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Modernismos e autoconsciências da modernidade: uma relação entre as propostas 

estéticas de Mário de Andrade e Almada Negreiros. 

 

Estudos comparativos sobre modernismo brasileiro e modernismo Português 

tradicionalmente espelham-se nas relações com modernismos produzidos em centros 

europeus que supostamente vivenciaram anteriormente uma experiência de 

modernidade. Essa ideia parte da concepção de que o modernismo é a resposta 

cultural à vivencia da modernidade, entendida como uma linha contínua de avanços 

tecnológicos ligados à expansão capitalista. Essa linha contínua, que surge em um 

centro e se espalha em direção à periferia, cria a ideia de atraso cultural, modernismo 

tardio ou mesmo aplicação de uma forma simbólica, desenvolvida em um centro onde 

experimentava-se essa experiência do moderno, à uma realidade nacional periférica. 

Dessa forma, o modernismo brasileiro e português é pensado enquanto um discurso 

tecnicamente inovador, produzido em outros lugares e aplicado em países periféricos. 

Propostas estéticas de autores como Mário de Andrade e Almada Negreiros são 

interpretadas a partir de relações de influência de movimentos como o futurismo 

italiano em detrimento de suas particularidades e especificidades. 

Essa relação dialética entre uma era (a modernidade) e um movimento 

artístico (o modernismo) aponta pra uma relação entre formas de representação e 

experiências específicas de tempo e de espaço. Erwin Panofsky (1991), em seu livro A 

perspectiva como forma simbólica, discute a relação entre diferentes concepções de 

mundo e representações esculturais e pictóricas. Esta relação se estrutura na medida 

em que a representação artística está intimamente relacionada à maneira de se 

perceber o espaço e a sua relação com os corpos. Dessa forma, a percepção espacial 

se processa analogamente tanto no espaço estético quanto no espaço teórico: “em um 

caso a sensação é visualmente simbolizadas e no outro ela aparece como forma 

lógica” (PANOFSKY, 1991: p. 45). Ao analisar a historicidade do conceito de 

perspectiva, Panofsky chama atenção para a falta de linearidade dos problemas 

artísticos no eixo do tempo, relacionando as rupturas com mudanças de protagonismo 

de um determinado país ou um determinado gênero no cenário artístico. Quando 

investigações que se dedicavam à questões artísticas específicas “avançaram tanto que 

trabalhos na mesma direção, baseados nas mesmas premissas, parecem improváveis 

de gerar frutos, o resultado é geralmente um grande recuo, ou talvez melhor, uma 

reversão na direção”. (PANOFSKY, 1991: 47). Essa mudança de protagonismo faz 



 2 

com que haja um abandono de muito do que já foi realizado e se recupere modos 

aparentemente mais “primitivos” de representação.  

Perry Anderson, em 1984, publica o artigo Modernity and Revolution que 

problematiza a relação direta entre modernidade e modernismos. Anderson propõe 

que, contrariamente à crença de que o modernismo é a resposta cultural à experiência 

da modernidade, entendida enquanto modernização capitalista (social, tecnológica, 

econômica, etc), um estado irregular de modernidade seria um dos pré-requisitos 

fundamentais para o desenvolvimento do modernismo. Ou seja, o modernismo requer 

uma modernidade que pode ser caracterizada como ainda não realizada totalmente, 

mas que ainda assim prometida e promissora. Anderson propõe um enquadramento 

histórico que define modernismo como um conjunto de práticas estéticas 

historicamente datadas do século XX, que se opõem às formas realistas e clássicas 

dos séculos XIX, XIIX e anteriores. Uma vez que se pensa o modernismo como um 

conjunto específico de proposições estéticas, historicamente datado do século XX, 

pode-se perceber como a sua distribuição geográfica se processou de forma desigual, 

mesmo pensando-se especificamente no mundo ocidental. Nesse sentido, o caso da 

Inglaterra é emblemático desse desbalanço modernista. Mesmo sendo o país pioneiro 

da industrialização capitalista e líder do mercado mundial por um século, não 

produziu nenhum movimento nativo de caráter modernista nas primeiras décadas do 

século XX. O caso inglês torna-se ainda mais emblemático quando pensamos, durante 

a mesma época, a dinâmica entre Inglaterra e outros países anglófonos que 

produziram explosões modernistas, como a Irlanda de James Joyce ou os Estados 

Unidos de Ezra Pound e T. S. Elliot. 

A hipótese proposta por Anderson é, portanto, de que devemos procurar uma 

explicação conjectural para o conjunto de práticas estéticas e doutrinas agrupadas sob 

o conceito de modernismo. Esta explicação conjectural baseia-se na ideia da 

modernidade enquanto interseção de diferentes temporalidades históricas. O 

modernismo, dessa forma, seria melhor entendido como um campo cultural de forças 

triangulado por três coordenadas decisivas. A codificação de um academicismo 

altamente formalizado nas artes visuais e outras artes, institucionalizado nos regimes 

políticos e impregnado na malha social; a ainda incipiente e, portanto, essencialmente 

nova emergência dentro dessas sociedades de tecnologias chave ou invenções da 

segunda revolução industrial (rádio, automóvel, telefone, avião, etc) e a proximidade 

imaginada de uma possibilidade de revolução social. A partir destas três coordenadas, 
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Anderson propõe que a persistência desses antigos regimes monárquicos e o 

concomitante academicismo forneceu um espectro de valores culturais contra os quais 

formas insurgentes de arte puderam se definir. Mais ainda, o academicismo 

conservador serviu como o adversário oficial contra o qual um grande espectro de 

novas práticas estéticas pode se determinar enquanto sentido de unidade. Ou seja, a 

tensão entre o modernismo e as formas consagradas e canônicas estabelecidas 

funcionou como ponto constitutivo da definição do modernismo enquanto tal. Ao 

mesmo tempo, a ideia da imagem da nova idade da máquina proporcionava um 

poderoso estímulo imaginativo para o surgimento de um determinado tipo de 

sensibilidade modernista. 

Essa nova sensibilidade modernista demonstrava-se patente no cubismo 

parisiense, no futurismo italiano ou no construtivismo russo. Ainda assim, em 

nenhum dos casos houve qualquer tipo de exaltação do capitalismo ou de ideias 

afinadas com a democracia burguesa herdeira dos ideais iluministas. A própria 

imagem promissora de um mundo novo, representado por uma nova idade da máquina 

moderna, só se tornava possível por um conjunto ainda incipiente e ainda imprevisível 

de padrões socioeconômicos que viriam inexoravelmente a se consolidar por toda 

volta. Em outras palavras, ainda não era possível prever para onde essas novas 

invenções e dispositivos iriam conduzir as sociedades e seus indivíduos enquanto 

novas possibilidades de formas de vida. Essa amplitude de possibilidades explica a 

celebração da vida moderna enquanto instauração do novo tanto pela esquerda quanto 

pela direita das diferentes vanguardas modernistas, variando ideologicamente na 

amplitude de Mayakovski a Marinetti. 

Essa indefinição sobre para onde o futuro conduziria, que marca a 

autoconsciência histórica de pertencimento a um período de viragem de época, 

evidencia também como, em diferentes momentos históricos, propostas estéticas 

foram capitalizadas por diferentes grupos para validar diferentes teses. Ideias como a 

busca do novo, a crítica à burguesia e a imagem da guerra enquanto higiene do 

mundo, comumente associadas ao futurismo italiano, tiveram também expressão em 

outros movimentos artísticos que propunham estetizações das formas de vida a partir 

de um espectro político oposto. No livro O Espiritual na Arte, por exemplo, escrito 

mais ou menos na mesma época da formulação das teorias propostas por Marinetti, 

Wassily Kandinsky trabalhou essas três ideias visando a edificação da URSS. 

Kandinsky expressa uma busca por formas de representação do novo, dirigidas para o 
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futuro através da atuação do artista. Ele também cita o Cristianismo enquanto 

protagonista de uma guerra de higiene do mundo. E, a burguesia é representada 

enquanto degrau inferior na hierarquia dos homens. 

Além de Marinetti e Kandinsky, outros pensadores estiveram interessados, ao 

longo do século XX, nas relações da arte com a política e na produção de uma 

estetização das formas de vida a partir de uma consciência histórica do novo. 

Entretanto, a autoconsciência histórica da modernidade não foi exclusividade do 

século XX. Ao longo dos diversos momentos onde experimentou-se uma 

autoconsciência de pertencimento a uma nova era, esta autoconsciência foi mediada 

por uma determinada compreensão histórica, frequentemente diferente das 

compreensões históricas anteriores. No trabalho intitulado Tradição Literária e 

Consciência atual da Modernidade, Hans Robert Jauss (1996) explica que o termo 

moderno não foi cunhado para o nosso tempo “e tampouco parece adequado para 

caracterizar, de modo inconfundível, a feição única de uma época” (JAUSS, 1996, p. 

49). A palavra modernus foi utilizada, pela primeira vez, na década final do século V, 

época de passagem da Antiguidade romana para o novo mundo do cristianismo. Esta 

visão histórica suprime qualquer relação antitética entre cristianismo e Império 

Romano, entretanto, ainda não admite a oposição conceitual entre o presente 

entendido como moderno e a Antiguidade apreendida enquanto caráter modelar. Na 

oposição entre antigos e modernos no século V, os dois termos apresentavam uma 

complementariedade, apontavam para uma visão linear de história. No Renascimento 

italiano a autoconsciência histórica ofereceu, através da metáfora das trevas 

intermediárias, a noção de uma distância entre a Antiguidade e o próprio presente. 

Esta noção de época intermediária, de séculos de trevas, já englobava a concepção de 

um esquema cíclico de história, de um retorno ou de um renascimento periódico e o 

abandono de uma concepção unilinear de história.  

Os moderni do século XII experimentaram uma consciência do tempo 

enquanto sucessão tipológica e não cíclica. No século XIV a querela entre os 

modernos e os antigos fez com que o movimento acelerado de diminuição do 

intervalo entre antigos e modernos tornasse-se estacado por dois séculos. Ainda 

assim, o conceito de antiqui afastava-se da Antiguidade romana pagã. Antiquitas, 

enquanto expressão de um passado exemplar, passava a ser transferido para os inícios 

do cristianismo. Entre o final do século XVII e o início do século XVIII surgiu, na 

arte moderna, um novo processo de separação do paradigma da arte antiga, atribuindo 
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ao Iluminismo Francês o início de uma nova era. A nova consciência desta 

modernidade baseada nos ideais do progresso da ciência se revoltava contra a 

perspectiva dos Anciens, que continuavam a ver na antiguidade a sua origem.  

No livro O Discurso Filosófico da Modernidade, Jurgen Habermas (1985), 

explica que o adjetivo moderno só foi substantivado no século XIX, substantivação 

que aconteceu também primeiro no domínio das Belas Artes. Isso explica a 

associação entre a palavra modernidade e um cerne de significado estético marcado 

pelas noções de determinadas vanguardas artísticas. Baudelaire situa a obra de arte 

moderna na interseção entre atualidade e eternidade. Na experiência da modernidade 

de Baudelaire, a atualidade passa a ser a referencia de um período que se estende até 

perder a noção de qualquer tempo de transição. Desta forma, o par antitético de 

moderno deixa de ser o conceito de antigo ou de clássico, a modernidade passa a ser a 

superação dela mesma. Mesmo assim, segundo Jurgen Habermas (1985), Baudelaire 

parte do resultado da célebre Querela dos Antigos e dos Modernos para formular o 

seu conceito de belo. Entretanto, desloca de modo significativo o peso dos valores 

entre o belo absoluto e o belo relativo. Desta forma, o deslocamento do resultado da 

Querela dos antigos e dos modernos aponta para uma relação com consciências de 

épocas anteriores, mesmo dentro de uma autoconsciência histórica que opõe a 

modernidade a ela mesma. 

No século XX, as concepções do futurismo se fazem enquanto exacerbação da 

ideia de ruptura com os tempos passados. Quando, em 1913, Marinetti apresenta uma 

visão do seu tempo, ele pressupõe a produção artística da sua época como expressão 

de uma contínua superação do passado, em direção ao futuro. Esta rejeição absoluta 

ao passado e aos produtos da tradição apontam para uma inadequação entre os ideias 

futuristas e as proposições estéticas de Mário de Andrade e de Almada Negreiros. 

Esta inadequação se demonstra tanto no sentido da experiência histórica, que para 

Mário e para Almada se relacionam com uma determinada tradição, quanto na 

rejeição por algumas das propostas ideológicas do movimento italiano, que são 

inconciliáveis com as concepções de ambos os artistas. A primeira associação entre a 

obra de Mário de Andrade e o futurismo foi feita por Oswald de Andrade, ao nomear 

Mário de poeta futurista em um artigo publicado no Jornal do Comércio. Mário nunca 

aceitou tal designação, respondendo ao artigo de Oswald em uma publicação 

veiculada no mesmo periódico, em 1921, e posteriormente recolhida e republicada na 

coletânea Mestres do Passado.  
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No Prefácio Interessantíssimo ao livro Pauliceia Desvairada, Mário de 

Andrade volta e renegar a designação de futurista. Além de se considerar um 

pacifista, opondo-se a ideia da guerra como higiene do mundo, compartilhada pelo 

futurismo e outros movimentos estéticos do século XX, Mário de Andrade sempre foi 

um cultor de tradições. Em carta escrita para Sousa da Silva, Mário de Andrade, 

falando sobre o livro Pauliceia Desvairada, conta: “Não passava duma experiência, 

dum dos muitos “exercícios de estilo”, que sempre fizera, à la manière de Fulano ou 

de Sicrano” (ANDRADE, 1968, p. 160). Mário discute também a associação dos 

poemas de Paulicéia Desvairada aos procedimentos técnicos do futurismo, como o 

verso livre. Ele oferece uma alternativa ao entendimento de que os versos do livro em 

questão seguem a estilística europeia, teorizando sobre o uso de palavras soltas para a 

concepção do que ele intitula de verso harmônico e do uso de frases soltas para 

compor a Polifonia Poética. Desta forma, Mário defende que em Pauliceia 

Desvairada usa-se o verso melódico, o verso harmônico e a polifonia poética. 

Os trechos em questão apontam para uma experimentação constante, por parte 

de Mário de Andrade, de diferentes tendências propostas por diferentes escolas, 

contribuindo assim para o argumento de que Mário de Andrade era um indivíduo 

participante da guarda avançada do pensamento estético de sua época e consciente das 

diferentes buscas e processos estilísticos de sua contemporaneidade e da história da 

arte. Mesmo assim, a perspectiva do Modernismo brasileiro defendida por Mário de 

Andrade não se limitava à aplicação de técnicas estrangeiras às situações nacionais 

específicas. Em carta escrita a Pedro Nava, o autor discorre sobre a necessidade de 

criação do novo pelos modernistas brasileiros e sobre as contribuições, consideradas 

por ele ínfimas, da tradição brasileira e do Modernismo europeu para este projeto. 

Assim, apesar de filiar-se a uma tradição para compor a sua concepção de experiência 

histórica, Mário de Andrade advoga pela criação do novo adaptado aos padrões das 

necessidades internas específicas da realidade brasileira 

Almada Negreiros, ao contrário de Mário de Andrade, nunca renegou a 

designação de futurista. Em 1915 ele escreveu o Manifesto Anti-Dantas, onde, já na 

página inicial, o apresentava como Poeta d’orpheu futurista e tudo. Dois anos depois, 

escreveu e apresentou a 1
a
 Conferência Futurista de José de Almada Negreiros e o 

Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX no Teatro da República, 

em Lisboa. Almada voltou a tratar do futurismo, em 1921, na crônica Um Futurista 

Dirige-se a uma Senhora e, depois, em 1932, em dois artigos: Um Ponto no I do 
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Futurismo e Outro Ponto no I do Futurismo. Mesmo assim, considerando o amplo 

espectro da produção de Almada Negreiros, podemos perceber diversas incoerências 

entre a autoconsciência histórica do autor e aquela preconizada pelo futurismo. Além 

disso, Almada se filiou a outros movimentos estéticos, como o Sensacionismo e o 

Modernismo português. Assim, a autodesignação de futurista parece representar, 

primeiro, um indicativo da vontade de fazer parte da guarda avançada do pensamento 

estético mundial, experimentando em Portugal as tendências estéticas influentes na 

sua era. Segundo, paralelamente a essa vontade, uma das soluções de Almada 

Negreiros para a condição paradigmática do sujeito fragmentado, tão pungente na sua 

contemporaneidade. Almada, já no ano de 1915, mesmo ano em que se declara poeta 

futurista, também se auto-intitula poeta sensacionista e Narciso do Egito. Almada não 

se dividia em heterônimos para sentir tudo de todas as maneiras, ele sempre se 

manteve único, experimentando o mundo através da dança, do teatro, da conferência, 

da poesia e da prosa numa pluralidade de linguagens que dialogavam com as 

necessidades internas específicas de sua época. 

A filiação ao Orpheu e a autodesignação de Narciso do Egito apontam para a 

ideia de pertencimento a uma determinada tradição. Apontam para uma 

autoconsciência de sua época como expressão presente da glória de um passado 

cronologicamente distante, dissociando-se assim da autoconsciência histórica do 

futurismo. Esta perspectiva se reforça na conferência Prometeu: Ensaio Espiritual da 

Europa, de 1935, onde Almada defende a ideia de uma continuidade entre a cultura 

grega antiga e a cultura europeia. Além de Prometeu, Almada defende a importância 

de Jesus Cristo para a cultura europeia. A reverência à antiguidade romana é também 

expressa na conferência Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza 

Saloia, de 1936. Almada atribuiu o seu conceito de ingenuidade, tão importante 

enquanto proposição estética na obra do autor, à origem da palavra em latim: “e 

nasceu então a palavra ingenuus que quer dizer nascido livre” (ALMADA 

NEGREIROS, 1997, p. 897). A ligação entre a antiguidade greco-romana e a 

contemporaneidade portuguesa é também expressa mais tarde, em 1943, na série de 

conferências Ver e o Mundo Sensível. Almada parte da metafísica de Aristóteles, do 

conceito de Tekne, da representação da personalidade de Homero e diversos outros 

ícones da antiguidade greco-romana para, novamente, situar, na sua 

contemporaneidade, a importância da recuperação da inocência contida no ato de ver. 
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Assim, é a partir desta relação com a antiguidade clássica, que Almada constrói uma 

de suas mais importantes propostas estéticas. 

Em conclusão, as possíveis semelhanças entre as produções de Mário de 

Andrade e de Almada Negreiros são aqui atribuídas a contextos culturais e intertextos 

em comum. Essas semelhanças são potencializadas por uma vontade, presente na obra 

dos dois autores, de pertencimento a um cenário de arte cosmopolita e interessada nas 

propostas de diferentes vanguardas estéticas. Nesse sentido, a relação com outras 

propostas de diferentes vanguardas deve ser lida como uma rede de referências ao 

invés de relações de influência. Mário de Andrade e Almada Negreiros foram autores 

únicos e radicalmente individuais que realizaram uma curadoria do imaginário 

nacional e criaram suas próprias mitologias individuais dentro de um complexo mapa 

de temporalidades possíveis que se comunicavam, tanto com necessidades internas 

quanto participavam de um “concerto das nações”.  

 


