiramente ao

estudo de todas as estradas,  não somente do ponto de vista técnico,  mas

também do mais conveniente aos interesses econômicos de ordem geral do

Estado, - e autoridade e independência desse organismo administrativo para

poder impugnar a construção de vias de comunicação visadoras de interesses

partidários e particulares.

4º  –  AGRICULTURA –  Propaganda,  auxílio  e  demonstração  prática  das

vantagens  da  lavoura  racional;  manutenção  de  campos  experimentais,  da

Cruzada  do  Trigo,  de  Usinas  de  Expurgo  e  Estandardização  de  Cereais

destinados à reprodução e ao comércio; estímulo e orientação à policultura,

destacadamente os cereais em geral, o Café, o Algodão e a Cana de Açucar,

cuja importância o álcool-motor sobrelevou; diminuição anual progressiva,

até  sua  extinção  em  cinco  anos,  dos  tributos  que  recaem  sobre  as

exportações, estaduais e municipais, de produtos agrícolas e seus derivados,

uma vez que exceda as necessidades do meio.

5º – PECUÁRIA – melhoramento das condições atuais do gado crioulo e dos

processos  de  sua  criação  e  aproveitamento  industrial;  manutenção  de

Estações Experimentais de Agrostologia e Zootecnia, Postos de Monta de

reprodutores de raças convenientes a indicados cruzamentos; de usinas de
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laticínios, etc.; diminuição anual e constante, até extinção em cinco anos, dos

tributos que recaem sobre as exportações do gado e seus derivados, após

supridos os mercados internos.

6º – INDUSTRIAS – Possibilidades ao desenvolvimento das que utilizam

matérias-primas nativas do Estado e as derivadas da lavoura e da criação

paranaense; diminuição anual, gradativa e constante, dos tributos que sobre

suas exportações recaem; isenção de direitos estaduais e municipais, sobre as

novas  e  as  pequenas  industrias  entre  nós  ainda  não  convenientemente

exploradas.

7º  –  INSTRUÇÃO –  Difusão  do  ensino  primário,  complementar,  moral,

cívico e profissional, progressivamente generalizado a todos os núcleos de

população;  formação  de  Biblioteca  Pública  Central,  em  Curitiba  e  de

Bibliotecas Populares nas cidades do Estado; fundação de Museus Técnicos,

com secções pedagógicas, devidamente sistematizados e providos de mestres

competentes; criação de amplo Serviço de Estatísticas e Informação sobre

todos os ramos da atividade e dos recursos naturais paranaenses. 

8º   -  DEFESA  TERRITORIAL  –  Tomadas  em  séria  consideração  a

imoderada e economicamente destrutiva exploração das nossas matas e as

necessidades da sua defesa, da do solo, das águas e do clima.

9º – IMPOSTO TERRITORIAL – Revisão dos processos de legitimação de

posses, concessão e venda de terras devolutas, para o efeito do Estado reaver

prováveis  excessos  das  demarcações;  divisão  em lotes,  deses  excessos  e

venda a prestações módicas e sem juros a pequenos lavradores; duplicação

anual do Imposto Territorial sobre latifúndios não utilizados pela exploração

agrícola e pecuária cujo valor não justifique tão dilatadas extensões de terras

na propriedade rural, bem assim para terrenos que em sua quinta parte, pelo

menos, seja, efetivamente ocupados por lavouras ou criações.

10º – CONDIÇÕES DE PROGRESSO – Liberdade e Ordem, asseguradas a

todas as manifestações honestas do pensamento e da ação.192  

192A Divulgação. Fev.-Março 1948. p. 37-38-39.
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O paranismo na historiografia

Os estudos que se dedicaram a definir as origens do paranismo apresentaram contextos

e períodos diferentes da história do Paraná.

Todos os  estudos se esforçaram para  encontrar  aquele momento  original  que teria

despertado o sentimento de pertencer a terra.

Durante  a  leitura  e  análise  das  fontes,  uma questão  simples  surgiu,  e  ao  final  do

processo  se  transformou  em um problema  relevante  para  ser  incluído  no  texto:  a  maior

frequência da utilização do termo paranista em relação ao paranismo. Há uma circunstância

relevante para esse detalhe?

A partir de 1906 o paranismo que se desenvolvia despertou uma pequena e circunscrita

oposição, mas forte o suficiente para que Romário Martins retirasse o termo de circulação dos

jornais.  Essa  decisão  era  para  evitar  que  um  movimento  regionalista  ou  nativista  fosse

alimentado, o que em tese poderia entrar em conflito com os interesses econômicos e políticos

dos brasileiros nascidos em outros estados da federação193. 

O regionalismo foi uma das pautas mais importantes do debate político brasileiro no

início  do  século  XX.  Nos  estados  de  São  Paulo,  Rio  Grande  do  Sul,  Minas  Gerais  e

Pernambuco há um forte encaminhamento regional. No caso do Paraná há um esforço para

evitar a ascensão de um movimento regionalista. O desafio era concilar as estratégias políticas

estaduais  em um contexto  em que  as  mais  importantes  federações  da  época  postulavam

abertamente uma política e cultura regionais. 

O neologismo paranista estava imune a esse perigo em virtude de três questões: a

primeira  era  a  sua  capacidade  de  viabilizar  um  engajamento  pela  defesa  dos  interesses

econômicos e políticos sem questionar a procedência daqueles que a defendiam. Para um

Estado que havia sido criado apenas em 1854, e que ainda estava forjando suas tradições, era

uma ideia agregadora e não encontraria grandes resistências. A segunda era a possibilidade de

envolver  a  qualquer  brasileiro  nos  projetos  de  desenvolvimento  da  sociedade paranaense.

Dessa forma, valoriza-se a defesa dos interesses locais sem vincular ao regionalismo ou local

de  nascimento  daqueles  que  a  defendem.  É  a  cooperativa  de  esforços  apresentada  por

Domingos Nascimento. A terceira foi a possibilidade do desenvolvimento de uma cultura que

193Falar sobre o regionalismo brasileiro.
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representasse essa concepção avessa ao regionalismo e defende a integranção daqueles que se

irmanam através de práticas consideradas modernas e civilizacionais. Essas práticas precedem

as  definições  de  paranista  e  paranismo  apresentados  por  Romário  Martins  em 1927,  na

ocasião da fundação do Centro Paranista. O resultado desse posicionamento é complexo e

requer estudos específicos de economia e política.  Mas é possível apontar algumas linhas

gerais. O desafio da intelectualidade paranaense era elaborar um conjunto de representações

capazes de mobilizar o sentimento de pertencimento sem criar um regionalismo.   

A revista Illustração Paranaense: mensário paranista de artes e actualidades é a mais

relevante  experiência  editorial  dos  paranistas.  Dirigida  pelo  fotógrafo  João  Batista  Groff,

circulou entre 1927 e 1930, totalizando ?? edições. No ano de 1933 voltou a circular, mas não

foi além de uma única edição. Essa retomada da revista durante o regime Vargas une-se aos

esforços de Romário Martins para retomar os projetos de 1927 com a União Paranista em

1932.194 A revista  destacou-se  pela  incorporação de  modernos  recursos  de  diagramação  e

impressão  colorida,  mas  não  conseguiu  concentrar  uma  produção  de  textos  autorais

comparáveis ao período simbolista. Os textos mais relevantes são republicações de artigos e

outras revistas brasileiras ou jornais. A revista teve duas características marcantes: o culto ao

passado e a divulgação dos progressos da sociedade paranaense. Não obstante incluir em suas

páginas alguns artigos sobre a literatura e a arte, o modernismo manteve-se distante. 

As análises mais recorrentes sobre essa revista defendem que a  sua linha editorial

tinha por objetivo construir a identidade regional.195 A percepção possui seus méritos, mas

engessa a possibilidade de ver no periódico qualquer autonomia para agregar outras ideias e

autores diversos, tanto quanto proprosições acerca de novas experiências editoriais. A pauta

da identidade e das tradições que se manifestou na historiografia da década de 1990 possui

algumas  limitações.  No  caso  da  Illustração  Paranaense,  inviabiliza  de  ser  analisa  por

intermédio do que ela mesma publicou ao longo dos seus breves números. 

O principal exemplo é a análise de Luis Fernando Lopes Pereira que, ao selecionar a

dedo artigos específicos, os vincula à ideia de uma construção consciênciente e deliberada de

uma identidade paranaense. Da mesma forma que há artigos que versam sobre as tradições

paranaenses, há também artigos que apontam para a ausência de tradições. Essa contradição

194Illustração Paranaense: mensário paranista de arte e actualidades.
195
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de ideias, próprias das revistas que se encarregavam de ser a porta-voz da sociedade, precisa

ser recuperada. Apesar de uma linha editorial se destacar, não significa que ideias divergentes

estejam exluídas. A convenção de que a Illustração Paranaense é a revista mais importante do

paranismo pode encobrir certas questões. Em todas as edições não há qualquer debate sobre o

paranismo. A exceção é uma referência de caráter publicitário em um artigo sobre a Fábrica

de Tecidos São José, considerada um “foco de paranismo de mais pura gema”.196 Em relação

ao termo paranista a frequência é de vinte e duas menções, incluído os subtítulos das edições.

A sobreposição  da  quantidade  de  referências  de  um termo em relação  a  outro  reforça  a

discussão desenvolvida no capítulo anterior sobre o prevalecimento do neologismo paranista,

útil  para  agregar  forças  às  causas  da  intelectualidade  paranista.  Pode  parecer  banal  e

deslocada  uma  discussão  sobre  a  intensidade  da  aparição  dos  neologismo,  mas  é  um

componente importante para se perceber a forma com que se disseminada o regionalismo

paranaense.  O  artigo  inaugural  da  Illustração  Parananense dá  o  tom  para  a  revista:  o

intercâmbio entre mitos indígenas e símbolos regionais. O argumento de que a revista tinha

por objetivo criar uma identidade regional não se sustenta. A  Illustração  Paranaense  não

tinha por  objetivo pensar  o  Paraná,  mas simplesmente divulgá-lo.  A revista  por si  só era

incapaz de mobilizar a formação de uma identidade paranaense. 

A arte dos artistas paranaenses que foram divulgadas ou mesmo que contribuíram com

a revista já existia antes da publicação. Portanto, apenas foram divulgadas. Da mesma forma,

a temática paranista que se utilizada dos temas oriundos do pinheiro e do pinhão já eram

utilizados na arte ao menos desde as revistas simbolistas. A estilização das colunas, como base

no pinheiro, foi divulgada pela Illustração Paranaense na edição de janeiro de 1928.197

A arte brasileira foi contemplada através de um artigo denominado “a arte brasileira”,

com autoria de Odilo Negrão.198

“A Arte no Brasil  tinha o facies de um mosaico… Cultivavam-se toas as

literaturas estrangeiras, plagiavam-se todos os estetas de ultramar, seguiam-

se todas as ideias adventícias…

196Pelas indústrias. Illustração Paranaense: mensário paranista de arte e actualidades. Anno 1. nº 2.
dezembro de 1927. S.p.

197Illustração Paranaense.
198A arte brasileira. Illustração Paranaense. Anoo 2 Nº 1 1928.
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Não tínhamos forças para crear uma Arte nossa, que se vestisse nas nossas

florestas, que se pinturilas e nos nossos poentes, que se empoasse nas nossas

neblinas…

Aqui tudo era de fora… Tudo tinha sabor diferente…

Um dia o homem brasileiro, compreendeu o Brasil! E viu e sentiu que a

natureza da nossa terra era linda!… que os nossos rios eram formidáveis!…

que os nossos campos eram encatadores!… que as nossas montanhas eram

maravilhosas!… que as nossas praias eram deslumbrantes!… que as nossas

florestas  eram  inexcedíveis!…  que  tudo  que  cercava  tinha  o  saibo

voluptuoso do ineditismo… E compreendendo esse cosmorama de beleza,

amoou o Brasil!…

Começaram, então, os primeiros passos da nossa intelectualidade! As ideias

do antigamente foram morrendo… os celebros necropolisados, tabificando-

se…

E no  meio  dessas  ruinas  desolantes  surgiu  o  homme  novo,  o  Brasil   -

menino, o Brasil  - esperança, a Arte Moderna!

Agora tudo é nosso! Tudo vem de nós!

Xxx

Em S. Paulo, no Rio, em Recife, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e em

Curitiba,  uma  tribo  dinâmica  de  moços  entusiastas  vibra  o  tacape  da

libertariedade!

Os passadistas gritaram, gritaram bastante…

Foram subalternizados, esquecidos.

O  Brasil   -  menino  ficou  Homem!  Tem  força!  Tem  energia!  Tem

inteligência! Tem talento, muito talento!…

Aprendeu a ser alegre! Corre pelos campos! Navega pelos rios e nos mares!

Anda pelas praias, venceu a natureza!…

A Arte Nova triunfou!

A ferrugem do passado dogmático e o picumam do pieguismo choramingas

foram inhumado na vala comum do esquecimento.

Hoje são tristes os que são doentes, os que não sabem rir ante as belezas da

vida, os falhados de espírito e os tuberculosos da razão!…

Sejamos sadios, realizadores…
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Elevemos bem alto o valor da nossa terra e o gênio da nossa terra e o gênio

de nossa gente!...199    

Atualidades sobre a indústria, a arte, a literatura, moda, a coluna social. Todos esses

elementos são apontados como fruto grande capacidade dos paranaenses. A revista não era o

suporte que permitia as criações paranistas. O papel que desempenhava era o de divulgação.

Os escultores,  os pintores e fotógrafos  possuíam seus atelies próprios.  Os escritores,  seus

livros. Uma característica é o reverenciar da arte do passado. A dificuldade para reconhecer a

existência de manifestações modernistas em Curitiba ou mesmo em outras cidades está no

fato de se tomar como parâmetro o movimento de São Paulo.

***

O futurismo no Paraná200

“A renovação artística de Felippo Tommaso Marinetti, depois de avessalar

quase todos os ??? intelectuais do mundo civilizado, também ??? na estética

do Paraná. 

[... futurismo, porém, teve um aspecto puramente caricatural, [...]

Não foi levado […] de coisa séria, quer na pintura, quer na […]

Nós andávamos aqui num período […] de renovações. Necessitávamos de

respitar um ar mais vivo, mais tropical […]

A monotomia acadêmica e o pieguismo romântico tinham lavrado […] e

nossas almas.

No  palco  irriquieto  dos  nossos  […]  extraordinárias  do  expressionismo,

cubismoe futurismo, […]

Tinhamos uma rara compreensão das artimanhas estéticas do Marinetti. […]

E lendo a revista milaneza […], foi que nós sentimos uma atração esquisita,

irresistível de trilhar os caminhos da Arte, sob […]

O brado futurista aqui em Curitiba partiu da […] Correia Junior, que, pelas

colunas da “Gazeta do Povo”, sob o pseudônimo de Pierree […] publicidade

199Illustrução Paranaense. Ano 2 Nº 1 . A Arte brasileira. s.p. Janeiro 1928.
200O futurismo no Paraná. Ano 2. nº 2. 1928.
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várias  produções  que  iriam  fazer  parte  do  livro:  A alma  pitoresca  dos

insetos”.

Charles  Xuxu (Alceu  Chichorro),  começou  também a  publicar  deliciosas

bizarrias como: “Profissão de fé, esperança e… caridade”, que são versos

[…] e sátira admiráveis.

Em seguida, vieram engrossar a dupla, Théo […] (Alcídes […]) e Ivo João

[...]

Dessa nova fase, no “O Dia” é a […] onde também apareceram Osvaldo

Cabral e […]

A “Serragem era a coisa, coisa é o termo, mais engraçada e maluca que até

hoje perlustrou os […] da literatura paranaense.

Assombrou  e  ao  mesmo  tempo  revoltou  o  meio  artístico  indígena.  Os

passadistas  saltaram pinótes  de  ódio,  gritaram,  esquelaram-se… Pouco  a

pouco,  depois,  foram  desaparecendo…  Ninguém  mais  queria  ser  velho!

Houve uma fobia de mocidade na […]

O  futurismo,  à  primeira  vista,  pareceu-nos  ser  um  […]  de  insânias

desconcentradas. Porém, penetrando a sua psyché artística notamos, desde

logo, que o seu subtratum era complicado, sério, profundamente abalisado e

culto.

Encontrando  essa  dificuldade  de  penetração,  anteparadora  dos  nossos

entusiasmos de moços libertários, fizemos do futurismo um motivo jocoso

de caricatura bastante exótica e burlesca!…

Léo  Correia  e  Odilon  Coelho  Barreto,  assinatura  hospicialar  de  muitos

poemas, foi a quina que mais sucesso alcançou, aqui no Paraná, em matéria

de futurismo. São desses autores: “ A carteira de traques que apanhou água e

não poude estoirar”. “Rondo [ó] das despedidas finais” e muitos outros.

Léo Cobbe, em música, compos a “Protophonia e um gago” e “Mariquinha

Cócócó”.

Taborda Junior e Ficinski  pintaram telas estranhíssimas,  fóra de sexo [?],

tempo e espaço…

E todos os futuristas, na poesia, na prosa, na música e no pincel, fizeram

barbaridades de arrepiar as carecas engelhadas dos fosseis necropolisados do

antigamente.

Esse período alucinante não viveu muito tempo.
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Quando Graça Aranha solapou as fórmulas acadêmica no Petit  Trianon, a

intelectualidade  futurista  paranaense,  tomou  um  novo  rumo,  nova

orientalidade.

O boré da raça nos chamava ao abrigo. 

A Arte brasileira precisava surgir, fortalecer-se…

Esquecemo-nos  das  maluquices  inspirados  nesses  italianos  e  franceses

estupendos, que deram um  […] no monocordismo artśtico do universo e

seguimos os caminhos da Anta!…

Passaram-se anos… anos… anos…

O futurismo morreu no  Paraná,  passando os  seus  corifeus  a  figurar  com

menos desvairismo, ao lado dos modernistas brasileiros do Rio, de S. Paulo,

Rio Grande e Minas Gerais.201

As produções artísticas de João Turin são apresentadas de tal forma que transmitem a

ideia  de  é  a  partir  desse  momento  que  surge  a  temática  paranista  na  arte.  No  entando,

defendemos a ideia que representa a culminância de uma tradição um pouco mais antiga.

Assim, com João Turin temos o ápice do paranismo ao invés do seu início

A irrupção do movimento paranista em 1927 foi até agora analisado através de duas

linhas  principais:  a  que  o  concebe  como  uma  reação  à  crise  econômica  e  outra  que  o

qualificada como resultado do imaginário local sobre a experiência federativa.202 Em ambos

os casos há uma exclusão de todas as discussões brasileiras sobre a busca da brasilidade que

tomou conta dos principais intelectuais brasileiros das duas primeiras décadas do séxulo XX.

Os debates travados sobretudo em São Paulo pelos grupos modernistas conseguiram mobilizar

a intelectualidade paranaense para encontrar elementos da brasilidade análogos aos que os

paulistas estavam definindo. [falar da anta, da antropofagia, dos verde-amarelos]

201O futurismo no Paraná. Illustração. Ano 2. n. 2. 1928. Iberay Poytan
202Sobre essas duas linhas principais, ver Paranismo: da ideologia ao imaginário.
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Uma parcela dos textos mais relevantes sobre a cultura brasileira são reproduções de textos de

importantes intelectuais brasileiros. Exemplo é “O significado da Anta”, importante texto de

Plínio  Salgado.203 A retomada  do  paranismo  em 1927  coincide  com a  movimentação  do

grupos regionalistas de São Paulo.

203O  significado  da  anta.  Illustração  Parananense.  Ano  2.  n.5.  Um  versão  do  texto  pode  ser
encontrada no livro Vangardas Latino-americanas.



116

7. Modernismo Curitibano

A geração dos 20 anos na ilha é um texto essencial para se pensar sobre a ideia de um

modernismo  em Curitiba,  “a  revolução  modernista… que  não  houve.”  A constatação  de

Dalton Trevisan apresenta três aspectos principais: o primeiro evidencia que na década de

1920  o  “modernismo  foi,  quando  foi,  assimilado  em  suas  maneiras  e  equívocos

descaracterísticos: nunca mais que escrever ‘me diga’ ou compor um soneto sem rimas…”

Isso teria permitido o desenvolvimento de uma “certa  mentalidade reacionária (disfarçada

pelo lindo adjetivo de ‘paranista’), que, em nome das santas tradições, amputou as mãos e

furou os  olhos  dos  jovens artistas.”.  De fato,  o  Paranismo204 é  quase  sinônimo para  esse

período da história de Curitiba. É um movimento que,  ao se estruturar muito próximo do

simbolismo e de seus representantes, reelabora temas e se apropria de conceitos relacionados

à modernidade. 

Na década de 1920 o Paranismo começa a se estruturar e definir seus ideais de forma a

propor  um  projeto  modernizador.  Assim,  mescla  ideais  de  modernidade,  universalidade,

diversidade, etc., com a necessidade de se constituir políticas públicas de desenvolvimento

econômico.  Estado  e  intelectuais  começam a  caminhar  juntos  pelo  futuro  do  Paraná.  No

entanto,  o  movimento  modernizador  procurou,  com  insistência,  construir  um  ideal  de

progresso que não fosse regionalista ou nativista, aberto ao acolhimento da grande leva de

imigrantes, desprendido de tradições e do apego ao passado. A utilização do termo paranista

ao invés de  paranaense é uma de tantas outras soluções utilizadas para se desligar de um

possível bairrismo local e permitir  que todos, independentemente da origem, se envolvem

com o progresso do Estado:

- Qual o seu móvel fundando o “Centro Paranista”?

- A ideia é criar um espírito e um sentimento paranistas, isto é, devotados ao 

Paraná propício aos desenvolvimentos do Estado em todos os rumos do seu 

progresso e civilização.

- Um nativismo bem compreendido?

204O  paranismo  o  tema  de  nossa  dissertação  de  mestrado.  Nação  e  Herói:  a  trajetória  dos
intelectuais paranistas.
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- Nada de nativismo. O vocábulo “paranaense” é que é nativista. “Paranista” 

tanto pode ser o natural do Paraná como o de outro Estado, como o próprio 

estrangeiro, contanto que possua o espírito de que falei. Dessa maneira um 

“paranaense” poderá não ser um “paranista” e um “paranista” poderá ser 

qualquer valor humano integrado na nossa sociedade e contribuinte eficiente 

do nosso desenvolvimento moral, intelectual e material.

- É realmente bem achada a solução numa sociedade como a nossa, 

composta de elementos advindos de toda a parte.

-  Perfeitamente.  O colega  compreendeu  prontamente  o  alcance  da  ideia.

(Martins, 1948:37)

    

A tentativa de mobilizar a sociedade para um movimento modernizador do Paraná

acontecia – do ponto de vista cultural – sobretudo por intermédio da constituição de revistas,

com destaque para a Illustração Paranaense.205 Em suas páginas é possível encontrar diversas

matérias  sobre  modernismo,  futurismo,  vanguardas,  etc.  O  paranismo  foi  forjado  na

perspectiva de um movimento que deveria modernizar o Paraná sem criar um regionalismo.

Assim, buscou-se símbolos  que não fossem originários e  voltados para o passado,  para a

tradição, e capazes de tocar a todas as pessoas, de todas as origens. A solução encontra foi a

utilização  do  pinheiro,  intensamente  utilizados  pelos  simbolistas  em  seus  poemas  para

estabelecer as correspondências entre os sentimentos do poeta e mundo exterior. O comentário

de  Claude Lévi-Strauss em  Tristes  Trópicos evidencia as possibilidades do pinheiro para o

simbolismo:      

Campistas, acampai no Paraná. […] Não piseis os musgos vulcânicos

de  ácido  frescor;  que  vossos  passos  hesitem à  entrada  dos  prados

desabitados  e  da  grande  floresta  úmida  de  coníferas,  perfurando o

emaranhado  dos  cipós  e  das  samambaias  a  fim de  elevar  ao  céu

formas  inversas  às  dos  nossos  pinheiros:  não  cones  afinados  para

cima, mas ao contrário – vegetal regular que encantaria Baudelaire206.

205A Illustração Paranaense foi analisada em nossa pesquisa de mestrado.
206Lévi-Strauss, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Editora Anhembi, 1957, p.159.
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Com as devidas proporções, o encantamento que Baudelaire teria ao ver os pinheiros é

um encantamento análogo ao dos simbolistas paranaenses, que utilizaram com intensidade

dessa referência em seus poemas: “Eu sou como uma taça erguida para a luz...”, trecho de

poema de Emiliano Pernetta,  declamado no dia  da cerimônia que o coroou  Príncipe  dos

Poetas Paranaenses, em 1911. Posteriormente, será reapropriado pelos paranistas e atribuído

outros  significados,  atribuindo o vigor  e  os  valores  morais  da sociedade paranaense.  Aos

poucos surge a chamada arte paranista, constituída essencialmente pela utilização do pinheiro

e da pinha.  Os principais artistas da época,  subvencionados pelo Estado,  produzem então

pinturas, esculturas, arquitetura e até mesmo vestuário com temática paranista. Assim, aquilo

que era pra ser um movimento moderno de viés universalizante, volta-se para o enaltecimento

e constituição de uma arte essencialmente local. Porém, muitos desses artísticas negavam ser

tão somente local, discussão que ainda precisamos explorar mais. A proposta  deste  capítulo

é analisar o processo que transformou pinheiro em símbolo maior do Paraná, percorrendo o

simbolismo, o paranismo e a arte paranista, contra a qual Dalton Trevisan irá rebelar.

*** 

O trecho abaixo são fragmentos do texto de Dalton Trevisan; permite observarmos a

ideia  do  seu  embate  contra  os  paranistas.  A análise  será  realizada  após  analisarmos  o

constituição dessa arte paranista.

***

[…] o culto aos mitos, em vez de ser fonte de vida, era a própria fonte de

morte. Pois não é que realizam, hoje mesmo, os donos da arte do Paraná,

concursos  de  poesia,  onde  a  partícula  ‘que’ ainda  oculta  é  motivo  para

desclassificação do poeta ou renovam o seu teatro levando à cena ‘Saudades’

de Paulo Magalhães?

Houve uma geração que não quis morar em sua casa vazia.

[…]

Impunha o espírito mesmo da época que, em salvação própria, renegassem

moços um passado que era um cadáver amarrado às suas costas… A sua
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posição marcante diante da arte, não o será menos diante do mundo. Urgia,

acima da música etérea dos pinheirais, escutar as vozes do tempo. Tal música

que, um dia, foi bela, ouvem-na hoje, apenas, os cínicos e os covardes lírios.

Porque nós, últimos moços da última província do Paraná, não declinamos

de nossa responsabilidade na marcha dos acontecimentos.

Esta acusação contra os donos da arte no Paraná é, acima de tudo, pelo seu

medo  à  vida.  E,  por  isso,  fedem como  cadáveres  desenterrados.  A nós,

cumpria, então, efetuar a matança dos mortos sagrados, enquanto se punham

as inúteis carpideiras207 a desculpar o artista medíocre pelo bom homem, que

– como todos os homens – sonhou, amou, sofreu. Isso não é desculpa – em

arte. 

A epígrafe com que Stendhal definiu a geração romântica, define também a

nossa,  que não tem o que continuar.  Ela tem tudo por criar.  Há evidente

equívoco,  pois,  na  ideia  de  serem  os  ataques  a  Emiliano  ou  Andersen

inspirados  em ‘simples  prurido  de  irreverência’.  Ao  contrário,  exprimem

esses ataques sem dó um estado de consciência.

Primeiro, cumpria derrubar os muros e esboroou-se ao éco de nossa grita a

muralha da China. Segundo, por em dia a arte, no Paraná, com o seu tempo. 

Nossa geração, com trabalho humilde, se propõe a participar do seu tempo,

empenhada em salvar o homem com a sua arte, como puder. Deixará, não

por piadinhas à Emílio, o sinal terrível de sua passagem, mas com uma arte

honesta  e  séria,  iluminada  pelo  sentimento  do  mundo  e  a  dolorosa

consciência  do  espírito  de  seus  dias.  Não será  vã  ou inconsequente,  que

almeje como um sol espargir os seus raios fúlgidos pela terra. Nem é para

tanto, o trabalho de uma só geração. O importante foi a decisão de romper

com o passado, nas suas tradições estéreis. É, pois, uma geração sem medo.

Nós, filhos da Segunda Guerra, não fomos poupados pelos acontecimentos e

aprendemos na própria carne que somos íntima parte deles. O mundo é um

só; os nossos problemas estéticos ou vitais, são já os mesmos dos moços de

207Referência ao Emiliano e ao Pilotto?
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Paris ou dos de Moscou. Com amor ao mundo no peito, seja o nosso canto

impregnado de terra, homem, liberdade.208  

O grave erro dos lírios foi o de, além da traição a si mesmos, traírem a seu

tempo. Não serão perdoados, por isso. Só à luz de uma lua de rua 15 é que

floresciam os lírios – e o novo dia os matou em pleno coração. 

Nossa geração, que reclama o seu direito de influir no destino do mundo,

jamais fará arte paranista, no mau sentido da palavra. Ela fará simplesmente

arte.

Por tudo, a literatura paranaense começa agora. 

***

Wilson Martins afirma que as produções literárias surgidas dessa época foram todas

“contramanifestações sarcásticas e incompreensivas, reação orgânica do espírito conservador

e desconfiança provinciana” (Martins, 2001:122). A sua crítica refere-se a algumas produções

que tentam evidenciar, por exemplo, que o Futurismo já estaria presente em Curitiba desde

1921,  ou  mesmo  alguns  intelectuais  locais  que  utilizavam  esdrúxulos  pseudônimos  para

compor irreverentes versos, tal como Valfrido Piloto, o  Otto Di La-Nave. Este, por sua vez,

coloca-se perante os modernismos que aconteciam pelo país, e afirma que não poderia ser

incluído em nenhuma rotulação; a de modernistas, especificamente, seria frágil demais para

“espaventados  e  impiedosos  cruzados,  como  seriam  inadequadas  as  de  futurista,

antropofagistas,  ou  outras.  Demais,  um  de  nossos  característicos  era  a  fobia  pelas

classificações”. (Piloto, 1934:3)

Repercutia pelo Brasil,  naqueles tempos, o carnaval literário da Paulicéia.

Estávamos com a rebelião,  porque era  imprescindível  dar  safanões numa

geração  que  dormia.  Não  concordávamos,  porém,  com  o  extremismo

clovnesco a que o movimento dito renovador dera ensanchas e que parecia

208Os termos em negrito são nossos. Utilizamos apenas para destacar que podem ser uma leitura de
Tolstoi. 
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querer  perpetuar-se.  Ao  mesmo  tempo  que  eregiamos  em  apostolado

escandalizar  a  mediocridade  que  procurava  servir-se  da  barulheira  para

entrar por baixo do pano. Fazíamos, assim, a  charge, que desempenhava a

dupla incumbência de bomba e de ferrete. (...) Ser modernista não era buscar

integrar-se definitiva e impavidamente na verdadeira alegria criadora, não

consistia em arrojar-se a uma concepção sadia e fecunda a respeito da função

do  homem  no  cosmos.  Era  escrever  versos  sem  rimas  e  colocá-los  de

maneira atravessada; era rebelar-se contra as pontuações, as maiúsculas, a

gramática; era começar livros de traz para diante; era, enfim, abalançar-se a

todo o que fosse encenação estrambólica. Cumpre, mesmo, que se historie,

um dia,  aquelas  horas  de  insolente  boa-intenção  e  de  incômodo  alarido

revitalizador. Dispersos pelas coleções de jornais do tempo, aí dormem os

frutos daquele delírio, - versos caricaturas, transbordantes de verve trocista e

que sobrepujavam, não raro, as concepções de muitos dos vanguardeiros de

São Paulo  do  Rio  e  de  Cataguazes,  os  três  focos  primaciais  da  saudosa

fuzarca literária. (idem, p.4)

Wilson Martins afirma que a reposta ao modernismo da “fuzarca literária”, quando

não era combatida pela desconfiança, semelhante ao Otto Di La-Nave - mas que nem por isso

deva  ser  ignorado,  e  pelo  contrário,  merece  ser  estudado  detidamente  para  visualizar  as

facetas caricaturais do modernismo local -, dava-se pela afirmação dos postulados simbolistas

e canonização dos seus expoentes.  Daí  Emiliano Pernetta  ser  um dos principais alvos  de

Dalton Trevisan, bombardeado na segunda edição da revista. O crítico literário, que fará parte

da geração seguinte, constata que esse percurso levou os simbolistas, peregrinos envelhecidos,

ao  ponto  inicial  que  nunca  deixaram  de  ocupar,  ou  seja,  realizaram  praticamente  nada

(Martins, 2001:122).

***
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Outra  perspectiva  é  a  de  Erasmo  Pilotto.  O  fato  de  não  existir  um  movimento

modernista que se aproxime do paulista se deu em virtude de uma posição consciência e de

uma crença mais nobre sobre a ideia de arte:

Por ideias assim nós nos movíamos. Rebeldia mais nobre do que a Semana

de Arte Moderna no Brasil. De certo, amávamos a arte, mas tínhamos um

pouco o sentimento tolstoiano de que há algo além dela. E, afora isso, não

nos  iríamos  perder  no  ambiente  do  modernismo  inicial  brasileiro,  muito

pequeno para nós.  A própria  criação literária era  para nós menor  do que

aquela ampla ação político-social. Por isso, não fomos os continuadores dos

primeiros  esforços  paranaenses,  curitibanos,  de  1922  até  1926,  pelo

futurismo e das ideias literárias em torno do espírito moderno que Jurandir

Manfredini, a bela inteligência paranaense, havia levantado em outubro de

1926, em consonância com a proclamação de Graça Aranha etc. Não fomos

uma geração voltada para a literatura, mas para aquela rebeldia mais nobre.

(PILOTTO, 1976, p. 236-237)

***

A inexistência do modernismo em Curitiba já era evidenciado e criticado na década de 1920

na própria Illustração Paranaense. (pereira, 150). Notícias em jornais sobre o modernismo nas

mais diversas regiões do país mostra o interesse dos intelectuais paulistas em legitimar suas

ações, respaldando-as enquanto característica da nacionalidade. A palavra modernismo não

era desconhecida. Uma das utilizações mais recorrentes da palavra era a propaganda de novas

técnicas odontológicas, que no jornal apareciam com o título de modernismo.

Desde que o Paraná emancipou-se de São Paulo em 1854, há uma contínua elaboração

de narrativas  para  descrever  os  contornos  e  características  da  nova província.209 A região

administrativa cria uma demanda por definições que expressem o papel que desempenhava no

Império.  Nos  relatórios  administrativos  estão  as  primeiras  representações  sobre  a  nova

ordenação jurídica. Uma das imagens que são recorrentes é a imagem do Paraná como a “terra

dos pinheirais”. O surgimento da imprensa e da primeira geração de intelectuais faz com que

o ssentimento de pertencer ao Paraná ganhe uma nova dimensão.

209Inserir república de Curitiba.
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Anexos

Sumário da revista Joaquim

Revista Joaquim 

Edição nº: 1- ABRIL.

Data: CURITIBA, ABRIL DE 1946.

Título: Manifesto para não ser lido

Autor (es): Rainer Maria Hilke; John Dewey; André Gide; Maiakovski; Sérgio Milliet; Otto

Maria Carpeaux; Paul Verlaine;

Página (s): 3

Assunto (s): Literatura e História

Outra informação relevante: 

Título: Julgamento da Música Brasileira

Autor (es): Gabriel Fontoura

Página (s): 4 e 5 (parte inferior)

Assunto (s): Entrevista

Outra  informação relevante:  Entrevista  com Bianca  Biancchi  e  Mário  de  Andrade,  Notas

página 5. 

Título: Crônicas Paralelas. Subtítulo: A exposição de Nigri

Autor (es): Campofiorito e Critica de Prof. João Chorosnicki

Página (s): 5

Assunto (s):  Crônica e Critica Literária

Outra informação relevante:

Título: Artes Plásticas. Subtítulo: Poty e a Prata de Casa
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Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s): 7 e 8

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Entrevista com Poty, ilustração de Poty centralizada na página.

Título: História Contemporânea

Autor (es): Teatro por Oswald de Andrade; Pintura Argentina por Leonardo Estarico; Natal

por Drumond de Andrade; As quatro liberdades por Franklin Delano Roosevelt; América por

Waldo Franck; Modernismo por Sérgio Milliet;

Página (s): 8 e 9

Assunto (s):  Literatura, Arte, História,

Outra informação relevante:

Título: Teatro. Subtítulo: Apontamentos para uma entrevista sobre teatro

Autor (es): Dr. Aluízio de França (Gazeta do Povo)

Página (s): 9

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: 

Título:  O desespero da Piedade

Autor (es): Vinicius de Morais

Página (s): 10 e 11

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração topo página 10 e 11 de Euro Brandão

Título: Eucaris a dos olhos doces

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 12 e 13

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Poty
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Título: Arrabalde

Autor (es): Odacir Beltrão

Página (s): 13

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Detalhe chamando atenção para o próximo número da Revista

Título: Tolstoi

Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s): 14

Assunto (s): Ensaio 

Outra informação relevante: Nota de rodapé “Conclui no próximo número” 

Título: Música de Fundo

Autor (es): Andrade Muricy; Malba Tahan; Harley C. Stocchero; Rodrigo Júnior;

Página (s): 17

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: Ilustração de Guido Viaro 

Título: O anarco - sindicalista

Autor (es): Adriano Robine

Página (s): 18

Assunto (s):História

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jor

Revista Joaquim 

Edição nº: 2 – JUNHO.

Data: CURITIBA, JUNHO DE 1946.

Título: Caso do Vestido

Autor (es): Carlos Drummond de Andrade
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Página (s): 3

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de Euro Brandão

Título: Irmandade

Autor (es): Newton Sampáio

Página (s): 4

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jor.

Título: Gatti Rabbiosi

Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s):5

Assunto (s):Entrevista 

Outra informação relevante: Entrevistado Guido Viaro, falas de P.O e Mamalela

Título:Leopardi

Autor (es): Manuel Bandeira, Wilson Martins

Página (s): 6

Assunto (s): História

Outra informação relevante:

Título: História Contemporânea

Autor  (es):  Mário  de  Andrade;  Kaethe  Kollwitz  por  Harry Salpeter;  Poesia  Moderna  por

Alvaro Lins;  A um jovem poeta por Rainer Maria  Rilke;  A crise  do Espírito  por Maggie

Guiral;  Catolicismo  por  Tristão  de  Ataíde;  Propondo  a  volta  da  realidade  por  Carlos

Drummon de Andrade;

Página (s): 8 e 9

Assunto (s):Literatura, Arte, História, Religão

Outra informação relevante: Ilustração de Kaethe Kollwitz



127

Título: Notícia de Jornal

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 10 a 12

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Guido Viaro

Título: La Valse des Vingt Ans

Autor (es): Louis Aragon

Página (s): 12

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Escrita em Francês

Título: Tolstoi

Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s):15

Assunto (s):História

Outra informação relevante: Continuação começou Revista nº 1

Título: Emiliano, Poeta medíocre

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 16 a 18

Assunto (s): História e Critica 

Outra informação relevante:Citação inicial de Jean Cacteau, Carta a Dalton Trevisan.

Título: A procura do tempo perdido, de Marcel Proust, começa assim: 

Autor (es): Berlitz

Página (s):17

Assunto (s): Composição de um Romance

Outra informação relevante:
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Revista Joaquim 

Edição nº: 3- JULHO.

Data: CURITIBA, JULHO DE 1946.

Título: Leo Cobbe

Autor (es): Guido Viaro e Adriano Robine

Página (s): 3

Assunto (s):História

Outra informação relevante:Ilustração de Euro Brandão

Título: Problemas contemporâneos da arte: Entrevista com Artur Nisio

Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s): 4 a 6

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Ilustração de A. Nisio

Título: Um adágio

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 6 e 7

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Guido Viaro

Título: Macunaíma, de Mário de Andrade, começa assim: 2ª Lição de Berlitz de composição

para romance

Autor (es): Bertlitz

Página (s): 9

Assunto (s): Escrita de Romance

Outra informação relevante: Detalhe chamando atenção para a próxima revista.

Título: Apontamentos a três por quatro sobre Augusto Rodrigues
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Autor (es): Poty

Página (s): 10 e 11

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração Poty

Título: Joaquim – a irreverente e a heróica 

Autor (es): Antônio Cândido

Página (s): 11

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Canto de sereia

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 12 e 14

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Poty, nota de rodapé elogiando a revista

Título: História contemporânea

Autor (es): Ulisses por C. G. Jung; Jean Paul Sastre  por André Rousseaux; Arte Poética por

Michel Simon; Revalorização do estilo por Álvaro Lins; Artes Plásticas por Michel George;

Página (s): 16 a 18

Assunto (s): Literatura, arte. 

Outra informação relevante: Ilustração de Guido Viaro

Revista Joaquim 

Edição nº: 4- SETEMBRO.

Data: CURITIBA, SETEMBRO DE 1946.

Título: Um poeta brasileiro

Autor (es): Otto Maria Carpeaux
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Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: História Contemporânea

Autor (es):Surrealismo por Leon Pierre- Quint; O mundo surrealista por Alberto Berguin; 

Página (s): 4

Assunto (s): Artes.

Outra  informação  relevante:  Ilustração  parte  superior  Q.  Campofiorito;  inferior  Hilda  E.

Campofiorito; Citação de André Breton meio da página em destaque.

Título: Filosofia e Arte

Autor (es): Erasmo Pilotto

Página (s):5 e 6

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Bernadim, cantor de tangos

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s):7 e 8

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de Euro Brandão 

Título: Os homens ocos

Autor (es): T. S. Elliot

Página (s): 10

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: tradução de Vinicius de Morais, Ilustração de Poty

Título: O crime

Autor (es): Langston Hughes
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Página (s): 11 e 12

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Trad. Sergio Milliet

Título: Trigo 

Autor (es): Tristan Tzara

Página (s): 11

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: Salvação pela poesia

Autor (es): Temístocles Linhares

Página (s):12 e 13

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Pelos caminhos da Música

Autor (es): Wilson Martins

Página (s): 14 e 15

Assunto (s): Música

Outra informação relevante: 

Título: Depoimento

Autor (es): s/n

Página (s): 15

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante: 

Título: Elegia ao amigo morto

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s):16
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Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração s/n, nota elogiando a revista

Título: do ULISSES, de James Joyce: 3ª Lição Berlitz de composição de romance

Autor (es): Berlitz

Página (s): 17

Assunto (s): Escrita de Romance 

Outra informação relevante: Cartas elogiando a revista, Zincogravura de J. Turin

Revista Joaquim 

Edição nº: 5 – OUTUBRO.

Data: CURITIBA, OUTUBRO DE 1946.

Título: Elegia de Amor

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 3

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Viaro, Termina na página 18 a continuação

Título: Um artista, um amigo dos artistas e um bom cidadão conversa com Arthur Kaupmann

Autor (es): Poty

Página (s): 4

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Foto de Arthur Kaufamann

Título: Bakun

Autor (es): G. Viaro

Página (s): 5

Assunto (s): História
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Outra informação relevante: Ilustração de A. Kaufmann (Casas e pontes telegráficos; natureza

morta)

Título: La casa infiel

Autor (es): Garcia Lorca

Página (s): 6

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jor

Título: Historia contemporânea

Autor  (es):  O poeta  por  T.  S.  Elliot;  Arthur  Kaufmann por  Harry Salpeter;  Lição Berlitz

acompanhamento da lição passada;

Página (s): 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Ideias de um critico de literatura

Autor (es): Wilson Martins

Página (s): 9

Assunto (s): Critica

Outra informação relevante: 

Título: Balada dos mortos dos campos de concentração

Autor (es): Vinicius de Morais

Página (s): 10 e 11

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Fotografias mortos campos de concentração s/autor

Título: Veneza, oh Veneza ...

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 13
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Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 

Título: Novenas de Maio

Autor (es): Da novela “Sonata ao luar”

Página (s): 14

Assunto (s): Sonata

Outra informação relevante: Ilustração E. Blasi Jor

Título: Registro de Livros

Autor (es): Transcrito de A Manha

Página (s): 15

Assunto (s): Descrição de Livros

Outra informação relevante: 

Título: Teatro

Autor (es): Eugene O’neill

Página (s): 16 e 17

Assunto (s): Conto 

Outra informação relevante: Ilustração e Tradução de Poty: O pequeno trecho é tradução livre

da peça de 1 ato “Bound Fast For Cardiff”

Título: Metade Metade

Autor (es): Langston Hughes

Página (s): 18

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Tradução de Sergio Milliet

Título: Exposição de Pintura: A gravidez

Autor (es):  G. Viaro

Página (s): 18
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Assunto (s): Ilustração

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 7- NOVEMBRO.

Data: CURITIBA, NOVEMBRO DE 1946.

Título: Romance Sonámbulo

Autor (es): Garcia Lorca

Página (s): 3

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração E. Blasi Jor

Título: Pobre mas descansado, No jardim das oliveiras

Autor (es): G. Viaro

Página (s):4

Assunto (s): Ilustração

Outra informação relevante: 

Título: Raízes do simbolismo no Paraná (Trecho de ensaio)

Autor (es): Temístocles Linhares

Página (s): 5 e 6

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Ilustração Poty
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Autor (es): Poty

Página (s): 6

Assunto (s): 

Outra informação relevante: 

Título: IAGORA (Dialeto negro da região de Campinas)

Autor (es): Martim Ruiz

Página (s): 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Oh! As ideias da província ...

Autor (es): Emanuel Coelho na “gazeta do povo”

Página (s): 7

Assunto (s): Fragmento de Jornal

Outra informação relevante: 

Título: Nicanor, o herói

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 8 e 9

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Gianfranco Bonfati

Título: Fala do Maquis

Autor (es): Helio Pellegrino

Página (s): 9

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: ilustração parte superior da página de Gianfranco Bonfati com

dados dele.

Título: Registro de Livros- Almas Penadas

Autor (es): R. Wayne 

Página (s): 9

Assunto (s): Informação sobre o livro

Outra informação relevante: 

Título: Oh! As ideias da província...

Autor (es):  Conto de Angelo Guarinello na Ver. Acad. Paran. De Letras

Página (s): 9

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 

Título: Poemas da Negra

Autor (es):  Mario de Andrade

Página (s): 10

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Obs: Conclue noutro local, conclui-se na página 16.

Título: Os novos de Milão

Autor (es):  Café por Alligo Sassu; Arte Italiana contemporânea por Gianfranco Bonfatti; O

beberrão, de Giuseppe Migneco; 

Página (s): 11

Assunto (s): Cultura

Outra informação relevante: Duas ilustrações 

Título: Poty seguiu para a França
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Autor (es):  “Democracia” sem nome do autor

Página (s): 13

Assunto (s): Fragmento

Outra informação relevante: Ilustração de Poty (Pinóchio, Retrato da Moça)

Título: Falando de emotividade 

Autor (es):  Mário G. De Mello Leitão

Página (s): 13

Assunto (s): História 

Outra informação relevante: 

Título: Prefácio de “Berenice”

Autor (es):  Jean Racine

Página (s): 14

Assunto (s): 

Outra informação relevante: 

Título: O Cabra

Autor (es):  G. Viaro

Página (s): 14

Assunto (s): Crônica

Outra informação relevante: 

Título: Formação e Evolução da Arquitetura no Brasil

Autor (es):  Oscar Niemeyer

Página (s): 15 e 16

Assunto (s): Arquitetura

Outra informação relevante: 

Título: Moça

Autor (es):  Percy Deane
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Página (s): 17

Assunto (s): Ilustração

Outra informação relevante: 

Título: Minha cidade

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s):18

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 7- DEZEMBRO.

Data: CURITIBA, DEZEMBRO DE 1946.

Título: De como não ensinar pintura

Autor (es): Gianfranco Bonfati

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de Gianfranco Bonfati 

Título: História Contemporânea

Autor (es): Nurembergue

Página (s): 4

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de Poty

Título: Música: Nêgo Batucando

Autor (es): Georges Wilheim

Página (s): 5

Assunto (s): História
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Outra informação relevante: 

Título: Ponto de crochê

Autor (es): s/autor

Página (s): 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jor

Título: dos Moedeiros falsos, de André Gilde: 4ª lição Berlitz de composição para romance.

Autor (es): Berlitz

Página (s): 8

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Viaro hélas ... e abaixo Andersen!

Autor (es): Viaro

Página (s): 10

Assunto (s): História

Outra informação relevante:  Ilustração de Viaro

Título: Fragmentos das elegias de Duino

Autor (es): Rainer Maria Rilke; José Silveira d’ Avila 

Página (s): 11

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração José Silveira d’ Avila, Tradução de Dora Ferreira da

Silva.

Título: Artes Plásticas: Expressionismo no Rio 

Autor (es): G. Bonfati

Página (s): 13

Assunto (s): Artes
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Outra informação relevante: 

Título: Marinheiros

Autor (es): Poty

Página (s): 13

Assunto (s): Ilustração

Outra informação relevante: 

Título: Não é o grande Público o Inimigo da Arte Moderna: Entrevista com Di Cavalcanti

Autor (es): Yllen Kerr

Página (s): 14

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Ilustração Mulheres na rua, s/ autor

Título: “Hoje” - 9-10-46:

Autor (es): Carlos Ortiz

Página (s): 15

Assunto (s): Elogio a revista 

Outra informação relevante: 

Título: O semeador

Autor (es): Adriano Robine 

Página (s): 15

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: A Frederico Garcia Lorca

Autor (es): Carlos Drummond de ANdrade

Página (s): 15

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 
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Título: Os três reis magos

Autor (es): Dalton Trevisan

Página (s): 16 e 17

Assunto (s): Conto 

Outra informação relevante: Ilustração Yllen Kerr

Título: Paraná, imagem do Brasil

Autor (es): Octavio de Faria

Página (s):17

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Transcrito de “Machiavel e o Brasil”, Atenção para a próxima

edição da revista. 

Título: Língua: Foi sonho

Autor (es): Mario de Andrade

Página (s): 18

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 8- FEVEREIRO.

Data: CURITIBA, FEVEREIRO DE 1947.

Título: Inês e o Ebrio

Autor (es):  Oswald de Andrade

Página (s):5

Assunto (s): Conto
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Outra informação relevante: Sumário anteriormente na capa se apresenta nessa página.

Título: Notícias do Paraná

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 6

Assunto (s): Noticia 

Outra informação relevante: 

Título: Oh! As ideias da província...

Autor (es):  V.p na Gazeta do Povo

Página (s): 6

Assunto (s): Trecho

Outra informação relevante: 

Título: Gerações Brasileiras das duas guerras

Autor (es):  Fábio Alves Ribeiro

Página (s): 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Folclore e Universalidade

Autor (es):  Georges Wilheim

Página (s): 8

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Ars Poetica

Autor (es):  Archibald Macleish

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: Tradução de Pizarro Drummond

Título: Abigail quer carinhos

Autor (es):  Ney Guimarães

Página (s): 9

Assunto (s): História

Outra informação relevante:

Título: Canção amiga

Autor (es):  Carlos Drummond de Andrade 

Página (s): 10

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jr

Título: Porque Nicanor é herói

Autor (es): Dalton Trevisan  

Página (s): 11

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração s/autor

Título: O caso de conciência do Paraná

Autor (es):  Temistocles Linhares

Página (s):12 e 13

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Música Viva

Autor (es):  G. Bonfati

Página (s): 14

Assunto (s): História
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Outra  informação  relevante:  Carta  enviada  por  Tasso  da  Silveira  Transcrita  de  A Manha

elogiando a revista Joaquim

Título: Passos na calçada

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s):14 e 15

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Gianfranco Bonfati 

Título: Poema á amada presente

Autor (es):  Eliézer Demenezes

Página (s): 15

Assunto (s):  Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de Yllen Kerr

Título: Quando eu morrer

Autor (es): Mário de Andrade  

Página (s):16

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: Composição

Autor (es):  Roberto Burle Marx

Página (s): 16

Assunto (s): Uma ilustração

Outra informação relevante: 

Título: O poeta enfrenta a noite

Autor (es):  Waltencir Dutra 

Página (s): 17

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: Ilustração de Yllen Kerr

Revista Joaquim 

Edição nº: 9- MARÇO.

Data: CURITIBA, MARÇO DE 1947.

Título: A geração dos vintes anos na ilha

Autor (es):  s/ autor

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Sumário da revista

Título: Nostalgia

Autor (es):  Galo René Pérez

Página (s): 5

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Texto em espanhol, ilustração de Bianca Bonacchi

Título: Plataforma

Autor (es):  Antônio Cândido

Página (s): 6

Assunto (s):  História

Outra informação relevante: Nota as parábolas de Kafka

Título: de “AMERICA”de Franz Kafka

Autor (es):  Kafka

Página (s): 7 e 9

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Tradução de Waltensir Dutra
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Título: Um cruzamento, O vizinho, Parábolas

Autor (es):  Franz Kafka

Página (s): 8 e 9

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de G. Viaro, Tradução de T.L

Título: Com uma rosa na mão

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 10 e 11

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Poty,  nota de retificação “A ilustração do conto

Abigail quer Carlinhos publicada no último número saiu por equivoco, atribuída a G. Bonfati,

quando na verdade é de ABERLARDO ZALUAR”.

Título: Manifesto Invencionista

Autor (es):  Manifesto publicado em motivo da primeira exposição invencionista realizada em

Março de 1946;

Página (s): 12

Assunto (s): Arte

Outra informação relevante: Ilustração de Jorge Souza, Primaldo Monaco, Raul Lozza, Tomas

Maldonado. Texto em Espanhol.

Título: Invencionismo 

Autor (es):  Carlos Drummond de Andrade

Página (s): 13

Assunto (s): Arte

Outra informação relevante:

Título: Poema

Autor (es):  Wilson de Figueiredo
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Página (s): 13

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 

Título: Uma esposição escolar

Autor (es):  Gianfranco Bonfati

Página (s): 14

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de G. Bonfati

Título: Correspondência de Paris: Rouault , Van Gogh e os Novos

Autor (es):  Potygyara Lazzarotto

Página (s): 15

Assunto (s): Arte

Outra informação relevante: Ilisyração de Poty

Título: Coronel Amâncio

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 16 e 17

Assunto (s):  Conto

Outra informação relevante:

Título: Prosa e Linguagem

Autor (es):  Jean Paul Sartre

Página (s): 17

Assunto (s): Linguagem

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 10 – MAIO.
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Data: CURITIBA, MAIO DE 1947.

Título: Joaquim

Autor (es):  Sergio Milliet

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante:

Título: Dois contos de Kafka

Autor (es):  Kafka

Página (s):3

Assunto (s): Conto 

Outra informação relevante: Ilustração da capa de Yllen Kerr, Tradução de T.L

Título: História contemporânea

Autor (es):  Poty

Página (s): 4

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante:

Título: Nota á margem

Autor (es):  Helena Garfunkel

Página (s):4

Assunto (s):História 

Outra informação relevante: 

Título:  Elegia Santíssima

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 5

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: Ilustração s/autor

Título: de “Les Nourritures Terrestres” de A. Gide

Autor (es):  A. Gide 

Página (s): 6 e 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de Arpad Szenes e tradução de Waltensir Dutra

Título: Aleluia

Autor (es):  Paulo Armando

Página (s): 7

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: Musica Brasileira

Autor (es):  H.J. Koellreutter

Página (s): 9 e 10

Assunto (s): Musica 

Outra informação relevante: 

Título: Os ilustradores de Joaquim

Autor (es):  Q. Campofiorito

Página (s): 10, 11,12, 13

Assunto (s):  Arte

Outra  informação  relevante:  Ilustração  “Paisagem”  de  A.  Volpi,  Subtítulo  Paulistas  por

Gianfranco Bonfati, “Paisagem” por F. Rebolo, “Figura” por B. Vaccarini, “Pintura nª

 11” por W. Cordeiro, “Nat. Morta” por A. Bonadei.

Título: Soneto do quadrante sul

Autor (es):  Lêdo Ivo

Página (s): 13
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Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: Canção do Poema oculto na nuvem

Autor (es):  Waltensir Dutra

Página (s):13

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: Elovis Graciano

Autor (es):   Cipriano S, Virtureira

Página (s): 14

Assunto (s): História

Outra informação relevante: ilustração s/autor

Título: A árvore existencialista

Autor (es):  Temistocles Linhares

Página (s):15 e 16

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração s/ autor

Título: Bal des Quatz’ Arts

Autor (es):  Gerard Duchene

Página (s): 16

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Paris, Fev. 47

Título: Muito de ti

Autor (es):  Edgard Braga

Página (s): 16

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: 

Título: Sonata ao Luar

Autor (es):  Ligia A. Correia

Página (s): 18

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Revista de Livros

Autor (es):  

Página (s): 16

Assunto (s): Remessa de livros á redação de Joaquim

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 11 – JUNHO.

Data: CURITIBA, JUNHO DE 1947.

Título: Noticia de Newton Sampaio

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 3

Assunto (s): Noticia 

Outra informação relevante: Ilustração s/autor

Título: Camus e a literatura americana

Autor (es):  Juan Saavedra

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 
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Título: O último julgamento

Autor (es):  Arthur Koesller

Página (s): 5 e 6

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Tradução de Georges Wilheim

Título: Depoimento: A nova geração tem muitos “homens-sem-partido”

Autor (es):  Ney Guimarães

Página (s): 6

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Flores do abismo

Autor (es):  Mário Pedrosa

Página (s): 7, 8, 9

Assunto (s): História 

Outra informação relevante: Ilustração s/autor

Título: Depoimento: Pra ver se saía da miséria

Autor (es):  s/autor

Página (s): 9

Assunto (s): Correspondência para Dalton Trevisan

Outra informação relevante: 

Título:  Monte Ignoso

Autor (es):  Paola Masino

Página (s): 10 e 11

Assunto (s):  História

Outra informação relevante: Ilustração de Yllen Kerr, Tradução de Gianfranco Bonfati
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Título: Depoimento: Há uma luta surda entre nós

Autor (es):  Raimundo Souza Dantas

Página (s): 11

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Bandeira vai a París

Autor (es):  Antônio Cirrão Barroso

Página (s): 11

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 

Título: Tragédia Grega

Autor (es):  Elizabeth Nobiling

Página (s): 12

Assunto (s): Ilustração

Outra informação relevante: 

Título: Um poeta e o outro

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 13

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Revista de Livros

Autor (es):  s/ autor

Página (s): 13

Assunto (s): Remessa de livros á redação de Joaquim

Título: Depoimento: O perigo de uma mistificação existencialista



155

Autor (es):  Francisco Pereira da Silva

Página (s): 15

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de G. Viaro

Título: Sete anos de pastor

Autor (es):  Dalton Trevisan 

Página (s): 16,17,18

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de G. Bonfati

Título: 1ª Carta do Nordeste: O sol é forte

Autor (es):  Harry Laus

Página (s): 18

Assunto (s): Correspondência a “Joaquim”

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 12- AGOSTO.

Data: CURITIBA, AGOSTO DE 1947.

Título: Perfil de um Parlamentar

Autor (es):  Bento Munhoz da Rocha Netto

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Capa deRenina Katz

Título: Um inédito de Newton Sampaio

Autor (es):  Newton
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Página (s): 5

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Recebido pelo Correio

Título:  Mangue (Xilogravura)

Autor (es):  Poty

Página (s): 6

Assunto (s): Ilustração/ Arte

Outra informação relevante: 

Título: O retrato 

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s):  7 e 8

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Renina Ktz

Título:  As imagens

Autor (es):  Waltensir Dutra

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Dedicado a Francisco Pereira da Silva 

Título:  O futuro do romance: O romance não - euclideano

Autor (es):  Jean Paul Sartre

Página (s): 9

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Tradução de B.P.M

Título: Depoimento de Lêdo Ivo

Autor (es):  s/autor

Página (s): 10
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Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Ilustrações página 11

Título:  O terceiro indianismo

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 12

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título:  Renascimento

Autor (es):   Paulo Mendes Campos

Página (s): 12

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Presença de Kafka

Autor (es):  Temístocles Linhares

Página (s):  13 e 14

Assunto (s): Breve biografia de Kafka

Outra informação relevante: Ilustração de Guignard pág. 14

Título:  2ª carta do nordeste 

Autor (es):  Harry Laus

Página (s): 14

Assunto (s): Correspondência a “Joaquim”

Outra informação relevante: 

Título:  3 Histórias

Autor (es):  s/autor

Página (s): 14

Assunto (s): História
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Outra informação relevante: 

Título: Museu de arte moderna 

Autor (es): Potygyara Lazzarotto  

Página (s): 17

Assunto (s): História

Outra informação relevante: ilustração de Jindra Jaromir (Tcheco)

Título: Revista de Livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 17

Assunto (s): Remessa de livros á Joaquim

Outra informação relevante: 

Título: O último capítulo “Teseu, de A. Gide”

Autor (es):  A. Gide

Página (s): 18

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Tradução de Luciano Miral

Revista Joaquim 

Edição nº: 13- SETEMBRO.

Data: CURITIBA, SETEMBRO DE 1947.

Título: Cartas da Ilha

Autor (es):  George Wilheim

Página (s): 3

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Conclui-se na última página
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Título: Poemas de Rachel

Autor (es):  Waltensir Dutra

Página (s): 4

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Ilustração de Paulo Vicent 

Título: O futuro do romance: A sobrinha do conde

Autor (es):  Virginia Woolf

Página (s): 5

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  Lautaro Yankas

Autor (es):  

Página (s): 5

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Tradução de B.P.M, Adendo ao 2º Congresso de Poesia apenas

uma nota

Título: As novas gerações e as revoluções literarias

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 6

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  Personagem

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 7

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Ilustração Yllen Kerr
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Título:  Presença de Kafka

Autor (es):  Temístocles Linhares

Página (s): 8

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Desenhos de Kafka

Título:  Depoimento: A guerra não está pesando na produção dos novos

Autor (es):  Armando Lins

Página (s): 9

Assunto (s): Literatura 

Outra informação relevante: 

Título:  Brinde

Autor (es):  Pedro Xisto

Página (s): 9

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 

Título:  Duas gravuras

Autor (es):  G. Viaro

Página (s): 10

Assunto (s): Ilustração/ Arte

Outra informação relevante: 

Título:  Um jantar

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 11 e 12

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 
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Título:  Joaquim em Paris

Autor (es):  Potyguara Lazzarotto

Página (s): 12

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante: 

Título:  Revista de livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 12

Assunto (s): Remessa de livros á Joaquim

Outra informação relevante: 

Título:  Inquérito sobre pintura

Autor (es):  s/autor

Página (s): 12, 13,14

Assunto (s): Inquérito respondido por E. Blasi Jor, Nlo Prividi;

Outra informação relevante: Duas ilustrações dos dois entrevistados

Título:  Poema de Celme

Autor (es):  Fernando Ferreira de Loanda

Página (s): 14

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Ilustração de Lea Botteri, nota de Tristão Ataíde sobre o caráter

revolucionário da Literatura em tempos difíceis. 

Título:  Sonetos de Lêdo Ivo

Autor (es):  Lêdo Ivo

Página (s): 17

Assunto (s): Soneto

Outra informação relevante: Três sonetos: Selvagem, Abril, Do sempre e do agora. 
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Título:  Geração que acredita n artezanato

Autor (es):  Harry Laus

Página (s): 18

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 14- OUTUBRO.

Data: CURITIBA, OUTUBRO DE 1947.

Título: Carta aberta a Monteiro Lobato

Autor (es):  Raul Lozza

Página (s): 3

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante: 

Título: O Futuro do romance: Romance e a Metafísica

Autor (es):  M. Merleau Ponty

Página (s): 4

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  De Alex Micha

Autor (es):  Alex Micha

Página (s): 4

Assunto (s): Nota

Outra informação relevante: Seleção e tradução de B.P.M

Título:  Sol retroativo
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Autor (es):  Annibai Machado

Página (s): 4

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de Renina

Título:  O reacionarismo do Sr. Gustavo Corção

Autor (es):  Waltensir Dutra

Página (s): 5

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: 

Título:  Viagem,

Autor (es):  Haroldo Maranhão

Página (s): 5

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  A luz da outra casa 

Autor (es):  Poty

Página (s): 6

Assunto (s): Ilustração/ Arte

Outra informação relevante: 

Título:  Blues para Fats Waller

Autor (es):  José Paulo Paes

Página (s): 6

Assunto (s): Poesia 

Outra informação relevante: 

Título:  Dilema Avoengo 

Autor (es):  Fernando Ferreira de Loanda
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Página (s): 6

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Primeiras considerações sobre o contista Dalton Trevisan

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 7

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: Desenho representando Dalton Trevisan

Título:  Fábulo nº 2 

Autor (es):  Armando Ribeiro Pinto

Página (s): 9

Assunto (s): Literatura

Outra  informação  relevante:  Nota  sobre  o  II  congresso  de  escritores  brasileiros,  pág.8

ilustração de Yllen por Yllen.

Título:  My Darling Katherine (Mansfield)

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 10

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante: Ilustração de Renina Katz

Título:  Presença de Kafka

Autor (es):  Temístocles Linhares

Página (s): 11

Assunto (s): Critica literária

Outra informação relevante: 

Título:  O só em Kafka

Autor (es):  Kafka
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Página (s): 12

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Tradução de Georges Wilheim 

Título:  Os moços diante dos mais velhos

Autor (es):  Antônio Girão Barroso

Página (s): 15

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Escrito do Ceará

Título:  O bem amado

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 16 e 17

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Vespeira

Título:  3ª carta do Nordeste 

Autor (es):  Harry Laus

Página (s): 18

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante: Nota informando viagem de Wilson Martins a França

Título:  Revista de Livros 

Autor (es):  s/autor

Página (s): 18

Assunto (s): Remessa enviada á Joaquim

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 15- NOVEMBRO.



166

Data: CURITIBA, NOVEMBRO DE 1947.

Título: A mameluca

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 5

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Dom Quixote por Dali

Título: História contemporânea

Autor (es):  II congresso brasileiro de escritores por Harry Laus, Joyce por Oscar Sabino Jr

Página (s): 6

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  História contemporânea: Existencialismo

Autor (es):  Revist “Espirit”

Página (s): 7

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Pintura de Quixote Sancho de Daumier

Título:Cinema: a Montagem no cinema  

Autor (es):  Armando Ribeiro Pinto

Página (s): 8 e 9

Assunto (s): Cinema

Outra informação relevante:

 

Título: Joaquim

Autor (es):  José Lins do Rego

Página (s): 9

Assunto (s): Literatura 

Outra informação relevante: 
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Título:  Primeiros poemas de Homero Icaza Sánchez

Autor (es):  Homero I. Sanchez

Página (s): 9

Assunto (s): Poema: Marina; Naturaleza muerta; 

Outra informação relevante: Ilustração de Yllen  

Título:  Depoimento de Murilo Mendes

Autor (es):  Murilo Mendes

Página (s): 10

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante: Ilustração: A lavadeira de Poty

Título:  Balada do Mangue 

Autor (es):  Vinicius de Morais

Página (s): 11

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Ilustração: Ponta- Sêca de Poty

Título:  Rachel

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 12,1314,15

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de E. Blasi Jor 

Título:Dois trechos de Rilke

Autor (es):  Rilke

Página (s): 16

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 
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Título: Poema

Autor (es):  José Paulo Paes 

Página (s): 16

Assunto (s): Poema 

Outra informação relevante: 

Título:  Orfen 

Autor (es):  s/autor

Página (s): 16

Assunto (s): Sobre a revista Orfen 

Outra informação relevante: 

Título:  O fantasma

Autor (es):  Edemur Fonseca

Página (s): 16

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 

Título:  Revista de Livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 16

Assunto (s): Remessa de livros enviadas a Joaquim

Outra informação relevante: 

Título:  Teatro de O’neill

Autor (es):  O’neill

Página (s): 17

Assunto (s): Teatro

Outra informação relevante: Terceira cena do segundo ato da peça “O grande Deus Brown”,

tradução de Waltensir Dutra
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Título:  Revista de Livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 18

Assunto (s): Remessa de livros enviadas a Joaquim.

Revista Joaquim 

Edição nº: 16- FEVEREIRO.

Data: CURITIBA, FEVEREIRO DE 1948.

Título: André Guide

Autor (es):  Marcel Arland

Página (s): 5,6

Assunto (s): Breve Biografia

Outra informação relevante: 

Título:  Carta imaginária nº 3

Autor (es):  José Paulo Paes

Página (s): 7

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título:  Notas sobre Gide

Autor (es):  Olavio Freitas Jr

Página (s): 7

Assunto (s): Notas

Outra informação relevante: 

Título:  O romance puro e André Gide

Autor (es):  Temístocles Linhares
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Página (s): 8,9

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  do “MOPSUS” 

Autor (es):  A. Gide

Página (s): 9

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Tradução de Luciano Miral 

Título: Poemes d’ André Gide

Autor (es):  André Gide

Página (s): 10

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Ilustração de Poty 

Título:  Gideana: gideana? O rapaz de gravata borboleta

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 11,12

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 

Título: Jean Cassou

Autor (es):  

Página (s): 12

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: 

Título: A obra poética

Autor (es):  André Gide

Página (s): 12
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Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título:  Cinema: Imagem e Palavra

Autor (es):  Armando Ribeiro Pinto

Página (s): 13, 14

Assunto (s): Cinema

Outra informação relevante: 

Título:  Valores Gideanos

Autor (es):  Condensação de estudo de Ramon Fernandez

Página (s): 14

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: Capa desenhada por Poty, tradução do ensaio de Marcel Arland e

trechos do “Journal” são de Temistocles Linhares.  A tradução de “mopsus” é de Luciano

Miral.

Título: do “Journal”  

Autor (es):  Temístocles Linhares

Página (s): 15,16,17

Assunto (s): Obra de Gide

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 17- MARÇO.

Data: CURITIBA, MARÇO DE 1948.

Revista  Grampeada  errada  começa  na  página  7  e  depois  vai  para  a  página  5  e  assim

sucessivamente. 
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Título: Trecho do romance “Le Sursis” de Jean Paul Sartre

Autor (es):  Jean Paul Sartre

Página (s): 7

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante:  Tradução de Waltensir Dutra, capa da revista de Yllen Kerr

Título: Depoimento de Temístocles Linhares

Autor (es):  Temiístocles Linhares

Página (s): 8 e 9

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante:

Título: Revista

Autor (es):  Afonso Felix de Souza

Página (s): 5

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Poty em Paris

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 6 

Assunto (s): Entrevista

Outra informação relevante: Primeiro estado de uma gravura de Buril

Título: Poema inventado nº6

Autor (es):  Raúl Lozza

Página (s): 9

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 
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Título: Depoimento de Bernardo Gersen

Autor (es):  Bernanrdo Gersen

Página (s): 10

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante: 

Título: Rondó do atribulado do Tribobó

Autor (es): Manuel Bandeira

Página (s): 11

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Terra 

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 12 e 13

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Poty

Título:  História contemporânea: Picasso fala

Autor (es):  Fragmentos recolhidos por Christian Zervos e publicados no volume Picasso

Página (s): 15

Assunto (s): Arte

Outra informação relevante: Pintura de Picasso ilustrada

Título:  Sete anos de pastor

Autor (es):  Poty

Página (s): 12

Assunto (s): Arte/ ilustração, falando de Dalton Trevisan.

Outra informação relevante: 
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Título: A contemplação

Autor (es):  Lêdo Ivo

Página (s): 13

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração de Yllen Kerr

Título: Primeiras imagens de Paris

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 14

Assunto (s): História

Outra informação relevante: 

Título: Revista de livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 14 e 17

Assunto (s): Remessa de livros enviadas a Joaquim.

Outra informação relevante: 

Título: Carta do Nordeste

Autor (es):  Harry Laus

Página (s): 17

Assunto (s): Correspondência

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 18- MAIO.

Data: CURITIBA, MAIO DE 1948.

Título: Revista em homenagem a todos os Joaquins do Brasil
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Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 3

Assunto (s): Sobre as edições anteriores de Joaquim

Outra informação relevante: 

Título:  Manifesto dos novíssimos 

Autor (es):  s/autor

Página (s): 4

Assunto (s): Sobre o Manifesto do I congresso paulista de poesia

Outra informação relevante: 

Título: Post- Modernismo 

Autor (es):  José Paulo Paes

Página (s): 5

Assunto (s): Arte

Outra informação relevante: 

Título:  Bandeira em Paris

Autor (es):  Poty

Página (s): 5

Assunto (s): Guias Turisticos

Outra informação relevante: 

Título:  Um Hamelet de óculos

Autor (es):  Yllen Kerr

Página (s): 5

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: 

Título: Viaro

Autor (es):  Viaro
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Página (s): 6

Assunto (s): Crônica 

Outra informação relevante: Ilustração Trapiche

Título:  Uma, duas, três dificuldades da critica literária 

Autor (es):  Otto Maria Carpeaux

Página (s): 7

Assunto (s): Critica 

Outra informação relevante: Conclui página 18

Título:  Soneto da Tarde

Autor (es):  Lêdo Ivo

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: Ilustração Lea Botteri

Título:  Soneto 6

Autor (es):  Afonso Felix de Souza

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Mote

Autor (es):  Glauco Flores de Sabrito

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Por causa de uma renúncia acatada

Autor (es):  Reynaldo Bairão

Página (s): 8
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Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Mediterrânea cezanne

Autor (es):  José Paulo Moreira da Fonseca

Página (s): 8

Assunto (s): Poesia 

Outra informação relevante: 

Título:  História dos meus cabelos

Autor (es):  Sosigenes Costa

Página (s): 9

Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: 

Título: Angústia do cais do porto

Autor (es):  Edson Regis

Página (s): 9

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título: O vulto

Autor (es):  Waltensir Dutra

Página (s): 9

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

.

Título:  Composição do poema

Autor (es):  Edmir Fonseca

Página (s): 9
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Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Ilustração de Leia Botteri

Título: Antecipações sobre um contista

Autor (es):  Temistocles Linhares

Página (s): 11

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: Critica sobre D.T, ilustração página 10 s/autor

Título: Ponto de crochê

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 12

Assunto (s): Crônica

Outra informação relevante: Ilustração Renina Qatz

Título: Falkner, por Maurox

Autor (es):  Maurox

Página (s): 13

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Tradução de T.L 

Título: O futebol e o caráter dionizico do brasileiro

Autor (es):  Maria Isaura Pereira de Quéiroz

Página (s): 15 e 16

Assunto (s): História

Outra informação relevante: Ilustração de Poty

Título: Revista de livros

Autor (es):  s/autor 

Página (s): 16

Assunto (s): Remessa de livros enviadas a Joaquim
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Outra informação relevante: 

Título: Assim começa no teatro “O Processo”

Autor (es):  Adaptação de André Gide e Jean Louis Barrault original de Kafka

Página (s): 17 e 18

Assunto (s): Teatro 

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 19- JULHO.

Data: CURITIBA, JULHO DE 1948.

Título: Revista 

Autor (es):  E agora José? Por Edmur Fonseca; A nova geração por Valdemar Cavalcanti;

Encontro dialogo nº1 com Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, Antônio Cândido, Álvaro Lins,

Roger Bastide, Lêdo Ivo, Mario de Andrade por Dalton Trevisan. 

Página (s): 5 e 6

Assunto (s): Literatura/ Entrevista

Outra informação relevante: Capa da Revista de Poty

Título:  Depoimento de Afonso Felix de Souza

Autor (es):  s/autor

Página (s): 7

Assunto (s): Depoimento/Entrevista 

Outra informação relevante: 

Título:  Retrato de Silvia

Autor (es):  Illen Kerr
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Página (s): 8

Assunto (s): Ilustração/ Arte

Outra informação relevante: 

Título:  Leoner Botteri

Autor (es):  Poty

Página (s): 9

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: Duas gravuras de Botteri

Título: G. Viaro

Autor (es):  s/autor

Página (s): 10

Assunto (s): Entrevista 

Outra informação relevante: Ilustração “Tentação de Sto. Antão”

Título:  Poty e a prata de casa

Autor (es):  Erasmo Pilotto

Página (s): 11

Assunto (s): Entrevista 

Outra informação relevante: Essa entrevista foi publicada no 1º de Joaquim

Título:  Paisagem

Autor (es):  G. Viaro

Página (s): 12

Assunto (s): Critica Artística 

Outra informação relevante: Ilustração de Renina Katz

Título:  Bakun 

Autor (es):  G. Viaro
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Página (s): 13

Assunto (s): Critica Artística 

Outra informação relevante: Ilustração de Bakun

Título:  Poty

Autor (es):  G. Viaro

Página (s): 14

Assunto (s): Critica Artística 

Outra informação relevante: Ilustração de Poty

Título:  De como não ensinar pintura

Autor (es):  Gianfranco Bonfati

Página (s): 15

Assunto (s): Critica artística

Outra informação relevante: 

Título:  Paisagem

Autor (es):  Gianfranco Bonfati

Página (s): 15

Assunto (s): Critica Artística

Outra informação relevante: Ilustração s/autor 

Título:  Nilo Prividi

Autor (es):  E. Blasi Jor

Página (s): 16

Assunto (s): Critica 

Outra informação relevante:Duas  Ilustrações de Nilo

Título:Esmeraldo Blasi Jor  

Autor (es):  N. de Prividi

Página (s): 17
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Assunto (s): Critica 

Outra informação relevante: Duas ilustrações de E. Blasi Jor 

Título:  Revista de livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 18

Assunto (s): Remessa enviada a redação de Joaquim

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 20- OUTUBRO.

Data: CURITIBA, OUTUBRO DE 1948.

Título: Revista  

Autor (es):  Novíssimos por Carlos Drummond de Andrade; Homem Média por Arturo Torres

Rioseco; Cartas de Márias Por Waltensir Dutra; Cem anos de Castro Alves por José Augusto

Guerra; Clubes de Cinema de Curitiba correspondência a redação de Joaquim;

Página (s): 5 e 6

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Capa de Portinari

Título: O rito humano

Autor (es):  Murilo Mendes

Página (s): 6

Assunto (s): Poesia 

Outra informação relevante: 

Título:  Conversa de París

Autor (es): s/autor
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Página (s): 7

Assunto (s): Entrevista 

Outra informação relevante: Entrevistado Wilson Martins 

Título:  Da inexistência de um romance urbano no Brasil

Autor (es):  Bernardo Gersen

Página (s): 8

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: 

Título:  7 anos de pastor

Autor (es):  José Geraldo Vieira

Página (s): 9

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: 

Título: Depoimento de Oscar Sabino Jor

Autor (es):  s/autor

Página (s): 10

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante: 

Título: Recuperação da Poesia

Autor (es):  Glauco Flores de Sá Brito

Página (s): 11

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: 

Título: 3 poemas da geração 40

Autor (es):  José Paulo Moreira de Fonseca

Página (s): 11
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Assunto (s): Poema

Outra informação relevante: Desenho de Augusto Rodrigues

Título: Moços de hoje

Autor (es):  Temístocles Linhares

Página (s): 12 e 13

Assunto (s): Critica Literária 

Outra informação relevante: 

Título:  Congresso de Poesia 

Autor (es):  Antônio Girão Barroso

Página (s): 13

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Eucaris a de olhos doces

Autor (es):  Dalton Trevisan 

Página (s): 14

Assunto (s): Conto

Outra informação relevante: Ilustração de Poty 

Título:  A geração da guerra

Autor (es):  Marcel Arland,Pierre Gripari, Paul Viallaneix; Jean François Lyotard,

Página (s): 15,16,17

Assunto (s): Literatura

Outra informação relevante: Ilustração de Livio Abramo 

Título:  A nova geração (em 1880)

Autor (es):  Machado de Assiz

Página (s): 18

Assunto (s): Poesia
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Outra informação relevante: 

Título:  Revista de livros

Autor (es):  s/autor

Página (s): 18

Assunto (s): Remessa de livros enviadas a redação de Joaquim

Outra informação relevante: 

Revista Joaquim 

Edição nº: 21-DEZEMBRO

Data: CURITIBA, DEZEMBRO DE 1948.

Título: Revista: Elle n1 a À continuer, ceite géneration, elle a tout À crrér

Autor (es):  Edson Regis, Aderbal Jurema, Lenine Pinto

Página (s): 6 ,7,8

Assunto (s): Edições de Joaquim, II congresso de poesia, apelo a todo mundo.

Outra informação relevante: Capa e desenho de Heitor dos Prazeres

Título: Edições Joaquim

Autor (es):  Sergio Milliet

Página (s): 8

Assunto (s): Critica Literária

Outra informação relevante: 

Título: Depoimento de Adalmir de Cunha Miranda

Autor (es):  Adalmir de Cunha

Página (s): 9

Assunto (s): Depoimento

Outra informação relevante: Xilogravura de Yllen Kerr 
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Título: Poesia de Sosígenes Costa

Autor (es):  Sosígenes Costa

Página (s): 10

Assunto (s): Poesia

Outra informação relevante: 

Título:  Assistência ás crianças desamparadas

Autor (es):  Armando Ribeiro Pinto

Página (s): 11 e 12

Assunto (s): Cinema

Outra  informação  relevante:  Capa  dos  filmes:  “Intolerância  (1915)”  marco  inicial  da

gramática cinematográfica; “Encouraçado Potemkin (1925)” de Eisenstein mais famosa obra

do cinema;  “Varieté (1925)” mestra da obra do “expressionismo alemão;

Título: Evolução da opinião política em França

Autor (es):  Wilson Martins

Página (s): 13

Assunto (s): Critica Política 

Outra informação relevante: 

Título: Ulisses em Curitiba

Autor (es):  Dalton Trevisan

Página (s): 14,15 (continua)

Assunto (s): Conto 

Outra informação relevante: Ilustração “Trem Noturno” de Poty 

Título: Defesa do Realismo

Autor (es):  Héctor P. Agosti

Página (s): 16

Assunto (s): Excertos de uma conferência



187

Outra informação relevante: Traduzido por A. R. P

Título: Xilogravura

Autor (es):  Renina Katz

Página (s): 17

Assunto (s): Ilustração/ Arte

Outra informação relevante: 

Título:  A Administração do Ipose no Paraná

Autor (es):  s/autor

Página (s): 18

Assunto (s): Administração do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado

do Paraná

Outra informação relevante:
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