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O homem perfeito do pagão era a perfeição do homem que há; 
o homem perfeito do cristão a perfeição do homem que não há; 
o homem perfeito do budista a perfeição de não haver o homem.  

A natureza é a diferença entre a alma e Deus. 

Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem 
de um texto apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da 
nota, tiramos o sentido que havia de ser o do texto; mas fica 
sempre uma dúvida, e os sentidos possíveis são muitos.  

Fernando Pessoa 

 



RESUMO 
 

 
 
O objetivo desta pesquisa é buscar compreender como Flávio de Carvalho se utiliza da 
relação com o passado em sua forma de expressão, para realizar uma crítica do presente 
e sugerir movimentos no futuro. O estudo se detém num recorte da vasta obra do artista-
engenheiro durante as décadas de 1920 e 1930, estabelecendo um diálogo entre suas 
proposições e as questões decorrentes da emergência da linguagem moderna na arte e na 
arquitetura. Tais questões se colocam em como dar forma às criações sem o anteparo dos 
recursos estilísticos como modo de se relacionar com a história, e igualmente dar 
expressão a sua época. No presente estudo, a obra de Carvalho irrompe ao ser analisada 
a partir do repertório teórico da filosofia da história de Walter Benjamin e da prática 
historiográfica de Aby Warburg, que problematizaram o impasse existente entre sua 
época e a herança do passado; e ainda entre a relação da transmissão de elementos antigos 
e sua significação na memória coletiva.  
 
Palavra chave: forma, tempo, história, resíduo, alegoria.  
 
  



ABSTRACT 
 
 
 

This research aims at searching for the comprehension of how the relationship with the 
past is used in Flávio de Carvalho's form of expression in order to accomplish his critique 
of the present and his suggestion of movements towards the future. This research attains 
to a specific period of the artist-engineer's work comprehended between the decades of 
the 1920's and the 1930's. The present work also establishes a dialogue between his 
propositions and the questions derived from the emergence of the modern language both 
in art and architecture. Such questions are placed in terms of how he shaped his creations 
without the support of stylistic resources as forms of relating to history and of giving 
expression to his own time. In this research Carvalho's work emerges from the analyses 
of his own historical context having the theoretical repertoire of Walter Benjamin's 
philosophy of history and the historiographic practice of Aby Warburg as starting points. 
Both of them have problematized the impasse between their time and the heritage of the 
past; as well as between the relationship of transmission of old historic elements and their 
meaning in collective memory. 
 
Key-words: form, time, history, residue, allegory 
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APRESENTAÇÃO 
acerca do objeto histórico 

 

 

 

 

 

 

 

Lidamos com uma incansável obsessão pelo passado que se faz irrefreadamente 

atual. Dentre as inúmeras imagens do tempo que os homens criaram para se orientar, 

estamos mais comumente diante de imagens de um passado petrificado e coeso. Hoje tal 

obsessão se apresenta através das noções de conservação e patrimônio que dominam, de 

modo excessivo, os discursos por toda parte.  

Volta-se ao passado à medida em que o futuro se torna inatingível e incerto com 

o fracasso das utopias progressistas (as quais se ocuparam longamente as ambições 

modernas). Ocorre uma imperiosa absolutização do presente aliado a um passado vivido 

como um simulacro. Uma volta decorrente do ocaso da modernidade. A esperança de 

emancipação pelo desenvolvimento da ciência e da técnica, pelo progresso da razão e 

pelo domínio da natureza interna e externa são valores pertencentes a uma crença que 

perde a fé em si mesma e, por isso tais valores colocam em risco as ideias de eternidade 

e de continuidade tão características das sociedades modernas.  

Estes valores da modernidade só se consolidaram enquanto crença a partir de uma 

ruptura com os vínculos que os uniam ao passado: uma cesura para com valores 

tradicionais, o abandono do historicismo esvaziado e a afirmação de sua irrelevância. 

Afinal, o passado havia se tornado fonte de emulação para qualquer coisa que 

ocasionalmente viesse a conferir sentido ao homem, isto é, o passado havia se tornado 

útil e geral, e ainda adquirido forma universal fornecendo modelos dignos de imitação. 

Foi necessário que a história se fizesse neutra. Entretanto, o rompimento com as práticas 

historicistas características do século XIX, não necessariamente eliminou a imagem do 

passado petrificado e coeso, e tampouco a história deixou de ser neutra.  

No contexto da emergência do movimento moderno no início do século XX, 

contrassensos marcavam as formulações sobre a história e noções de tempo e ainda há 

ambiguidades a serem desnudadas. A partir da filosofia da história de Walter Benjamin 



 3 

(1892-1940) e da história da arte pensada por Aby Warburg (1866-1929) no 

desenvolvimento de uma ciência que se abre para a cultura (Kulturwissenschaft), 

buscaremos compreender algumas contradições desse período na relação da história com 

o tempo. No trabalho de seus objetos históricos, ambos problematizam o sentido linear 

de uma historiografia universalizante que pressupõe a continuidade, a acumulação de 

fatos e sua sucessão encadeada. Assim o fazem, porque viviam uma antiga e mesma luta 

para se curarem das contradições de sua época e para encontrarem, entre o antigo e o 

novo, o lugar de uma criação própria.   

Advindos de um contexto histórico muito próximo, os autores se propuseram a 

desconsiderar as delimitações precisas de épocas e estilos e estudar seus objetos 

singulares de modo intensivo, considerando sua pré e pós-história, os cruzamentos e as 

tensões que neles convergiam. Daí decorrem as noções de “origem” (Ursprung) 

[Benjamin] e de “sobrevivência” (Nachleben) [Warburg]: ambas operam por meio da 

memória para dar conta do impasse entre uma época e sua herança do passado, e entre a 

relação da transmissão do antigo e sua significação na memória coletiva, o que sem 

dúvida implica uma complexidade da figura temporal na medida em que revela as 

contradições intrínsecas a seus objetos históricos. A abordagem dos autores sobre seus 

objetos históricos será analisada na introdução deste trabalho,“A vertigem do tempo”. 

Ainda que os autores sejam referências teóricas centrais ao trabalho, suas teorias 

não foram tomadas como procedimento metodológico, no sentido de que o trabalho não 

foi feito “ao modo de”. Apenas ao adentrar mais profundamente o universo de 

investigação de ambos, emergiu o objeto de estudo: a questão é buscar compreender como 

o artista-engenheiro Flávio de Carvalho (1899-1973) se utiliza da relação com o passado 

em sua forma de expressão, para realizar uma crítica do presente e sugerir movimentos 

no futuro.  

Não se trata de tomar as produções do artista como material empírico no sentido 

de viabilizar a verificação de uma teoria. A obra de Flávio de Carvalho irrompe como 

objeto de estudo pois revela indícios do impasse de transmissão da cultura e de 

assimilação da herança do passado, uma preocupação central tanto para Benjamin, quanto 

para Warburg. O repertório teórico destes autores foi o “óculo” (termo proposto por 

Flávio de Carvalho) para enxergar tal impasse e observar como se deu a polarização deste 

na expressão formal do artista. Ademais, este trabalho de arquivo, engajado com pontuais 

recortes da vastíssima produção de Carvalho, apontou possíveis nexos entre as 
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proposições dos autores e do artista e, no entanto, algumas aproximações  

impossibilitaram encerrar exatas vinculações entre eles.   

A obra de Carvalho irrompe justamente ao se olhar a modernidade na esteira do 

pensamento de Benjamin e de Warburg, quando então fez-se necessário indagar como 

ocorre a transmissão dos valores do passado na linguagem arquitetônica: quanto uma 

forma pode dizer da imagem temporal de sua época em relação ao pensamento histórico? 

Não haveria um tempo para a reaparição das formas do passado, isto é, para uma 

“sobrevivência” (Nachleben) que não estivesse submetida ao modelo pressuposto pela 

“imitação”, pelo simples recurso de estilo ou pelo círculo mágico do tipo?  

Um primeiro exercício proposto pela tese foi a composição de duas pranchas 

visuais, uma aproximação entre expressões formais de diferentes épocas que sugere a 

evidência da sobrevivência de elementos formais antigos no transcorrer do tempo. Tal 

aproximação não pretendeu evidenciar um nexo de similaridade entre as formas 

sobreviventes, afinal, não se refere à repetição de um elemento que permanece imutável. 

As formas não foram aproximadas por uma conexão causal, tampouco apresentadas como 

se a obra mais recente fosse uma culminância de um passado que se desenvolveu de modo 

sucessivo. 

Para olhar a expressão formal foi preciso colocar a forma no campo das questões 

culturais de modo a escapar de qualquer formalismo esvaziado ou de sua compreensão 

como realidade meramente psicológica. Foi preciso também apreender a expressão 

formal pelo conhecimento histórico-cultural, uma vez que tanto as formas quanto a esfera 

da percepção sobre elas se transformam ao longo do tempo. No capítulo 1, “A 

arbitrariedade da origem clássica”, procuramos elaborar um percurso para buscar 

compreender algumas das diferenças das significações do elemento antigo em suas 

reaparições.   

Sem dúvida, cada época construiu um jeito próprio de lidar com o passado, e para 

evitar uma generalização optamos por aprofundar o estudo sobre o momento da 

emergência da linguagem moderna na arquitetura, que surge da exaustão dos recursos 

estilísticos como modo de se relacionar com a história entre o fim do século XIX e início 

do século XX, mais precisamente na obra da figura controversa de Flávio de Carvalho no 

contexto brasileiro das primeiras décadas do século XX (1920-1930), apresentado no 

capítulo 2, “A sugestibilidade da forma”.  
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Carvalho agia impiedosamente pelo rompante de transformar a mentalidade 

consuetudinária e burguesa da grande cidade. Primeiramente, pelo viés do pensamento 

científico, do raciocínio e da lógica, vociferava sobre os preceitos da cartilha da 

arquitetura moderna em vias de se consolidar. Para ele o que estava em jogo era a 

necessidade da arte e da arquitetura de sua época “ser[em] uma expressão do próprio 

século”1. Com a máscara do artista moderno, ele postulava uma ruptura com dogmas 

academicistas e historicistas do fazer artístico. Contudo, não se pode dizer que Carvalho 

tenha aderido aos movimentos que concorriam para consolidar um projeto de renovação 

da imagem nacional. A postura de Carvalho cindia com os anseios do que se 

convencionou chamar de “modernismo brasileiro” já que suas preocupações não 

passavam pelos ideais de construção de um estilo nacional, pela revisão de uma tradição 

autêntica nem pela inscrição de uma identidade cultural.  

Preocupou-se antes com as grandes descobertas de seu tempo. Uma delas, a 

máquina, liberou o homem do trabalho da repetição. Porém, as descobertas psicológicas 

foram as mais importantes para Carvalho, possibilitando-o adentrar o vasto e complexo 

domínio do humano. Assim, o campo do inconsciente se torna parte do problema estético 

formulado por ele, através do qual postulava também uma ruptura com os dogmas morais 

e religiosos. Carvalho entende que o propósito da arte moderna é “perfurar as camadas da 

nossa alma ancestral, pondo a descoberto algum entusiasmo escondido”2.  

As ciências levariam o homem a avançar em consonância com o ritmo veloz dos 

tempos modernos, elevando o pensamento. A condição para este avanço era abandonar o 

“culto ilógico do passado” e até mesmo destruí-lo: “a arte e a arquitetura de amanhã serão 

funções desse desejo e para compreendê-las bem precisamos destruir o passado porque o 

passado pertence ao homem oprimido, e só o homem livre pode impulsionar a nova era”3. 

Mas, contrariando a si próprio, afirma também que “um homem sem passado é um 

homem ‘impossível’”4, afinal encontrar um “entusiasmo escondido” significava trabalhar 

                                                             
1 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
2 CARVALHO, Flávio de. In: Neste anno o Salão de Bellas Artes será modernista. Diário da Noite. São 

Paulo. 21 de ago. de 1931. Fundo FC/CEDAE. 
3 CARVALHO, Flávio de. In: A arquitetura numa concepção audaciosa. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 

28 de jun. de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
4 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 52. 
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sobre “as tendências recalcadas”5, os “resíduos traumáticos”6 que estão nas “rugas do 

passado”7.   

Não que a arbitrariedade de suas proposições lhe fosse um problema. No entanto 

a questão não se coloca em termos de oposição, mas como modos diversos de se 

relacionar com o passado. A antítese encontra-se de fato entre os valores mentais e a 

agitação do inconsciente. Para Carvalho, as manifestações plásticas de seu tempo 

oscilavam entre os dois pólos e, ao largo dessa dialética, trabalhou todas as suas 

inquietações estéticas e teóricas.  

Em se tratando de suas propostas arquitetônicas, tal dialética também se apresenta: 

a “nova arquitetura” seria derivada das imposições das ciências, uma arquitetura “livre de 

passado” operando com a máxima eficiência, mas não só isso: Carvalho entende que “a 

sensação arquitetônica é vasta, e provavelmente tão vasta e incompreensível como a 

sensação amorosa”8. A arquitetura não se encerrava nos limites da racionalidade, existia 

ainda o campo das “emoções curiosas produzidas pela cor e forma das coisas mas que 

não são métricas”9. Assim, o presente trabalho interroga como a forma arquitetônica 

proposta por Carvalho expressa o conflito dessa dialética entre a racionalidade e o 

domínio das emoções, entre o pensamento e o entusiasmo desconhecido, entre ser atual e 

penetrar o drama ancestral.   

O capítulo sobre “O drama do resíduo” (capítulo 3) tratará da maneira que 

Carvalho conjectura sobre o modo como os homens se relacionam com o passado e como 

esta relação aparece nas criações, nos objetos cotidianos e nas expressões artísticas. Para 

Carvalho, a complexidade desta relação é central ao problema estético da época. No papel 

de um etnógrafo diletante que se apropria de forma heteróclita das teorias psicanalíticas, 

ele especula sobre um “mecanismo geral” que se repete a cada vez que o homem se sente 

ameaçado ou vive um momento de inferioridade. O homem ameaçado busca um “ponto 

de apoio no passado” ancestral, recalcado, “violentamente sexual e elementar” 10 . 

Carvalho compreende que as “recordações da história”, vinculadas aos tumultos anímicos 

                                                             
5 CARVALHO, Flávio de. In: O ideal antropofágico no IV Congresso de Arquitetos. Estado de Minas. 

Belo Horizonte. 09 de jul. de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
6 CARVALHO, Flávio de. In: Arte e Ciência na Europa. Diário de S. Paulo. São Paulo. 10 de fev. de 

1935. Fundo FC/CEDAE. 
7 CARVALHO, Flávio de. In: A experiência de Flávio de Carvalho. Folha da Noite. São Paulo. 19 de 

jun. de 1933. Fundo FC/CEDAE. 
8 CARVALHO, Flávio de. In: Como os arquitetos modernistas de S.Paulo encaram o próximo congresso 

Pan Americano. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 12 de maio de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
9 CARVALHO, Flávio de. Ibdem.    
10 CARVALHO, Flávio de. In: Uma tese curiosa. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 01 de jul. de 1930. 

Fundo FC/CEDAE.    
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do homem, congregam-se em resíduos históricos, “traumáticos”, “abandonados”, mas 

“sobreviventes”.  

Em 1934, Carvalho embarca numa viagem à Europa rumo aos “Ossos do 

Mundo”11 para sondar este seu campo de inquietações com “olhos de um sul-americano” 

que adentra um “mundo mesclado e perdido no tempo”. Este capítulo da pesquisa buscará 

compreender, a partir dos relatos de sua experiência de viagem, a “nova teoria da história” 

sobre os resíduos sobreviventes. E ainda a forma como Carvalho, “metade como um 

arqueólogo e metade como um cínico cético”12, vive os dilemas do drama histórico e deles 

escapa para não sucumbir ao passado nem ser confundido com um “passadista”.   

Resta pensar a maneira como a matéria desse passado recalcado é percebida e 

significada na expressão do artista. Para compreender os processos de transmissão e 

sobrevivência, fundamentamos no capítulo 4 “A questão da forma” os tipos de 

vinculação que nascem da necessidade de aproximar e conciliar a matéria da memória 

traumática e dos resíduos históricos quando retomados e reelaborados nas criações 

artísticas. Nos aproximamos novamente do repertório conceitual de Walter Benjamin 

através da figura da alegoria, e de Aby Warburg com a forma-páthos (Pathosformel).   

A partir das referidas noções, percebe-se em Flávio de Carvalho uma forma de 

expressão que revela as dialéticas da significação e os conflitos da transmissão. Sua 

intuição é alegórica e ele cria no interstício, por deslocamento, sem se preocupar com 

uma harmonia totalitária e coerente de sua expressão. Engenheiro, artista plástico, 

arquiteto, escritor, cenógrafo, “psicoetnógrafo”, negociante inventivo, analista 

geopolítico e agricultor, Carvalho trabalha na transgressão das fronteiras de gênero 

artístico e discursivo, em que propostas estéticas ganham materialidade no discurso 

propositivo e de enfrentamento, ou numa escrita da história que é também 

autobiográfica 13 . Exatamente por este traço de expressão extrema recebeu grandes 

                                                             
11 O livro “Os Ossos do Mundo” foi publicado 1936 pela Editora Ariel dois anos após a viagem de 

Carvalho à Europa. Trataremos mais profundamente sobre este material no capítulo 3, “O drama do 
resíduo”. 

12 CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi: uma 
possível teoria e uma experiência.  Rio de Janeiro: Nau, 2001, p.31. 

13 O arquivo de Flávio de Carvalho hoje está assegurado pelo Fundo Flávio de Carvalho no Centro de 
Documentação “Alexandre Eulálio” (CEDAE) do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da 
Unicamp. Seu legado documental é vasto e complexo em razão da prática arquivista de 
autodocumentação da qual se ocupou durante toda sua trajetória. Carvalho usou a mídia como veículo 
de divulgação de suas ideias teóricas e como espaço para consolidar algumas propostas estéticas que 
jamais se concretizaram, como ocorreu com inúmeros projetos arquitetônicos que não saíram do papel. 
Para saber mais profundamente sobre os enormes álbuns de recortes de jornal e sobre a prática de 
autodocumentação do artista ver Marcelo Moreschi, “Autodocumentação, arquivo e experiência: o 
Fundo Flávio de Carvalho/CEDAE”. Revista Interfaces, CLA/UFRJ, ano 18, n. 17, 2012, p. 24-49. 
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acusações depreciativas. Para quem não alcança o limite da transgressão na expressão 

alegórica, Carvalho seria mesmo “um artista à procura do gênero”14 ou uma “perigosa 

disponibilidade estética” 15. 

Muito do que Carvalho criou foi classificado sob o signo da excentricidade, pois 

nunca admitiu uma clara diferença entre vida e expressão artística. Ele se ocupava antes 

com a “irreverência de suas ideias tão profundamente demolidoras”16  do que com a 

definição de uma linguagem ou com a perfeição técnica. Isto pode ser entendido como 

traço de indolência, mas de qualquer modo indica um temperamento que não renunciou 

à visão passional e emocional do mundo à custa da visão racional. Esta justaposição que 

caracteriza o artista-engenheiro se manifesta no sentimento de não estar totalmente em 

qualquer das estruturas, dos gêneros ou das correntes artísticas – por ser um alegorista.  

O campo de suas inquietações era na verdade o homem e sua organização social. 

Ele vivia por provocar o descolamento de outros também para o espaço do interstício.  

Sua ambição passava sim pela moderna ideia de um “novo homem”17 e de “criar outra 

civilização, procurando aproveitar eficientemente a energia latente, armazenada durante 

milhares de anos de recalque...” 18 . Sérgio Milliet o teria acusado de “reformador 

moralista” 19  e, no entanto, suas epifanias não almejavam encerrar uma categoria de 

homem universal, mas antes provocar o movimento.  

O aparecimento de um sintoma anímico num indivíduo e não num outro 
mostra apenas que existe uma decalagem na sensibilidade dos 
indivíduos, e consequentemente na correspondência entre indivíduos e 
a história, e que nem todos os indivíduos são despertáveis da mesma 
maneira, mesmo porque nem todos possuem a mesma memória da 
espécie, a mesma sucessão angustiosa do não acabado20.     

Por fim, buscamos compreender de que maneira sua memória angustiosa e os 

resíduos sobreviventes são significados (n)“Uma alegoria da forma moderna, a casa da 

Fazenda Capuava” (considerações finais).  

                                                             
14 FERRAZ, Geraldo. Primeiro Salão de Maio. In: TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de 

emoções. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 330. 
15 ANDRADE, Mario de. (1934). Flávio de Carvalho. In: LEITE, Rui Moreira (org). Flávio de Carvalho. 

São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 109. 
16 A arquitetura numa concepção audaciosa. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 28 de jun. de 1930. Fundo 

FC/CEDAE.    
17 CARVALHO, Flávio de. In: Como os arquitetos modernistas de S.Paulo encaram o próximo Congresso 

Pan-americano. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 12 de maio de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
18 CARVALHO, Flávio de. In: O novo ideal de homem. Correio da Manhã. São Paulo. 26 de jun. de 

1930. Fundo FC/CEDAE. 
19 MILLIET, Sergio. Flávio de Carvalho. ZANINI , Walter & MOREIRA LEITE , Rui (orgs.). 17ª Bienal 

de São Paulo. Exposição Flávio de Carvalho. São Paulo: Fundação Bienal, 1983.  
20 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 119/120. 
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INTRODUÇÃO 
a vertigem do tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De incríveis mutações provêm 
Tais criaturas -: Sente! E crê! 

Sofremos muito: chamas viram cinza; 
Porém na arte: o pó vira chama. 

 
Eis a magia. No reino do encanto 
a palavra vulgar brilha elevada... 

Porém, é como o clamor do pombo 
a chamar pela pomba que não vê. 

Rainer Maria Rilke Magia 1924  
 

 

O “culto do passado”1 enquanto mecanismo dogmático de repetição havia sido 

obstinadamente combatido por Flávio de Carvalho por levar o homem ao estado de 

“paralisia copista”. O combate de Carvalho diz respeito à denúncia da vida cotidiana 

alienada, ancorada nos preceitos deste culto.  Culto que compreende a existência de 

uma “sequência dos acontecimentos”2 dentro da “ideia cronológica tempo”, do tempo 

linear. Em seu eloquente palavrório Carvalho contestava o regime de imposições 

eclesiásticas que teimava em aprisionar o homem à “ciência estagnante de 

Aristóteles” e “recalcou no seu inconsciente a mais gloriosa tendência do homem, a 

curiosidade do desconhecido”3. A noção de um transcorrer do tempo sempre idêntico 

a si mesmo foi a nefasta herança das “asneiras de Aristóteles”4, que determinou a 

representação do tempo ocidental como um “continuum quantificado e infinito de 

instantes em fuga”5.  

                                                             
1 CARVALHO, Flávio de. In: Como os arquitetos modernistas de S. Paulo encaram o próximo 

Congresso Pan-Americano. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 12 de maio de 1930. Fundo 
FC/CEDAE.    

2 CARVALHO, Flávio de.(1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 55. 
3 CARVALHO, Flávio de. In: A arquitetura numa concepção audaciosa. Jornal do Brasil. Rio de 

Janeiro. 28 de jun. de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
4 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
5 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2005, p. 112. 
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Do instante inextenso e pontual desta concepção decorre uma experiência 

nulificada do tempo que foi a base fundadora da consciência histórica moderna. A 

partir dela foi possível forjar um sentido de continuidade histórica reiterado pela 

sucessão do antes e depois que acabou por abarcar, em sua infinitude, todas as faces 

possíveis da humanidade e a totalidade das coisas, assim que a História moderna, 

plena na filosofia de Hegel, torna-se o lugar de desenvolvimento do “espírito”. Para 

Hegel, cuja concepção de tempo parte do modelo aristotélico, a verdade reside e se 

revela no próprio processo temporal. Enquanto categoria universalizante, foi 

construída uma imagem do homem moderno como aquele que é e se realiza na 

história. Deus desce à terra em história, na história compreendida aos modos 

hegelianos cujas noções de início e de fim caras ao cristianismo são inconcebíveis. 

Diante de uma infinitude do passado e do futuro, ao homem foi ofertada a condição de 

imortalidade terrena, e da história fez-se um processo orientado cronologicamente. Aí 

está o “culto do passado” associado à permanência de uma “filosofia escolástica” que 

Carvalho tão imperiosamente confrontou frente à repetição de “modelos do passado”.   

Ao elevar no homem o traço de sua “curiosidade do desconhecido”, Carvalho 

não pretende com isso abarcar a totalidade das coisas; a curiosidade é antes o que 

impossibilita a paralisia. Além disso, Carvalho afirma já no fim da vida que recorria a 

sua “não memória” para evitar qualquer associação com “passadistas”, o que 

significava “enviar o problema resolvido para o cemitério das ideias”6. A não-

memória era uma prática de negação da memória cumulativa, mas não do ato de 

rememorar. Afinal, no cemitério de ideias, ele poderia encontrar os resíduos históricos 

que o interessassem. 

Para um leitor de Nietzsche, era importante não se converter num dos “ocos 

homens-de-cultura” que, durante o historicismo oitocentista à luz da metafísica 

hegeliana, converteram “todos os instantes em admiração do sucedido” e conduziram 

à “idolatria do fatual”7. O hábito da não-memória o afastava do furor de instrução e de 

acumulação do passado, tanto quanto do tempo linear.  

                                                             
6 CARVALHO, Flávio apud RIBEIRO, Maria Izabel Branco Ribeiro. Flávio de Carvalho: Os porões 

dos museus. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de Carvalho: 100 anos de um revolucionário 
romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p.76.  -  TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de 
emoções. São Paulo: Brasiliense; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 
1994, p. 482.   

7 NIETZSCHE, Friedrich. Considerações extemporâneas. In:______. Obras incompletas. São Paulo: 
Editora Nova Cultural, 1999, p. 284.  
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Num mesmo sentido de crítica ao historicismo esvaziado e ao conformismo, 

Walter Benjamin também rejeita uma descrição factual das obras e dos 

acontecimentos do passado. O modo como Benjamin trabalha sobre os elementos do 

passado supera a mera cronologia porque ele os retira da sucessão linear irreversível 

no desenrolar da história universal, história esta que “utiliza a massa de fatos para 

preencher o tempo homogêneo e vazio”8. Ao romper com o nexo causal entre o antes 

e o depois, ele transforma o objeto do passado num elemento que projeta luz sobre 

toda a História. Será importante perpassar brevemente a teorização por Benjamin 

sobre o choque dialético, dos tempos e das imagens para, afastando-se do factual, ver 

como ele abre outras relações entre o objeto material e a significação; e uma outra 

vinculação entre o passado e o presente.  

Benjamin reivindica um lugar de construção da história que não parte da 

concepção do instante inextenso da tradição metafísica, mas de um tempo “saturado 

de agoras”, o tempo-agora (Jetztzeit). Em seu último texto, Sobre o conceito da 

História (1940), Benjamin conclama a figura do materialista histórico como aquele 

que “não pode renunciar ao conceito de um presente que não é transição, mas pára no 

tempo e se imobiliza”9. Do tempo de perceber a exigência do presente, faz-se história. 

Da imagem eterna e imutável, faz-se uma experiência única do passado no presente. 

O tempo de “agoras” é aquele com “um faro para o atual”10, que faz-se no e pelo 

presente e não responde à regra de sucessão histórica, ao contrário: a história escrita 

pela necessidade do presente “é um salto de tigre em direção ao passado” e faz 

“explodir o continuum da história”11. Um salto (Sprung) que, como ressaltou 

Benjamin, é o mesmo salto dialético da Revolução concebido por Marx.  

No pensamento de Benjamin, existe uma centralidade na dialética entre o 

teológico e político, isto é, a centralidade de uma paradoxal concepção da história e da 

salvação, ou ainda, da história da salvação que se coloca entre a atualidade da 

exigência do presente, no salto “sob o livre céu da história”, e a violência da 

emergência e do choque que fixa a imagem do passado, não como ele de fato foi, mas 

por reminiscência. Benjamin propõe a interrupção da causalidade contra a marcha 

contínua e infinita do historicismo. A cesura é o ato destrutivo do qual resultam as 
                                                             
8 BENJAMIN, Walter. (1940). Sobre o conceito da História. In: ______. BENJAMIN, Walter. Magia 

e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura Tradução: Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 231. 

9 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 230. 
10 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
11 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
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ruínas, os fragmentos e os resíduos. Mas a mesma força messiânica, pela qual se 

destrói o sentido histórico linear, é a que pode “salvar” das ruínas a imagem do 

passado, porém não enquanto uma imagem de um tempo homogêneo e vazio. As 

ruínas se tornam vestígios e deixam de ser apenas evidências da deterioração do 

decorrer do tempo sucessivo mas, numa direção contrária (e não única), este elemento 

arruinado no presente, o resíduo, torna-se “o único óculo pelo qual o homem pode um 

dia enxergar o passado”12 – tomando as palavras de Carvalho para aproximá-los.  

O pensamento dialético pelo qual Benjamin desenvolve suas teses sobre a 

história apresenta igualmente a dimensão destrutora e salvadora de sua concepção 

histórica materialista. Através da violência messiânica, aquilo que pode vir a ser salvo 

só o é sobre as ruínas de um mundo-de-efeitos dos ocos homens-de-cultura. E, no 

entanto, a salvação não consiste na conservação do passado tal qual sucedido: ao 

colocar uma época determinada em relação à outra e elas separadas no tempo 

cronológico se “infiltram estilhaços do messiânico”13 e pela cesura pode emergir uma 

outra história que seja uma transformação ativa no presente.  

O historiador materialista, portanto, não se enganaria jamais pela aparência da 

repetição na história porque seu objeto histórico se constitui no momento presente, 

sob ameaça da catástrofe ou sob uma ameaça triunfante dos monumentos da cultura 

que são também, para Benjamin, monumentos da barbárie. Tanto o passado para o 

qual se dirige, quanto o presente de onde olha, são subjacentes ao momento destrutivo 

da historiografia materialista em que o historiador arranca por uma explosão o objeto 

ou o fenômeno da “continuidade da história reificada”14 e o submete ao caráter de seu 

presente, transformando-o, através da criação. Novamente se instaura a dialética da 

dinâmica histórica de Benjamin diante do estudo do objeto histórico “singular e 

excêntrico”, que o imobiliza pelo salto para fora da sucessão de pontos, pontos estes 

que se conectam por uma lógica exterior ao objeto mesmo, para dali quiçá salvá-lo e 

dele fazer o uso que lhe serve.  

                                                             
12 CARVALHO, Flávio de.(1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 58. 
13   BENJAMIN, Walter. (1940). Sobre o conceito da História. In: ______. BENJAMIN, Walter. Magia 

e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura Tradução: Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 232. 

14 BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 516. 
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O salto-primeiro, a origem (Ursprung), aparece primeiramente na filosofia da 

história de Benjamin em sua tese sobre o drama trágico no barroco alemão (1928)15. 

Na origem aparece também a exigência de uma estrutura monadológica16 do objeto 

histórico para que ele, uma vez imobilizado, possa ser confrontado desde suas 

entranhas, como numa espécie de totalidade momentânea em que estão contidas as 

forças e interesses históricos, ou ainda, como um núcleo para o qual convirja ao 

mesmo tempo tanto sua história anterior (Vorgeschichte) quanto sua história posterior 

(Nachgeschichte). Assim, torna-se possível “descobrir na análise do pequeno 

momento individual o cristal do acontecimento total”17.  

O fenômeno da origem é uma apresentação dialética do objeto histórico que 

também só se torna um campo de forças quando a atualidade, ou como designa 

Benjamin, o “agora da cognoscibilidade”, o atinge. “Cada fato histórico apresentado 

dialeticamente se polariza, tornando-se um campo de forças no qual se processa o 

confronto entre sua história anterior e posterior”18. Isto posto, sabe-se que é o 

momento presente, e não o próprio objeto, aquele que o polariza em sua história, 

“sempre de novo e nunca da mesma maneira”19  

Apesar de ser uma categoria plenamente histórica, a origem 
(Ursprung) não tem nada em comum com a gênese (Entstehung). 
“Origem” não designa o processo de devir de algo que nasceu, mas 
antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer. A 
origem insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta 
no seu movimento o material produzido no processo de gênese. O 
que é próprio da origem nunca se dá a ver no plano do factual, cru e 
manifesto. O seu ritmo só se revela a um ponto de vista duplo, que o 
reconhece por um lado como restauração e reconstituição, e por 
outro como algo de incompleto e inacabado. Em todo o fenômeno 
originário tem lugar a determinação da figura através da qual uma 
ideia permanentemente se confronta com o mundo histórico, até 
atingir a completude na totalidade da sua história. A origem, 
portanto, não se destaca dos dados factuais mas tem a ver com sua 
pré e pós-história. Na dialética inerente à origem encontra a 
observação filosófica o registro das duas linhas mestras20.  

                                                             
15 BENJAMIN, Walter. Ursprung des deutschen Trauerspiels [Origem do drama trágico alemão], 

1928. 
16 O conceito de mônada é trazido de Leibniz (Discours de Méthaphysique), a quem Benjamin se 

refere inúmeras vezes no livro Origem do drama trágico alemão (1928).  
17 BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 53. 
18 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 503. 
19 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
20 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 34.    
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Se por um lado, o movimento da origem é aquele da “restauração e da 

reconstituição”, ele assume a destruição que a antecipa, bem como a precariedade do 

retorno e o risco de sua salvação. Por outro lado, o passado retorna numa não-

identidade consigo, afeta o presente e está sujeito a se confrontar (sempre de novo) 

com o mundo histórico. Por essa razão, mesmo que atinja sua totalidade histórica, ela 

é marcada por um inacabamento que lhe é constitutivo – pela abertura de poder ser 

atingido (sempre de novo). Portanto, “Ursprung não preexiste à história, numa 

atemporalidade paradisíaca. (...) É na densidade do histórico que surge o originário, 

intensidade destrutora das ordens pretensamente naturais”21. Se a origem remete ao 

passado, isso se dá pela rememoração, categoria-chave da tradição teológica da 

salvação no pensamento de Benjamin. A rememoração é a única que pode transformar 

o que foi dado como fato acabado pelas ciências históricas: “a história não é apenas 

uma ciência, mas igualmente uma forma de rememoração”22. Tendo em vista a 

importância dada ao momento presente – momento do perigo, o lampejo, o tempo-

agora – em sua teoria histórica, seria um equívoco pensar o fenômeno da origem no 

sentido nostálgico do lugar arcaico da gênese ou do paraíso perdido da criação do 

mundo. A origem benjaminiana não é, portanto, um projeto de uma metafísica da 

origem e de retorno ao que quer que possa ser o início imaculado, e semelhante leitura 

seria sem dúvida superficial.  

Benjamin olhou para o século XIX como para o século XVII no trabalho sobre 

o drama barroco. Dissecou a época, vasculhou as entranhas de seu objeto histórico e 

os despojos de seu tempo. E afirma ser justamente este o páthos de seu trabalho: “não 

há épocas de decadência”23. No trabalho sobre as Passagens24, Benjamin perseguiu, 

como ele mesmo descreve, a origem das formas e transformações das passagens 

parisienses desde seu aparecimento até seu ocaso.  

                                                             
21 GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 

2011, p.19. 
22 BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 513. 
23 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
24 As passagens, construídas após 1822, surgem no processo de modernização da Paris do século XIX, 

concomitantemente às transformações arrasadoras de partes da cidade, cujas constantes destruição e 
reconstrução colocavam sob ameaça tal ou qual enredo, objeto ou signo. Benjamin buscou 
compreender a origem destas formas como “expressão da economia na cultura”, não por uma 
relação causal entre economia e cultura como colocada por Marx, “trata-se da tentativa de 
apreender um processo econômico como fenômeno primevo (Urphänomen) perceptível, do qual se 
originam todas as manifestações de vida das passagens (e, igualmente, do século XIX)”. As 
passagens de Fourier foram as primeiras construções em ferro e eram a representação de sua utopia 
enquanto “cânone arquitetônico do falanstério”. [BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 502]. 
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Assim o faz como quem se interessa de fato por sua própria época, a partir de 

uma demanda de seu presente. Este tempo-agora de Benjamin impõe a necessidade de 

se acabar com a consciência mítica decorrente da indústria cultural e com o alto grau 

de alienação que dela decorre. Ele enxerga em seu presente uma condição da 

modernidade que, pelos olhos do alegórico Baudelaire, encontrou na Paris do século 

XIX: um “mundo dominado por essas fantasmagorias” que eram nada mais que 

“mediações enganosas do antigo e do novo” como resposta de um século que “não 

soube responder às novas virtualidades técnicas com uma nova ordem social”25. Não 

que esta relação se refira a uma culminância da época anterior na sua própria, mas 

trata de se aperceber da “constelação de origens históricas”26 num trabalho sobre o 

saber histórico que foi descartado e soterrado, mas que sobrevive no interior dos 

monumentos de cultura. E Benjamin cita Aragon: “Porque é somente hoje, quando as 

ameaça a picareta, que elas se tornam efetivamente santuários do culto do efêmero, 

que se tornam paisagem-fantasma dos prazeres e das profissões malditas, 

incompreensíveis ontem e que o futuro jamais conhecerá”27.  

O movimento do historiador materialista é o de se aproximar da paisagem-

fantasma. Negando o modelo histórico do passado imutável, ele espera, através do 

processo dialético, mudar a relação entre as coisas. O passado descartado se torna 

“atual”, opera ao lado das frágeis sobrevivências e não da representação da Ideia: aí 

está a intensidade salvadora de sua dinâmica historiográfica, justamente ao aproximar 

elementos temporais díspares para conformar uma constelação. “Aquilo que foi 

reconhecido na análise da vida posterior das obras (Nachleben der Werke), de sua 

‘fortuna crítica’, deve ser considerado como fundamento da história em geral”28. No 

entanto, a história universal não pode mais se realizar no particular, ele ali permanece 

um fenômeno singular e uma totalidade inacabada –  “o fruto nutritivo do que é 

compreendido historicamente contém no seu interior o tempo, como sementes 

preciosas, mas insípidas”29.  

                                                             
25 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 67. 
26 A respeito do projeto sobre o Livro das Passagens ver Susan Buck-Morss, Dialética do olhar: 

Walter Benjamin e o projeto das Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; Chapecó/SC: Editora 
Universitária Argos, 2002.  

27 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 126. 
28 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 502. 
29 BENJAMIN, Walter. (1940). Sobre o conceito da História. In: ______. BENJAMIN, Walter. Magia 

e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura Tradução: Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 231. 
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No trabalho sobre a fragilidade das sobrevivências Benjamin não estava só e 

nem fora o único. Antes dele, Aby Warburg já se interessava pelos restos como saída 

às investidas doutrinárias da grandiosa História da Arte que ainda permanecia sob a 

égide de Wincklemann30. Esta saída acontece na medida em que os restos não 

desapareciam em definitivo e sobreviviam latentes na memória coletiva. Benjamin, 

embora não de forma explícita em sua produção, reverenciava o trabalho de Warburg 

a quem se dirigiu como um “espírito notável e nobre, o tipo do sábio senhorial, 

esplendidamente inaugurado por Leibniz”31. Tratava-se de uma admiração distanciada 

uma vez que a tentativa de aproximação de Benjamin ao círculo intelectual de 

Warburg não fora bem-sucedida.  

A apropriação dos resíduos sobreviventes significava, em termos postos por 

Didi-Huberman, uma sobredeterminação que permitia a abertura da história pela 

complexidade da figura temporal32. O que Benjamin apreende através da dialética, 

Warburg faz em termos de polaridade. Ao tornar a imagem do tempo algo além de 

uma sucessão de instantes inextensos, Warburg e Benjamin revelam as contradições 

intrínsecas aos seus objetos históricos, contradições estas apaziguadas por uma 

historiografia universalizante em nome de continuidades narrativas.  

As contradições tornam-se elas mesmas centrais em suas investigações. Para 

Benjamin, a contradição do objeto histórico se coloca pela dificuldade de uma 

sociedade moderna encarar o futuro colocado pelo sistema de produção que criou para 

si, isto é, um desalinho na recepção da técnica junto às fantasmagorias que dela 

decorrem. Já no contexto de Warburg, no fim do século XIX, o objeto histórico 

consiste em seu interesse pela Renascença e o faz como o rompante de uma 

arqueologia da modernidade. É o primeiro a apontar a ambiguidade desta cultura que 

era tida até então como uma unidade coesa e coerente, estruturada sobre uma cultura 

                                                             
30 Wincklemann, Geschichte der Kunst des Altertums [História da Arte dos Antigos], 1764. 
31 BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo 

das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015, p. 106.   
 Em passagens de Origem do drama trágico alemão Walter Benjamin faz referência ao trabalho de 

Warburg. Posteriormente envia a tese ao círculo Warburg por intermédio de Hofmannsthal que a 
dirige a Panofsky para apreciação. O “historiador profissional” - assim o descreve Didi-Huberman 
ao analisar o famoso episódio -, refuta a tese por divergências não só metodológicas, mas também 
por questões de fundamentação teórica. Didi-Huberman sugere que talvez isso tenha ocorrido em 
razão da tese de Benjamin tocar diretamente questões dribladas por Panosfsky e por sua iconologia, 
e pelas quais é acusado de uma atitude simplificadora (e dedutiva) diante da herança warbuguiana 
que lhe fora assegurada. Saxl a posicionou na estante da famosa biblioteca, e o contato com 
Warburg não fora estabelecido, ainda que seguramente viesse a ser profícuo haja vista as inúmeras 
aproximações entre os dois pensamentos feitas atualmente pelo próprio Instituto Warburg.  

32 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ibdem.  
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humanista cujas luzes se opuseram, de forma impetuosa, aos sombrios tempos 

medievais. Aí Warburg interpela a referida unidade por meio da descoberta da 

presença de elementos da astrologia oriental e do paganismo da antiguidade 

demoníaca nas obras do início do Renascimento. Nesta contradição da cultura 

renascentista Warburg enxerga a possibilidade de reaparição de algo que ficara morto 

no passado ou que se pretendera eliminar das grandes leituras históricas dos artistas e 

literatos do Quattrocento. 

 Se modernamente as práticas histográficas e memorialísticas são inauguradas 

no resgate da Antiguidade feito pelos homens do Renascimento, esta “sobrevivência” 

(Nachleben) se torna a evidência de um sintoma do conflito fundante na civilização 

ocidental. O “novo grande estilo, que nos trouxe o gênio artístico italiano se enraizava 

na vontade social de desembaraçar o humanismo grego da “prática” medieval e latina 

de inspiração oriental”33. Warburg detecta aí as contradições quase imperceptíveis 

para uma visada puramente formal em relação ao significado da influência da 

Antiguidade no Renascimento.  

Trabalhar as contradições do objeto histórico era não apenas uma questão de 

método mas passa a adquirir centralidade na “ciência sem nome”34 inaugurada por 

Warburg. Ao ampliar seu campo de investigação para a análise iconológica das obras 

de arte como objetos indissoluvelmente ligados a formações culturais, Warburg 

abandona os domínios tradicionais da história da arte e ratifica sua recusa ao método 

estilístico-formal que se consolidou no século XIX. Ao “defender um alargamento 

metódico das fronteiras da ciência da arte, em termos materiais e espaciais”35, acaba 

por deslocar o almejado desenvolvimento autônomo desta história. Tal 

desenvolvimento é requerido através de uma historicidade dos estilos e da valorização 

estética centrados na forma, ao qual era conferido o papel de uma resultante exclusiva 

de todo processo evolutivo.  

Warburg propõe um deslocamento em direção a uma ciência da cultura, a 

Kulturwissenschaft, onde o culto, a poesia, os ritos, a magia, a astrologia e a cultura 

literária eram fontes de significação do objeto visível apreendido como imagem. As 

categorias enrijecidas de análises que buscaram desprender o objeto histórico de tais 
                                                             
33 WARBURG apud AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. In Dossiê Aby 

Warburg. Organização Cezar Bartholomeu. Revista Arte & Ensaio. Rio de Janeiro: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p.134. 

34 Assim se refere Giorgio Agamben à obra de Aby Warburg no texto “Aby Warburg e a ciência sem 
nome” [AGAMBEN, 2009].  

35 WARBURG apud AGAMBEN, Giorgio. Ibdem. 
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aspectos culturais de sua formação se tornaram inadequadas diante de sua abordagem. 

Ao contrário de distinguir cada uma das áreas da cultura, Warburg interessou-se pela 

relação entre elas, justamente porque nas áreas intermediárias se revelam as tensões 

que estão em jogo num objeto: “é da natureza dos festivais se situarem entre a vida 

social e a arte; a astrologia e a magia colocam-se a meio do caminho entre a religião e 

a ciência”36. E sempre no sentido de aprofundar sua sondagem, fez das áreas 

intermediárias (Zwischenraum) o campo de sua investigação, o que significa dizer que 

Warburg radicaliza tal postura ao se interessar fundamentalmente por períodos 

históricos que tenham adquirido qualquer classificação intermediária, como as épocas 

tardias ou o alvorecer de uma outra. Interroga-os enquanto tempos de transição 

esclarecedores dos conflitos de uma época. 

A partir do seu interesse basilar pelos campos intermediários entre disciplinas, 

construiu sua biblioteca, a Kulturwissenschaftliche Bibliotek Warburg, organizando-a 

segundo uma política de “boa vizinhança”, responsável por cobrir áreas não esperadas 

de bibliotecas especializadas, ao mesmo tempo em que poderia parecer incompleta e 

fragmentária ao responder a esta mesma função. Sua atenção e dedicação eram 

voltadas tanto às áreas marginais, pois poderiam fazer as disciplinas transgredirem, 

quanto às obras de arte desprezadas, exatamente por revelarem, de forma mais direta, 

os problemas enfrentados pelos artistas que não encontraram resoluções tão 

adequadas quanto às dos grandes gênios.  

Do que se pode apreender da complexa obra de Warburg37, sabe-se que foi no 

campo das ciências que lutou contra os domínios tradicionais da história da arte, e 

neste campo puderam emergir as contradições de seus objetos históricos, trabalhados 

de forma intensiva e um tanto obsessiva. Obsessão esta, cara não só a Warburg mas 

pela mesma razão, também a Benjamin: o anseio pelo conhecimento proveniente das 

relações de tensões de seus objetos, estudados de forma singular, dialética e intensiva 

para exaltar a “indestrutibilidade da vida das coisas”38, mesmo que elas tenham sido 

consideradas apenas fatos compilatórios. Para ambos, o objeto jamais era tido como 

morto, por isso o fascínio pelas áreas marginais que os constituem, pelas épocas de 

                                                             
36 WIND, Edgar. A Eloquência dos Símbolos: Estudos sobre Arte Humanista. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1997, p. 89. 
37 Para compreensão mais aprofundada sobre a obra de Aby Warburg, ver o extenso e minucioso 

trabalho de Georges Didi-Huberman. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos 
fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.   

38 BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 516. 
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decadência, pelos restos coletados pelos homens que os apanham e os fazem refletir, 

justamente por serem capazes de revelar os conflitos de uma época e não se deixarem 

encobrir e aquietar por completo dentro de períodos e estilos demarcados.  

Além disso, Warburg seguia uma tradição ligada ao historiador Jacob 

Burckhardt39 e seu estudo sobre o Renascimento. Dele, toma como referência 

metodológica a pioneira “abnegação científica” capaz de dar conta dos objetos em sua 

singularidade característica, sem sucumbir à totalidade de uma história da civilização. 

Deste modo Warburg refere-se ao método de Burckhart:  

Ao invés de atacar o problema da história da civilização da 
Renascença em toda sua plena e fascinante unidade artística, optasse 
por dividi-la em várias partes exteriormente desconexas, e depois 
com perfeita equanimidade estudasse e descrevesse cada uma em 
separado40.  

Assim procedeu Warburg ao estudar a pintura secular do Quattrocento através 

das obras de Botticelli, O Nascimento da Vênus e A Primavera. Nelas identificou a 

influência da Antiguidade por meio da presença de “movimentos intensificados” 

tipicamente gregos encontrados nos antigos sarcófagos (o movimento das ninfas), que 

reconduziram o estilo renascentista no modo de retratar a aparência humana. Em 

momento posterior, enxergou os “superlativos genuinamente antigos da linguagem 

gestual”41 na obra de Pollaiuolo e também no mundo pagão de Dürer, no qual deteve-

se especialmente nas formas de transmissão dos traços da Antiguidade. Dá-se aí uma 

forma de páthos (pathosformel) tipicamente grega (dionisíaca), presente no impulso 

dramático da expressão em obras como a A morte de Orfeu e O Ciúme.42  

Ao explorar “com serenidade” as singularidades, como uma mônada, absteve-

se de conformar um sistema esquemático conclusivo, mas ao contrário, empenhou-se 

em sustentar este estado de divisão e “desmontagem” que, sendo unicamente 

composto de partes, apresentavam-se sempre inacabadas e abertas a outros arranjos e 

montagens. “Sempre se recusou a fechar uma síntese, o que era um modo de adiar o 

                                                             
39 Um pouco mais sobre Burckhardt, ver página 31. 
40 WARBURG apud WIND, Edgar. A Eloquência dos Símbolos: Estudos sobre Arte Humanista. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p. 89. 
41 WARBURG, Aby. (1912-1922). Arte Italiana e astrologia internacional no Palazzo Schifanoia em 

Ferrara. In:______. Histórias de fantasma para gente grande: escritos, esboços e conferências. 
Organização Leopoldo Waizbort; Tradução Lenin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015, p.100.    

42 WARBURG, Aby. Ibdem. 
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momento de concluir, o momento hegeliano do saber absoluto”43. Cabe então uma 

pergunta a fim de salientar os procedimentos metodológicos de Warburg: quais foram 

as tensões que poderiam emergir ao se trabalhar os objetos históricos sem dissociá-los 

das outras funções culturais que o constituem? Por ocasião de uma conferência em 

Roma44 (1912), Warburg expõe a indagação fundamental de seu estudo ao elucidar a 

presença de elementos da astrologia oriental nos afrescos no Palazzo Schifanoia em 

Ferrara:  

Graças à insuficiência das categorias universais para pensar a 
evolução, a história da arte tem sido até aqui impedida de pôr seu 
material à disposição da “psicologia histórica da expressão 
humana”, que ainda, é verdade, espera por ser escrita. Nossa jovem 
disciplina se fecha para o panorama da história universal, por conta 
de uma disposição fundamental ou excessivamente materialista, ou 
excessivamente mística. Tateando, ela procura por sua própria teoria 
do desenvolvimento entre os esquematismos da história política e as 
teorias do gênio. Espero ter mostrado, por meio do método 
empregado em minha tentativa de elucidar os afrescos no Palazzo 
Schifanoia, que uma análise iconológica capaz, por um lado, de 
considerar a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna como 
épocas conectadas entre si e, de outro, de investigar obras da arte 
mais independente à arte mais aplicada como documentos 
igualmente válidos da expressão, e em todos os casos sem ser 
onerada com o constrangimento do policiamento das fronteiras, que 
tal método, na medida em que se dedica cuidadosamente em 
esclarecer um ponto obscuro singular, lança luz sobre o nexo que há 
entre os grandes processos gerais de desenvolvimento. Para mim 
trata-se menos de uma solução perfeita, mas antes de por em 
destaque um novo problema45.  

Convém ainda mencionar uma palavra sobre os modos de investigação de 

Warburg; sua Kulturwissenshaft se ancora em procedimentos metodológicos oriundos 

do cruzamento entre as disciplinas históricas e filológicas. De seu célebre ditado, em 

que o “bom deus se esconde nos detalhes” é possível entrever a herança da tradição 

que vem de Usener e Vignoli, na qual o estudo do homem não se detém a uma 

abordagem única, mas é feito por aproximações conjuntas pelas vias da psicologia, da 

mitologia, da antropologia, da biologia e da etnologia. Ao estudar os objetos 

individuais Warburg é o tipo de investigador que se detém aos pontos obscuros e aos 

mais abjetos detalhes, tendo em mente que os detalhes só podem ser apreendidos a 

                                                             
43 DIDI-HUBERMANN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas 

segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p.23] 
44 “Arte Italiana e Astrologia Internacional no Palazzo Schifanoia em Ferrara” [WARBURG, 2015]. 
45 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 127.  
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partir da compreensão do todo46. Assim ele formula uma dupla pergunta: como as 

tensões em jogo no encontro de variadas funções culturais (como mito, religião, 

sociedade, poesia, ciência) afetam a imaginação pictórica, e o que significa a imagem 

para tais funções? Desta indagação emerge seu interesse pela imagem, por ser capaz 

de ultrapassar as fronteiras de qualquer historiografia estetizante mais do que a obra 

de arte em si e, assim, produzir uma temporalidade mais complexa do que a mera 

sucessão cronológica. Desvincular a imagem de suas relações de tensão seria nada 

mais que suprimir seu “elemento vital”. 

Para Warburg as imagens não poderiam ser reduzidas a simples documentos 

da história passíveis de serem investigadas apenas pela contemplação e para com elas 

estabelecer um vínculo que passa apenas pela empatia. As imagens deixam de ser 

imediatamente inteligíveis e o trabalho sobre elas volta-se aos processos de 

rememoração; o mesmo ocorre aos modos historiográficos propostos por Benjamin. 

Isto porque somente de modo mnemônico se poderia acessar, por uma psicologia 

histórica das imagens, a matéria de expressão da “experiência” do passado que a ele 

interessava. A imagem torna-se o veículo pelo qual Warburg poderia lidar com o 

material histórico da expressão visual. E este material histórico em razão de ser um 

repositório da experiência humana diz respeito, tanto individual quanto coletivamente, 

às operações da “memória social”. Com o fato da palavra “Mnemosine” estar inscrita 

na porta da casa que abrigava sua Biblioteca47 percebe-se o sentido e a importância 

das operações mnêmicas em sua obra. 

Ao buscar trabalhar em sua “ciência sem nome” sobre o material da 

“psicologia histórica da expressão humana”, Warburg compreende a questão da 

expressão como um embate ético vivido por todos os artistas diante do “problema da 

rejeição ou assimilação dessa massa compressora de impressões” do passado. O 

confronto entre a rejeição e a assimilação é vivido pelo “gênio artístico” como uma 

“função polar” do ato de criação. Isto é, de um lado pela imaginação que o conecta ao 
                                                             
46 Os procedimentos metodológicos de Warburg e sua relação com o círculo hermenêutico remontam 

à herança de Schleiermacher e aos fundamentos de rigor e racionalidade próprios das ciências 
humanas. Tal relação está precisamente pontuada nos textos de Wind (1930) sobre Warburg, e 
também em Agamben (1975) [AGAMBEN, 2009. Aby Warburg e a ciência sem nome]. 

47 Aby Warburg, natural de Hamburgo e de origem judaica, inaugura sua Kulturwissenchaftliche 
Bibliothek Warburg [K.B.W] em 1926 também em Hamburgo, financiado pelo banco de seu pai e 
por seu irmão. O edifício tinha características singulares, o principal ambiente era uma enorme sala 
de leitura em forma elíptica onde Warburg afixava as pranchas de seu Atlas Mnemosyne. A 
biblioteca foi um importante centro cultural durante a República de Weimar e assim permaneceu 
depois da morte de Warburg em 1929. Em decorrência da invasão nazista, é transferida para 
Londres em 1933 sob o nome de The Warburg Institute.   
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objeto por identificação (ou de quando o apanha) e de outro pela contemplação 

conceitual em termos de racionalidade48. Este é o “lugar espiritual” em que se 

encontra o artista, o lugar em que as tensões são vividas em termos de polaridade, a 

mesma de que trata Flávio de Carvalho; o lugar de “crise decisiva” diante do antigo e 

do novo, um confronto irremediável da criação. 

A criação consciente da distância entre o eu e o mundo exterior é 
aquilo que podemos designar como ato fundamental da civilização 
humana. (...) através da alternância rítmica da identificação com o 
objeto e o retorno à sophrosyne, indica o ciclo entre a cosmologia 
das imagens e aquela dos signos. Trata-se de andamento circular 
cujo funcionamento mais ou menos preciso, enquanto instrumento 
espiritual de orientação, acaba por determinar o destino da cultura 
humana. O artista, que oscila entre concepções de mundo religiosa 
e matemática, é portanto amparado de modo particular pela 
memória, seja coletiva ou individual. A memória não apenas cria 
espaço para o pensamento como reforça os dois polos-limites da 
atitude psíquica: a serena contemplação e o abandono orgiástico. 
Ou, melhor, ela utiliza a herança indestrutível das impressões 
fóbicas em modo mnêmico. Em tal modo, em vez de procurar uma 
orientação protetora, a memória tenta acolher a força plena da 
personalidade passional-fóbica abalada entre os mistérios religiosos 
para criar um estilo artístico. (...) Tal ambivalência é exatamente o 
que gera o incômodo no homem espiritual, um incômodo que 
deveria constituir o objeto profícuo da ciência da cultura 
(kulturwissenschaft), isto é, de uma história psicológica por imagens 
que seja capaz de ilustrar a distância que se interpõe entre impulso e 
ação49.  

Para Warburg, a imagem torna-se um ponto de convergência das tensões 

espirituais de uma cultura e passa a ser encarada como problema histórico. Na 

atividade de “historiador da psique”, Warburg acaba por fazer, através da imagem, um 

diagnóstico do homem ocidental diante das contradições que enfrenta na oscilação das 

funções polares. O problema histórico passa por encarar a polaridade de tal embate – 

entre o antigo e o novo, entre a imaginação-identificação e entre a contemplação-

reflexão–, como um valor significativo na formação da linguagem artística, 

justamente por se deparar com os referidos valores da expressão humana conservados 

na memória. Tais valores são fundamentais a sua reflexão teórica, e atingem o 

máximo vigor em sua formulação sobre a Nachleben (sobrevivência) da civilização 

pagã nas obras do Renascimento.  

                                                             
48 WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. In: Dossiê Aby Warburg. Organização Cezar Bartholomeu. 

Revista Arte e Ensaios. Rio de Janeiro: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – 
EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p.128. 

49   WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 125 – grifo nosso. 
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O projeto Atlas Mnemosyne ao qual Warburg dedicou obsessivamente seus 

últimos anos (1924-1929) é um “inventário das pré-cunhagens de inspiração antiga 

que concorreram, no período renascentista, para a formação do estilo de representação 

da vida em movimento”50. O material deste inventário adquire uma forma de exposição muito 

particular: são inúmeras pranchas de tecido preto sobre chassis onde as mais de mil 

imagens eram fixadas por meio de prendedores que permitiam seu fácil manuseio. A 

disposição do material se dava por agrupamentos formais (como o círculo ou a esfera) 

ou gestuais (a lamentação ou o riso, por exemplo): uma mesma imagem aparecia em 

mais de uma prancha, aproximada em algum detalhe, em outro formato ou 

enquadramento. Assim, o atlas, desde sua concepção, deu-se como um projeto 

inacabado e provisório, porque aberto a remontagens. Em termos metodológicos 

negou-se a apreender o material inventariado como uma unidade coesa para encerrá-

lo num todo.  

Mesmo que no texto de introdução ao Atlas Mnemosyne Warburg tenha 

alegado que o material iconográfico se referia a um estudo sobre o período 

renascentista, os temas das imagens se estendem a fotografias de obras do barroco, do 

Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, a um anúncio de uma companhia de navegação, a 

recortes de jornal do Zeppelin junto às gravuras de Johannes Kepler sobre a órbita de 

Marte e a fotografias de um jogador de golfe, do papa e de Mussolini assinando a 

concordata. Agamben considera o atlas “uma espécie de gigantesco condensador 

recolhendo todas as correntes energéticas que tinham animado e animavam ainda a 

memória da Europa, tomando corpo em suas ‘fantasias’” 51. 

A extensão do material é uma evidência de que o Atlas propõe o problema 

historiográfico não como uma narrativa, mas como uma disposição que expõe 

temporalidades heterogêneas, aproximadas também pela política da “boa vizinhança”. 

Além disso, uma disposição que abre o movimento para outros arranjos. Ao definir 

este seu objeto de estudos como uma “iconologia do intervalo” (des Zwischenraum), 

Warburg dá relevância ao espaço intermediário entre as imagens, isto é, à conexão 

entre elas, ao movimento de uma a outra ou, ainda, ao momento que antecede a sua 

emergência. Logo, não se trata de uma continuidade das formas e das expressões 

porque a Nacheleben pressupõe a polaridade de forças, a plasticidade e a 
                                                             
50 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 126. 
51 AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. In Dossiê Aby Warburg. Organização 

Cezar Bartholomeu. Revista Arte & Ensaio. Rio de Janeiro: Revista do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p. 137.  
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transformação das formas. No espaço intermediário está o enigma que as aproxima, 

não cabe a sucessão nem a analogia. O “profundo estudo sociopsicológico” diz 

respeito ao “sentido desses valores expressivos que são conservados na memória”52 e, 

na insistência dos esquecimentos, irrompe como repetição das formas, de movimentos 

inconscientes e recalcados. Aí está a célebre “história de fantasmas para gente 

grande” que expõe os conflitos de uma cultura partilhada.  

Desde o trabalho sobre Botticelli (1893) Warburg não parou de se interrogar 

sobre a questão da significação da influência da Antiguidade clássica na cultura 

artística renascentista. Na maneira como propõe a sua história da arte, o campo das 

vinculações possíveis é abismal e cessa apenas com sua morte. Embora o problema do 

Nachleben tenha sido apresentado na determinação do objeto histórico próprio e 

pessoal, Warburg estava ciente de que interpelava  uma sociedade ocidental obcecada 

com a história que dela fez o lugar categórico de desenvolvimento do espírito. A 

despeito de sua inserção nessa mesma sociedade, alegava que “a cultura europeia é o 

resultado de tendências conflituosas”53, cujo conflito se dá justamente no problema da 

“transmissão” e da “sobrevivência” decorrentes do movimento de oscilação entre os 

polos-limites. Aliás, compreendeu muito cedo em seu percurso teórico que o lugar 

espiritual do homem moderno não se encontrava na história e sim neste conflito com 

as imagens herdadas da tradição, num processo de assimilação que levasse ou à 

sujeição ou ao ato de criação vital e singular. 

A repetição da forma, a questão da transmissão dos valores do passado, a 

sobrevivência das formas, a expressão, o tempo-agora, os conflitos, os resíduos 

históricos: tais foram as questões propostas por Warburg e por Benjamin para 

trabalhar na intensidade de seus objetos históricos abrindo um campo improvável 

entre tempos e formas e tais foram as questões que suscitaram uma investigação sobre 

a expressão arquitetônica. Do exercício de aproximação entre diversas expressões 

arquitetônicas emerge o objeto de estudo desta pesquisa: a repetição do elemento 

antigo em diferentes períodos e lugares e, também, para além do território da cultura 

ocidental e da Antiguidade clássica.  

A obra de Flávio de Carvalho irrompe no campo aberto e para ela convergiu a 

atenção de uma investigação mais profunda, como um objeto individual inserido nos 
                                                             
52  WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. In: Dossiê Aby Warburg. Organização Cezar Bartholomeu. 

Revista Arte e Ensaios. Rio de Janeiro: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – 
EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p. 126. 

53 WARBURG apud AGAMBEN, Giorgio. - Op. cit., p. 139. 
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cruzamentos heterogêneos que ela implica, nos embates culturais que provoca e nas 

condições possíveis de sua emergência. Das pranchas aparece a obra de Carvalho. Ao 

adentrar o universo de suas preocupações e inquietações fez-se também necessário 

apurar a proximidade entre os campos de investigação de Carvalho e dos autores aqui 

tratados. Os indícios desta proximidade por vezes são evidentes, outras, apenas 

ínfimos e sutis, como quando Carvalho se referiu à obra de Botticelli como uma 

“manifestação atávica de arte etrusca”, arte em que “somente dominam as emoções 

cosmogônicas como a alegria pura e dor aguda – [o] demoníaco”54. Assim trabalhar-

se-á sobre Carvalho: entre os “resíduos sobreviventes” de uma “não-memória” que se 

faz matéria de expressão.    
 

                                                             
54 CARVALHO, Flávio. - Op. cit., p. 139. 
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CAPÍTULO 1 
A ARBITRARIEDADE DA ORIGEM CLÁSSICA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Já se havia demonstrado o perigo de se apagar sobre a mobília. Não é estranho que as 
estátuas acordem tão abruptamente de sonos seculares? 

Jean Cocteau, Le Sang d’un Poète  

o monumento contínuo e as ruínas  

De acordo com os preceitos modernos, uma nova forma arquitetônica está 

intrinsicamente vinculada a rupturas inevitáveis com o passado. Modernos métodos de 

construção foram introduzidos por novos meios técnicos e materiais que, por uma 

questão de lógica, levaram a novas soluções formais. As transformações no âmbito 

das necessidades, dos usos, dos materiais e das técnicas impulsionaram a produção 

arquitetônica, de sorte que uma nova ordem de valores artísticos e visuais se 

configurou gradualmente e em decorrência de tal produção. A arquitetura moderna 

emerge com o propósito de validar os novos meios técnicos provindos das 

necessidades da época e ajustá-los de modo a satisfazer a sensibilidade moderna, 

cujos contornos se alteravam profundamente na virada do século XX.  

As primeiras manifestações desta arquitetura moderna datam do fim do século 

XIX, justamente no momento de exaustão dos recursos estilísticos como modos de  

relação com a história. Desde sua emergência, e antes que se convertessem em 

idealismo, algumas décadas se passaram até que essas expressões se consolidassem 

em uma nova forma arquitetônica e, ao longo desse período, a maneira pela qual a 

nova arquitetura se relacionou com o passado permaneceu confusa e pouco clara. 

Mesmo que cada arquiteto houvesse encontrado uma resolução própria, alguns casos 
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bastam para elucidar que o impasse de tal relação com o passado acompanhou o 

desenvolvimento da arquitetura moderna, tanto num momento inicial, circunscrito no 

contexto da Viena fin-de-siècle com Otto Wagner e seu “Moderne Architektur” 

(1896), quanto décadas depois, com Walter Gropius, em uma síntese daquilo que 

ganhou o estatuto de um movimento internacional.  

Otto Wagner foi o primeiro arquiteto do círculo europeu a declarar uma 

ruptura com o passado, e sua postura significou o abandono definitivo dos modelos 

ecléticos e historicistas das construções monumentais do emblemático Ringstrasse, 

um grande símbolo do processo de renovação liberal da cidade de Viena em meados 

do séc. XIX. Mallgrave cotejou as quatro edições de “Moderne Architektur” (1896, 

1898, 1902, 1914) e evidenciou a radicalidade crescente no discurso de Wagner para 

que o postulado da nova linguagem se afirmasse1. Um exemplo disso é a primeira 

edição do “Moderne Architektur” (1896) que referenciava a “promoção da nossa 

tradição herdada”, desaparecendo na edição seguinte (1898). Um segundo exemplo se 

evidencia em seus comentários sobre as novas formas decorrentes das técnicas 

modernas quando na primeira edição ele afirma que “Elas todas evocam as formas de 

tempos passados...”. Já na segunda, declara que “Elas mal evocam as formas de 

tempos passados...” e, na terceira (1902), enfatiza: “Elas não evocam as formas de 

tempos passados...”2. Embora estas sejam mudanças textuais pequenas, conjuntamente 

elas demonstram a tentativa do arquiteto de responder à questão feita na época: como 

dar forma sem o anteparo do estilo – o que exigiu uma afirmação de ruptura com o 

passado.  

Poucos anos depois da própria arquitetura moderna ter adquirido o status de 

“estilo internacional”3, num momento histórico diferente, Gropius se propõe a realizar 

uma síntese legitimadora da nova forma arquitetônica como uma vitória de décadas de 

luta e como resultado do enfrentamento das condições intelectuais, sociais e técnicas 

                                                
1 MALLGRAVE, Harry F. Introduction. In: WAGNER, Otto. Modern Architecture. Santa Monica, 

CA: The Getty Center for the History of Art and Humanities, 1988. 
2 WAGNER, Otto apud MALLGRAVE, Harry F. - Op. cit., p. 30, tradução nossa.  
 Texto original: “furthering our inherited traditions”; “They all recall the forms of past times...”, 

“They scarcely recall the forms of past times...”, “They do not recall the forms of past times...”.    
3 Tal denominação surge na ocasião da exposição “International Style”, organizada por Henri-

Russell Hittchcock e Philip Johnson, em 1932, no Museu de Arte Moderna de Nova York (Moma). 
A mostra pretendeu apresentar a arquitetura Movimento Moderno europeu cujos maiores 
representantes eram Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe e J.J. P. Oud.  
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da época4. Esta forma, que havia destruído o formalismo dos estilos ultrapassados, 

alcançou um caráter “purificador” não apenas pela racionalização (material e técnica) 

que a caracterizava, mas também por encarar uma problemática espacial vinculada às 

“necessidades interiores” do homem.  Lidar com as necessidades do homem requeria 

uma volta à “ideia” e à “essência”, sendo a essência uma irrefutável tradição herdada 

pelo homem.  

Segundo essas provas de pureza básica do novo movimento 
arquitetônico, ninguém que examine suas fontes pode afirmar que 
ele seja uma ebriedade técnica sem qualquer tradição (...). As leis, 
que devem pôr fim à arbitrariedade do indivíduo, foram 
conquistadas por meio de pesquisa no campo social, técnico e 
artístico. Sou da opinião de que nossa concepção das tarefas da nova 
arquitetura nunca ataca o conceito da tradição, pois o respeito à 
tradição não significa o prazer da agradável ou cômoda ocupação, 
estético-formalista, com formas artísticas passadas, mas foi e é 
sempre luta pelo essencial, portanto por aquilo que está por trás da 
matéria e da técnica e que com sua ajuda procura sempre uma 
expressão visível5.  

A tradição com a qual a arquitetura moderna tem que lidar parece ser uma 

contingência da vida, entendida por Gropius em termos de uma correspondência 

universal, isto é, o que “foi e é sempre luta pelo essencial”.  Embora a ideia de 

correspondência universal seja tão antiga quanto a própria sociedade humana, associá-

la à tradição, no contexto histórico do início do século XX, pode auxiliar não só a 

compreensão de como a arquitetura moderna se relaciona com o passado, mas 

também a compreensão desta produção arquitetônica em relação à sua própria época. 

Por um lado, a universalidade vinculada à tradição diz respeito ao desenvolvimento 

humano no qual as atividades que dão forma a algo, isto é, o impulso da criação, 

sempre buscam a integração da obra com o ambiente, sendo ele “social, técnico e 

artístico”, o que incluía as “necessidades interiores” do homem. Por outro lado, em se 

tratando de uma relação com o passado, a universalidade naquele momento histórico 

significava colocar a tradição ao alcance de todos, acessível a toda uma cultura de 

massa e não restrita apenas àqueles possuidores de saberes históricos sobre os traços 

estético-formalistas de determinadas épocas.  

                                                
4 Referência a um artigo publicado por Gropius em 1934 sob o título “The Formal and Technical 

Problems of Modern Architecture and Planning”, incluído posteriormente no livro The Scope of 
Total Architecture, 1956. A tradução brasileira recebe o título “Desenvolvimento inicial da 
moderna arquitetura”. In: GROPIUS, Walter. (1934). Bauhaus: novarquitetura. São Paulo: 
Perspectiva, 2013. 

5 GROPIUS, Walter. - Op. cit., p. 108. 
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No discurso legitimador de Gropius sobre o Movimento Moderno, o  

entendimento de uma maneira moderna de lidar com o passado se dá em 

correspondência com um universal mas podemos rastrear essa tendência até a obra de 

Alois Riegl sobre o culto do monumento moderno, escrita três décadas antes no 

contexto de Viena e dos primeiros exemplares da nova arquitetura6. Riegl talvez tenha 

sido o primeiro a elucidar como se instaura a tradição moderna em relação à memória 

histórica, na medida em que elabora uma análise da transformação da noção de 

monumento no decorrer da história diz respeito também àquilo que “marca os tempos 

modernos, a emancipação do indivíduo”7.  

Convidado em 1903 pela Comissão Central de Arte e de Monumentos 

Históricos da Áustria para elaborar um estudo que possibilitasse reorganizar a 

conservação pública dos monumentos no país, Riegl busca definir a natureza desse 

culto de forma a responder às novas exigências feitas por um período cujo esforço 

primordial era desvencilhar-se de um sistema de valores históricos e artísticos 

seculares. De acordo com os preceitos da época, a construção desse sistema de valores 

que conforma o mundo moderno do indivíduo racional, auto-afirmativo e não 

metafísico está vinculada à cultura do Renascimento, a esta “civilização que é a mãe 

da nossa própria”8, como aponta e localiza Jacob Burckhardt. Riegl, por sua vez, 

ressalta que, desde o fim do século XVIII, o esforço pela a emancipação do indivíduo 

demonstra consideráveis avanços, muito embora aquela configuração moderna que 

adquiria corpo desde o fim século XIX, e com a qual o próprio Riegl haveria de lidar, 

apresentava mudanças profundas. Mudanças estas que se caracterizavam por uma 
                                                
6 RIEGL, Alois. (1903). O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. Tradução: 

Werner Rothschild Davidson, Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
7 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 45.  
8 BURCKHARDT apud SCHORSKE, Carl E. Thinking with history: explorations in the passage to 

modernism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998, p. 68. Texto original: “a 
civilization which is the mother of our own”.  

 A expressão é extraída do livro A cultura do Renascimento na Itália [Die Kultur der Renaissance 
en Italien: ein versuch] publicado em 1860. O trabalho de Burckhardt sobre o Renascimento é uma 
inflexão na historiografia da arte, cuja obra é reconhecida como uma das fundadoras da História da 
Cultura. Burckhardt empreendeu um esforço enorme para elevar o Renascimento a algo que se 
aproxime do status canônico similar ao que então era dado à arte antiga, de modo a deslocar dela o 
foco quase exclusivo dos estudos e das pesquisas históricas no campo da arte. Assim o faz ao 
localizar o nascimento da cultura moderna no Renascimento, sem, contudo, eliminar as 
ambiguidades e complexidade desta civilização como fizeram muitos historiadores do Iluminismo, 
ao associar o desabrochar da arte renascentista a um progresso social. Assim descreve Schorske: “A 
visão de Burckhardt conectou a glória da atividade cultural com o curso de uma autoafirmação sem 
constrangimento que a! decaída da unidade medieval produziu. Terror e beleza, descoberta 
intelectual e degradação moral foram de mãos dadas ao nascimento da cultura ‘moderna’, onde 
competição individual substituiu a comunidade humana e o homem se tornou autossuficiente. Tal 
visão estava além de progresso e regressão”.  
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abordagem “subjetiva” na percepção da individualidade material das coisas, isto é, 

pela “tendência cada vez maior de entender toda experiência física e psíquica, não 

mais na sua essência objetiva”9.  

Esse deslocamento também diz respeito a uma transformação na própria 

relação com os valores históricos, na medida em que se afasta dos métodos das 

ciências clássicas positivistas do século XIX cuja prática é esgotar a pesquisa histórica 

em si. Neste “século da história” com seu imenso repertório de pesquisas em arte, das 

descobertas de fatos únicos e da “pureza original” dos atos do homem, os saberes são 

fragmentados e o valor histórico é aquele “aderido de forma indissolúvel ao 

individual”10. É importante ressaltar que para Riegl a noção de valor histórico e de arte 

a que aqui se refere é inaugurada pelos italianos da Renascença no momento em se dá 

início a uma apreciação dos monumentos da Antiguidade. Acreditou-se que as obras 

destes reais antepassados fundavam seus próprios atos e os pertenciam; tudo que 

remetia à civilização antiga adquiria valor único e se tornava válido para a eternidade, 

uma vez que arte antiga ganhava o status de ideal canônico. “Pela primeira vez, os 

homens reconhecem os pioneiros estágios de sua própria atividade artística, cultural e 

política em obras e ações das quais estavam separados por mais de mil anos”11.  

Tal noção de valor histórico pertencente à Renascença não coincide com 

aquela do século XX, e esta é a distinção posta por Riegl. Aos poucos o valor 

histórico “evolui” através de uma indiferença em relação à ancestralidade demarcada 

e à individualidade, dando assim os contornos ao objeto. Este objeto não possui mais 

um valor histórico, mas sim um “valor de antiguidade” em que se deixa transparecer a 

ação da passagem do tempo “desde a sua origem” – sendo este o valor da memória do 

monumento. Para Riegl, o século XX seria o século do valor de antiguidade, onde a 

experiência científica e os conhecimentos adquiridos pela formação histórica não são 

imprescindíveis; o que está em jogo é a percepção física do objeto e a sensação que 

dela se exterioriza12. Um valor acessível não apenas aos homens cultos, mas às 

massas, o que nada mais é do que uma pretensão à universalidade.  

                                                
9 RIEGL, Alois. Ibdem. 
10 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 44. 
11 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 41. 
12 A obra de Riegl se insere num contexto mais amplo do fim do século XIX cujo esforço é uma 

tentativa de conceber a modernidade enquanto condição psicológica e cultural. Se seus 
contemporâneos, como Wölffin e Worringer, o fazem pela via de uma “estética psicológica” a da 
empatia, Riegl, como Warburg, perpassa a dimensão histórica para operacionalizar uma ideia de 
transindividualidade do aspecto psíquico no campo cultural.  
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É apreciado somente o efeito subjetivo de cada monumento, sem 
levar em consideração as propriedades objetivas ou, dito mais 
claramente, levando em consideração apenas aquelas propriedades 
que indicam o desfazer-se do monumento na universalidade (traços 
de antiguidade) em lugar daquelas que revelam a sua 
individualidade objetiva, original e consumada13.   

O monumento em si é para Riegl, no sentido em que ele diz ser o mais antigo e 

original do termo, uma obra do homem “elaborada com o objetivo determinante de 

manter sempre presente na consciência das gerações futuras algumas ações humanas 

ou destinos (ou a combinação de ambos)”14; dito de outro modo, uma obra pela qual o 

homem é capaz de rememorar. A função do monumento é a de transmissão, afinal, ele 

é o contentor do valor de memória daquilo que um dia foi e jamais poderá retornar o 

mesmo, uma vez que o antigo recurso da simples repetição formal para o alcance das 

glórias passadas já não tem mais lugar. Se nos períodos anteriores o monumento 

assumia o caráter do determinismo histórico, àquele do século XX bastava que 

revelasse, com “suficiente evidência”, o transcorrer do tempo e sua capacidade de 

“sobreviver”15, deixando de lado a importância de sua destinação ou pretensão 

original. É então que a história, abordada por um modelo de pensamento consciente 

da herança do recurso estilístico que o antecede, veste a máscara da evolução de modo 

que o monumento assuma o lugar de “elo indispensável” para a continuidade de seu 

processo evolutivo. 

Tudo o que foi forma o elo insubstituível e irremovível de uma 
corrente de evolução ou, em outras palavras, tudo que tem uma 
sequência, supõe um antecedente e não poderia ter acontecido da 
forma como aconteceu se não tivesse sido antecedido por aquele elo 
anterior. O ponto-chave de todo conceito histórico moderno é 
formado pela noção de evolução16 .  

A corrente evolutiva não diz mais respeito aos objetos que outrora se 

apresentaram como formas imutáveis, objetos estes que respondiam a algum ideal 

artístico objetivo, de acordo com o ideal correspondente a cada época. Essa 

abordagem evolutiva só se tornou possível porque reconhece que a esfera da 

percepção em si se transforma ao longo do tempo, não mais determinada por uma 

tendência estilística variável, mas por mudanças nos contextos culturais e intelectuais 

de sua época, tanto quanto no papel do próprio artista como sismógrafo. Ao buscar 

                                                
13 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 45. 
14 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 31. 
15 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 39. 
16 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 32. 
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compreender tais dinâmicas de percepção histórica, isto é, a maneira pela qual 

recebemos os objetos culturais de uma outra época, Riegl pôde esclarecer não apenas 

a noção de continuidade temporal que se apresenta na concepção de evolução, mas 

também como a mesma visão moderna de consciência histórica afeta a recepção das 

obras de arte antigas; para além do valor histórico e artístico do monumento, um valor 

relativo que atenda às exigências de seu tempo e, mais profundamente, que 

corresponda ao moderno querer da arte [kunstwollen], querer este nunca definido 

como um absoluto porque sempre variante em diferentes sujeitos e momentos17. 

Somente no início do século XX, resolveu-se tirar a consequência 
necessária das ideias de evolução histórica, considerando toda a 
criação artística do passado, para nós, como irremediavelmente 
concluída, desprovida, portanto, de qualquer importância canônica. 
Contudo, não nos limitamos a apreciar as obras modernas, mas 
também as antigas, colocando-as mesmo acima das modernas. Isso 
pode ser explicado – para além do fator estético sempre presente no 
interesse histórico – pelo fato de que determinadas obras antigas 
correspondem, ainda que parcialmente, ao querer da arte moderno 
[kunstwollen] e é justamente o aparecimento dessas partes 
correspondentes sobre um fundo discordante que confere à obra 
antiga uma eficácia sobre a nossa sensibilidade. (...) De acordo com 
os conceitos atuais, não existe um valor de arte absoluto, mas 
apenas um valor relativo, moderno18.  

                                                
17 Riegl apresenta o conceito de Kunstwollen primeiramente no seu livro Stilfragen (1893), mas se 

debruça mais profundamente sobre o conceito alguns anos depois, em 1901, no trabalho sobre a 
“arte industrial do período romano tardio” [Spätrömische Kunstindustrie]. Traduzido para o 
espanhol como “voluntad artística”, para o inglês como “art drive”, a versão em português aqui 
utilizada (por Werner Rothschild Davidson, Anat Falbel) opta por “querer da arte”. Antes de ser um 
conceito que distingue uma arte da outra e seus diferentes períodos, Riegl procurou compreender 
através da noção de Kustwollen o que as aproxima ao tentar identificar um mesmo impulso artístico 
por trás delas. Sua formulação não deixa de ter um caráter empírico já que, testando alguns aspectos 
fundamentais em diferentes artes (principalmente a arquitetura, as artes menores e a escultura), 
encontrava a consistência da Kustwollen, verificável, mas não definitiva. Tal noção rechaçava uma 
observação apenas da aparência do objeto e se colocava para além de um sistema de valores 
normativos da arte. Kunstwollen contribuiu para consolidar uma concepção histórico-psicológica da 
arte. Por um lado, renuncia à distinção valorativa entre as artes monumentais e aquelas menores, o 
que pode se ser compreendido à luz do trabalho inicial de Semper [Der Stil, 1860-1863] cuja ideia 
central é que as artes monumentais se desenvolvem a partir dos objetos artesanais (crafts) por um 
processo de tradução, bem como renuncia à interpretação materialista que dela sucede. Por outro 
lado, ao se debruçar sobre períodos como o romano tardio e o barroco refuta a ideia de decadência e 
empreende um combate à estética absoluta da restauração neoclássica. No seu contexto histórico (e 
acadêmico), o trabalho de Wincklemann sobre os antigos [Geschichte der Kunst des Altertums, 
1764] ainda conformava um corpo de doutrina absoluta, mas também a obra de Burckhardt sobre o 
Renascimento buscava eleger outros ideais canônicos. A partir dela, o barroco ganhou o caráter de 
decadência e provocou o ímpeto de pesquisa de Riegl [Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 
1908]. A este respeito, ver: Otto Pächt. Apéndice. In: RIEGL, Alois. El arte industrial 
tardorromano. Madrid: Visor Dis, S.A., 1992. Ver também Alina Payne. Beyond Kunstwollen: 
Alois Riegl and the Baroque. In: RIEGL, Alois. The origins of Baroque Art in Rome. Organização 
e Tradução de Andrew Hopkins e Arnold Witte. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010, p. 01-
33.  

18 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 35 – grifo nosso. 
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Na esteira do pensamento de Riegl, a eficácia das obras antigas sobre a 

sensibilidade moderna (séc. XX) é entendida pela própria noção de evolução e pelo 

“progresso contínuo e sem interrupção”19 que ela implica. Ora, ao mesmo tempo em 

que se exigia que a obra moderna fosse criada em sua integralidade, ou seja, completa 

e integrada ao ambiente social e cultural, bem como às necessidades interiores do 

homem20, sua condição imanente a sujeitava às forças naturais, àquelas forças que 

concernem o correr do tempo e a própria atividade destruidora da natureza. Era a ação 

imediata de “dissolução gradual no universo”21 que dava ao objeto seu o valor de 

antiguidade. Se “dar forma” significava reunir elementos informais e dispersos na 

natureza, “em um todo limitado pela cor e pela forma”22, a própria natureza conferia o 

valor de antiguidade a esta forma e a convertia em algo inacabado, uma vez sujeito à 

dissolução. 

O principio estético fundamental do nosso tempo, sobre o qual 
repousa o valor de antiguidade, pode ser formulado como segue: da 
mão do homem, exigimos a produção de obras integrais, como 
símbolo da gênese necessária, ao passo que da natureza exigimos a 
dissolução da integralidade, igualmente como símbolo, necessário e 
de lei, do decurso desagregador23.   

Assim sendo, Riegl trata de um culto moderno às ruínas enquanto evidências 

de traços do valor de antiguidade, na medida em que são testemunhos da ação regular 

da natureza e representam o ciclo ininterrupto de gênese e destruição. Claro que para 

aquele que rechaça meras aparências formais, o culto moderno às ruínas não pode ser 

confundido com os cultos que o antecedem – Riegl rastreia este culto até o século 

XVII para mostrar que em seu contexto histórico ele assume um caráter 

“apaziguador”, muito diverso do páthos barroco que expressava “o profundo pesar 

pelo declínio e o desejo de conservar o antigo”24. Para ele, o culto moderno também se 

distingue do forte e violento contraste do barroco (entre a grandeza do passado e a 

decadência do presente) porque nele, o passado é determinado historicamente. Nas 

imagens do barroco aparecem as ruínas das obras antigas, símbolos da glória e 

poderio dos romanos; nas ruínas modernas dos tempos de Riegl, elas significavam 

                                                
19 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 54.   
20 Uma integralidade que, anos mais tarde, Gropius colocava como a condição mesma de se “pôr fim a 

arbitrariedade do indivíduo” emancipado.  
21 RIEGL, Alois. Ibdem.   
22 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 50. 
23 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 51. Na edição brasileira existe uma nota que se refere à tradução do 

termo “decurso desagregador”, no original Vergehens, que denota a “ação de passar”.  
24 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 48.  
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apenas a inevitável ação do tempo. Nesta linha de raciocínio fortemente marcada pela 

filosofia da história de Hegel, entende-se que se as ruínas afetam a sensibilidade do 

homem moderno, não o fazem mais de forma ameaçadora: o homem resignou-se à 

ação “natural” e destruidora do tempo.  Isso só ocorre porque as ruínas são cultuadas 

enquanto imagens de uma apaziguadora continuidade histórica, como parte integrante 

de um processo de evolução ininterrupta. Aliás, para Riegl, quanto mais o aspecto da 

dissolução se apresenta nas ruínas, mais pitorescas elas se tornam. Contemplá-las 

enquanto paisagens pitorescas não é, no entanto, uma condição moderna 

contemporânea a Riegl, mas um gesto que se remete ao século XVIII, quando se 

exibem distintas combinações da história e da natureza, ainda num modo de exposição 

barroca, mas também presente nas totalidades orgânicas das gravuras neoclássicas 

como as de Piranesi [prancha 1, prancha 2].   

Embora Riegl marcasse com veemência a diferença nas tendências desses 

cultos, ele não poderia deixar de crer que essa diferença “não exclui uma ligação 

evolutiva, antes, ao contrário, a promove”25. O barroco estaria, para Riegl, muito mais 

próximo da cultura moderna que lhe é contemporânea do que a história da arte até 

então havia colocado. Ao dedicar-se aos deslocamentos subjetivos em torno do 

Kunstwollen em detrimento de um triunfo da cultura racionalista, Riegl indica que 

aquilo que se compreende como uma modernidade cultural só aparece com o declínio 

do Renascimento e com a emergência da cultura barroca26. Desde os comentários 

depreciativos de Burckhardt em Der Cicerone (1855)27, o barroco foi encarado como 

uma “época de decadência”, embora o esforço de Riegl fosse demonstrar que ela 

coincide com seu tempo em termos de incertezas. O barroco é tido como o limiar de 

uma ruptura com a norma clássica e, por esta razão, concentra e transparece, em seus 

excessos, as enormes contradições e ambiguidades vividas, ao mesmo tempo em que 

coloca a necessidade de expressar os estados subjetivos individuais e coletivos. Pela 

violência das obras do Barroco, Riegl pôde enxergar as características do Kunstwollen 

em sua forma-limite.  

Anos depois, impelido por razões que se aproximam das de Riegl, Walter 

Benjamin adentra os estudos sobre o drama trágico no Barroco alemão tendo em vista 

                                                
25 RIEGL, Alois. Ibdem.  
26 A esse respeito ver Matthew Rampley. Subjectivity and Modernism: Riegl and the Rediscovery of 

the Baroque. In: WOODFIELD, Richard. Framing formalism: Riegl's work. Critical voices in art, 
theory and culture. Amsterdam: G+B Arts International, 2001, p.265-283.  

27 RAMPLEY, Matthew. Ibdem; PAYNE, Alina. Ibdem.  
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seu contexto histórico e acadêmico, embora diverso daquele de Riegl, em que 

encarava-se o barroco também como uma “época de decadência”28. Benjamin, a quem 

é caro o trabalho de Riegl29, compartilha do entendimento de que a matéria com a qual 

a ideia de Kunstwollen se depara escapa às denominações historiográficas modernas 

que classificam as obras de arte em tipos e períodos históricos, seja no Renascimento 

ou no Barroco. A noção de Kunstwollen abriu a possibilidade de se olhar as obras do 

barroco na intensidade de sua expressão, para além de uma história dos assuntos ou da 

forma na qual cada obra se converte em simples exemplar, afinal a noção compreende 

que “não é o homogêneo que coincide, mas o extremo que alcança uma síntese”30.  

Além disso, o Barroco, uma época encoberta por um esquecimento oportuno, 

permitiria a Benjamin desvelar algum tipo de recalque cultural que pudesse falar da 

fisionomia de seu próprio tempo. Para tanto, buscou compreender a forma alegórica 

do barroco alemão em sua analogia ao poder, como expressão engendrada pela 

autoridade dos dogmas religiosos (luteranos) e do Absolutismo político. Já a 

Alemanha de seu tempo, dilacerada pela guerra, atravessava um processo de 

restauração política e cultural que apresentava fortes elementos autoritários, o plano 

estético da República de Weimar ancorava-se em valores classicistas através da 

adoração aos setecentistas Goethe e Schiller31. Ao distinguir o drama trágico da 

tragédia, Benjamin tece também uma crítica à restauração idealista da tradição 

clássica nas teorias da tragédia tão presentes na Alemanha Guilhermina. Para 

Benjamin, a filosofia da tragédia, na qual se inclui a obra de Nietzsche, não superou 

os limites de um esteticismo a-histórico. À esta tradição clássica, Benjamin contrapõe 

uma tradição barroca oprimida que escancara o horror da barbárie e o desprezo no 

mundo.  

                                                
28 Em 1908, Riegl publica “A origem da Arte Barroca em Roma” [Die Entstehung der Barockkunst in 

Rom]. Segundo Matthew Rampley, o texto foi baseado em três conferencias proferidas entre os 
anos de 1894 e 1901. Benjamin, por sua vez, começa a empreitada sobre o drama trágico no 
Barroco em 1916 a fim de elaborar sua tese de livre-docência. Em 1925 apresenta a “Origem do 
drama trágico alemão” [Ursprung des Deutschen Trauerspiels], que na ocasião, foi recusado. O 
trabalho só é publicado em 1928.        

29 Walter Benjamin faz referência ao trabalho de Riegl sobre a fase tardia da arte romana logo nos 
primeiros parágrafos do Curriculum Vitae que acompanhava sua tese sobre a origem do drama 
trágico alemão. Ali ele afirma que a obra de Riegl, dentre outras, escapava de sua tradição 
acadêmica, mas ofereceu “impulsos decisivos” para a elaboração do trabalho. Em 1929, escreve 
uma breve resenha sobre esta obra.  

30 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 29.  

31 BOLLE, Willi. A Modernidade como “Trauerspiel”. Representação da Historia em W. Benjamin, 
“Origem do Drama Barroco Alemão”. Revista de História. São Paulo, v. 119, 1988, p. 43-68. 
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É então no plano da linguagem que Benjamin evidencia um encontro do 

Barroco com a Modernidade (sob a guarda do Expressionismo), justamente porque 

identifica em ambas as épocas uma tendência ao exagero, uma violência, que por fim 

mascara o estado de luto, no modo de alienação e de desesperança em que se vivia. 

Enxerga que tanto uma quanto a outra poderiam ser vistas como “menos uma época 

do genuíno fazer artístico do que um obstinado voluntarismo artístico. É o que sempre 

acontece com as épocas de decadência”32. É na decadência que se afirma a 

significação do “voluntarismo” [Wollens] e nele “que se funda a atualidade do 

Barroco, depois do colapso da cultura classicista alemã”33. Tanto no barroco, como no 

moderno, épocas marcadas pela violência dos acontecimentos, somente a 

impetuosidade na forma de expressão é capaz de dar conta da experiência (corpórea) 

de dilaceramento.  

Nota-se então que na decadência apercebe-se o “voluntarismo”. A obra, em 

sua integralidade, apesar de suprema, apenas repete a forma bem resolvida, mas não a 

expressa. É aí que a ruína, também em Benjamin, é matéria de alta significação e “a 

mais nobre criação barroca”34. No Barroco, os valores históricos dos tempos 

renascentistas já haviam se estendido aos domínios da natureza e, no entanto, a 

natureza ali não se oferecia mais à experiência de contemplação como um ciclo 

concluso, aquele do paraíso perdido e intemporal, mas como história natural.  

Apresentava-se sob a forma de enigma frente ao horizonte humano, “não apenas a 

natureza da experiência humana em geral, mas também a historicidade biográfica do 

indivíduo”35. Diante do luto com que se encarava o mundo, a significação (alegórica) 

que é dada à história é aquela da “paisagem primordial petrificada”36, da natureza 

caída. A forma de significação, extrema na “decadência”, não é simbólica como a de 

Riegl, mas alegórica. A alegoria tenciona tanto a ideia de representação quanto a de 

historicidade ao dar conta de sua própria contingência: “as alegorias são no reino dos 

pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas”37. É assim que a história veste a 

máscara mortuária.  

                                                
32 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 45. A expressão “voluntarismo artístico” no original em alemão é 

“Kunstwollen”. BENJAMIN, Walter. Gesammelte Werke I. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 
2011, p.789.    

33  BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 45.   
34 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 190.   
35 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177.   
36 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 189.   
37 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 176.   
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Quanto maior a significação, maior a sujeição à morte (...). Mas a 
natureza, se desde sempre está sujeita à morte, é também desde 
sempre alegórica. A significação e a morte amadurecem juntas no 
decurso do processo histórico, do mesmo modo que se 
interpenetram, como sementes, na condição criatural, pecaminosa e 
fora da Graça. (...) A fisionomia alegórica da história natural, que o 
drama trágico coloca em cena, está realmente presente sob a forma 
de ruína (...) Daqui vem o culto barroco da ruína38.      

Sob o emblema da fragmentação dispersa das ruínas e do cadáver, a alegoria 

barroca se aproxima do problema estético através do qual Benjamin opta por encarar a 

Modernidade. À alegoria barroca, escapam a harmonia clássica e os ideais de beleza 

caracterizando-se, portanto, como uma concreção muito mais complexa que os 

símbolos acabados, erguidos tanto pelo Classicismo e quanto pelo Romantismo. Cada 

um, a seu modo, estabelece visões idealizadas da obra acabada e, sobretudo, uma 

projeção ideológica da moderna sociedade burguesa.  

Assim sendo, um culto moderno das ruínas não assumiria jamais um caráter 

apaziguador. Se no barroco, o culto se dá justamente porque “a história não se revela 

como processo de uma vida eterna, mas antes como o progredir de um inevitável 

declínio”39, na Modernidade, este progresso histórico permanece sendo morte, 

destruição e ruína. É assim que o poeta Baudelaire vê a Paris do século XIX, um 

horizonte inabitável e dilacerado pelas transformações urbanísticas de Haussmann. 

Benjamin identifica em sua poesia a forma de expressão alegórica, Baudelaire é o 

poeta melancólico. Para seu contexto histórico, Benjamin cria uma alegoria para a 

apreensão de um mundo em que luto e História permanecem atrelados. O anjo da 

história “acumula incansavelmente ruínas sobre ruína”40, e só o faz de forma 

incessante porque o progresso se mantinha como norma histórica.  

A concepção de Riegl sobre os monumentos modernos atesta esta norma; ele 

enxerga o transcorrer do tempo como um processo contínuo de evolução, posto por 

um ciclo incontestável de criação e desagregação. O objeto se converte 

simultaneamente em monumento e o monumento em ruína. Nesta perspectiva 

hegeliana, as ruínas são apenas testemunho de um progresso continuado, justamente 

porque a evolução da história no tempo é uma reivindicação pelo universal, um valor 

para as massas. Logo, é o valor de antiguidade que faz do monumento moderno um 

                                                
38 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177/189.   
39 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 189.   
40 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. Tradução: Sérgio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 226. 
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“organismo natural”, e de seu culto Riegl esperava ser tão somente a “representação 

eterna”41 deste ciclo. Para Benjamin, ao contrário, “nunca houve um monumento da 

cultura que não fosse também um monumento da barbárie”42. O contínuo da história 

não era para ele uma condição universal; seu materialismo histórico propõe romper 

exatamente com o progresso irrefletido cujo destino substancial é lançar-se numa 

história universal. A fé cega no progresso acarretava uma experiência nulificada do 

tempo, uma “marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo”43, da qual só a 

interrupção da continuidade permitiria cessar a barbárie da sucessiva produção de 

ruínas.  

Embora Riegl tenha elevado a noção do culto do monumento a uma dimensão 

histórica e cultural, na medida em que desvelou uma relação que vincula, 

sincronicamente a valorização da arte antiga à emergência de um novo estatuto da arte 

moderna, essa dimensão de continuação não prevê rupturas ou inflexões. Não por 

acaso Riegl apresenta a própria noção do culto moderno enquanto uma evolução: a 

estima dos romanos dos séc. I e II para com as obras da antiguidade foi a responsável 

pela evolução geral das artes plásticas do império. Ali ele identifica um mesmo 

caráter do valor de memória que possuíam os modernos. O culto dos romanos às 

Antiguidades, reconhecido a partir dos testemunhos de Plínio e Petrônio, era para 

Riegl um antecedente anacrônico do qual os modernos teriam evoluído. “Poder-se-á 

pensar em uma nova e poderosa recepção das coisas e em sua restituição às artes 

plásticas, o que não deixa de se uma característica da época moderna”44 . 

Seja como for, existe um movimento repetido de retorno aos antigos: na 

configuração dos valores de memória no culto aos monumentos, seja como ideal 

canônico de arte, seja em sua operação sobre a sensibilidade de uma época. Cada 

retomada revela a sensibilidade e a visão de mundo de um tempo histórico ou de um 

“querer de arte” nas suas distintas configurações de relação com a História e com a 

Natureza e cada uma delas implica uma forma de transmissão, e ainda a construção da 

tradição. Riegl mostrou como essa volta é entendida como uma sucessão dos 

acontecimentos e, portanto, uma evolução apaziguada cujo destino substancial é 

alcançar por fim um universal. Porém, diante de uma apreensão alegórica do mundo, 

o passado emerge sem a falsa aparência de totalidade, “declaradamente para lá da 
                                                
41 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 54.   
42 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 225.   
43 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 229. 
44 RIEGL, Alois. - Op. cit., p. 47.   
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beleza”45, de forma não harmônica e fragmentária, numa superposição de tempos 

históricos.  

Tanto mais, existem arbitrariedades sobre a origem clássica, por exemplo; para 

Riegl a Antiguidade do Barroco foi a romana, para Benjamin foi primeiramente 

egípcia e, em seguida, grega. Mas de que maneira a origem clássica é encarada por 

uma nova arquitetura moderna (do início do século XX) onde a tradição é 

prioritariamente uma queda no universal (como levantou Riegl e legitimou Gropius)? 

Tentar-se-á traçar um percurso errático sobre as inflexões do ideal canônico da 

antiguidade e do culto aos monumentos antigos para especular sobre como tal maneira 

de se encarar o passado refletiu na forma de expressão da Arquitetura Moderna.  

 

A ideia de consumar um culto, de entrar em contato com o encanto e com a beleza, 
envolve a destruição ou a perturbação da beleza. 

Flávio de Carvalho, Os Ossos do Mundo 

a transição do páthos imperial em piedade cristã 

O fundamento primordial para os antigos era a característica mortal da vida 

humana dentro de um mundo imortal. A Natureza, com seus elementos e deuses, era o 

baluarte de grandeza incontestável, a esfera do que era imortal. Os monumentos 

serviam então aos homens que almejavam durar para além da finitude material das 

coisas que os circundavam, de modo que a grandeza de seus feitos pudesse sobreviver 

à sua passagem pelo mundo terreno. Logo, em toda a Antiguidade, só foram 

conhecidos monumentos intencionais, seja por intenção de um indivíduo ou família 

no caso do Oriente antigo, seja através de monumentos patrióticos, no caso dos gregos 

e romanos, protegidos por organismos políticos. A ampliação do círculo de interesse 

político assegurava a permanência dos monumentos, antes garantida por traços 

indestrutíveis e imperecíveis e pela magnitude de obras como as pirâmides e os 

obeliscos.  

Também na Idade Média os monumentos eram intencionais, isto é, buscavam 

alcançar um valor de memória que os tornassem capazes de perpetuar certos 

momentos históricos. Segundo Riegl, os monumentos intencionais não possuíam 

propriamente um valor histórico ou artístico. Mesmo que valores estéticos e políticos 
                                                
45 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 189. 
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entre diferentes períodos históricos não fossem correspondentes, o interesse em si 

pelo passado conseguia salvaguardar alguns monumentos de constantes destruições e 

arruinamentos. Em seu trabalho Riegl traz o exemplo da Coluna de Trajano, que 

sobrevive à Idade Média à custa de um patriotismo romano remanescente, apesar de a 

estrita normativa eclesiástica ter se esforçado para soterrar qualquer herança pagã 

[prancha 1]. Tal monumento dos antigos, de 113 d.C, celebra em seus baixos-relevos 

a glória e o triunfo do massacre do império romano sobre os dácios e, mesmo 

tornando-se em seguida ele mesmo o testemunho da ruína do poderoso império, 

ultrapassa os bárbaros tempos medievais até se assegurar por fim e pela eternidade 

sob os ideais artísticos da Renascença e seus cânones clássicos. 

Somente na Renascença, com os humanistas do Quattrocento, irrompe um 

despertar realmente histórico por meio da valorização do mundo clássico. Esse resgate 

do passado e a inscrição de uma memória redescoberta no presente está 

primeiramente relacionada com uma abordagem literária da Antiguidade. Petrarca 

fora o primeiro a  revelar em seu poema “África” (1338) uma “Antiguidade (Vetustas) 

desconhecida, que ele qualifica santa e sagrada”46. Pela leitura dos textos clássicos e 

do universo de suas preocupações filológicas, morais e políticas, e das grandes 

façanhas imortalizadas em histórias, adentra o mundo dos antigos. E através dessa 

leitura confere a seus antepassados uma “pureza original” em contraponto aos séculos 

de trevas do Ocidente cristão. Petrarca descobre e institui assim uma distância 

histórica: se a Antiguidade “adquire um caráter de perfeição e de modelo, revela 

também sua profunda alteridade”47. Ele, como muitos eruditos humanistas, atinha-se 

tão somente ao mundo da escrita; dos monumentos servia-se apenas das inscrições 

textuais sobre as superfícies.  

No entanto, fora uma outra corrente de artistas-artífices – escultores e 

arquitetos, os responsáveis por descobrir o universo formal da arte clássica. 

Brunelleschi, sem dúvida o mais ilustre deles, foi um profundo estudioso das ruínas 

romanas e, antes de buscar adequação a um modelo morfológico, interessou-se por 

um modelo metodológico dos antigos no que diz respeito à sua maneira de construir e 

à simetria dos edifícios antigos. Quando a forma de transmissão dos valores dos 

antigos se desloca do meio escrito para o visual, coloca-se uma relação dialética entre 
                                                
46 Retomando as reflexões de Riegl, Françoise Choay analisa a concepção da noção de monumento 

histórico na “fase ‘antiquizante’ do Quattrocento”. CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 
São Paulo: Estação Liberdade: Unesp, 2006, p. 44. 

47 CHOAY, Françoise. - Op. cit., p. 45.   
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a antiguidade e o presente, a despeito do culto dos antigos e do valor histórico de suas 

obras. Brunelleschi inaugura uma nova articulação com a herança clássica não 

enquanto modelo de perfeição, mas numa especificidade individual e cultural do 

presente, como se vê na cúpula de Santa Maria del Fiore. Brunelleschi promove uma 

reforma radical: “a definição de uma noção geométrica do espaço, a identificação das 

estruturas arquitetônicas com as estruturas espaciais, a teorização da perspectiva como 

princípio formal unitário, tanto da visão da natureza como da construção dos 

edifícios”48.  

Somente a partir daí faz-se possível para Alberti, erudito e artista, escrever o 

tratado “De re Aedificatoria” (1452). Não como compilação de leis das construções 

deduzidas dos antigos, mas sim com a pretensão de formular uma nova arquitetura (e 

urbanística) na forma de uma declaração poética, uma vez que compreendia a 

arquitetura como uma entidade histórico-política; “o fato de moldar-se no antigo 

demonstra apenas que ela é a verdadeira arquitetura, recuperada após um longo 

período de erros”49. A volta aos valores clássicos não era necessariamente uma cópia, 

mas representação. Giulio C. Argan esclarece em que medida estes arquitetos-

humanistas lidaram com o impasse entre uma nova arquitetura e a construção da 

cidade a partir da herança dos valores clássicos.  

Se a imitação deve ser um processo intelectivo, e não apenas 
mecânico, é necessário que não seja cópia, mas representação, e 
obedeça às leis, ao princípio teórico da representação como 
modalidade de conhecimento. (...) Ora, Alberti não podia ignorar 
que, para encontrar a maneira de cobrir a cúpula sem cimbres, 
Brunelleschi fora a Roma e estudara o “método de alvenaria” dos 
antigos. Contudo, uma técnica que não é recebida e depurada pelo 
trâmite de uma tradição, mas ao contrário reconstruída a partir dos 
documentos de um passado remoto, deixou de ser domínio do 
empírico e se tornou domínio do historiador; e é, portanto, de 
qualquer modo invenção (...). O próprio ato de redescobrir o antigo 
por uma lúcida exigência de historiador significa ultrapassar o nível 
literal, ir além da imitação. Na cultura florentina, o pensamento da 
emulação e da superação dos antigos permaneceria válido até 
Michelangelo (...). Os modernos podem ultrapassar os antigos 
porque são cristãos, gozam do privilégio da revelação. (...) Mas o 
conhecimento, ou intuição, que tinham do Criador era sempre 
mediado pela Criação, que justamente por isso devia ser (não podia 
deixar de ser) imitada50.  

                                                
48 ARGAN, Giulio Carlo. (1971). O Tratado “De Re Aedificatoria”. In: Clássico anticlássico: o 

Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.143. 
49 ARGAN, Giulio Carlo. Ibdem.  
50 ARGAN, Giulio Carlo. - Op. cit., p. 148.    
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A valorização do mundo clássico é uma exaltação do ser humano e da natureza 

e, no entanto, não deixa de estar atrelada aos dogmas cristãos e às suas verdades 

absolutas. O tratado de Alberti foi escrito em Roma sob o papado de Nicolau V, 

quando conduziu um projeto de restauração da cidade, recuperando o traçado antigo e 

reativando monumentos de modo a fazer emergir, das ruínas da antiga Roma, uma 

Roma Cristã. As ruínas rememoravam as grandezas antigas tanto quanto sua 

decadência, logo, eram testemunhas de um ciclo de crescimento, decadência e 

renascença para os humanistas. As ruínas ali eram natureza e, como objeto de culto 

dos antigos, tornavam-se também história. Os exemplares arruinados da Antiguidade 

primeiramente forneciam ensinamentos de construção, depois se converteriam em 

realizações supremas da beleza arquitetônica; exemplos a partir dos quais se 

formariam os arquitetos renascentistas. Para Alberti, a Antiguidade que alcança a 

perfeição em Roma é uma continuação da experiência dos gregos com a medida e 

com as proporções. E antes dos gregos, com os excessos da Ásia51. 

O que a Renascença cria ao emular os antigos é uma arquitetura que propõe 

um avanço autônomo por meio de formas transplantadas, além de uma invenção da 

noção de Antiguidade pela aproximação das importantes ruínas do antigo império 

confrontando-se com as impressões dos poucos textos da época sobre arquitetura, a 

saber, o irrefutável tratado de Vitrúvio (redescoberto por Poggio no Quattrocento52), 

as passagens da História Natural de Plínio, o Velho; as cartas de seu sobrinho Plínio, 

o Jovem, nas quais descrevia suas vilas; além da própria vida dos imperadores que 

narravam suas façanhas construtivas. Tal elaboração não pôde escapar da própria 

arbitrariedade. 

Ao evocar os antigos enquanto modelo, assume seu passado pagão e o justifica 

pelo caráter divino da beleza das proporções, das proporções do corpo do homem, do 

corpo de Adão, feito pelas mãos de Deus à sua imagem e semelhança. Para tal fim, a 

arquitetura clássica que provia a verdade à razão dos antigos era adequada tanto à 

ideologia humanista quanto à força da revelação divina necessária para assegurar o 

poder da Igreja, poder este que se estrutura desde a suposta Doação de Constantino no 

século IV e alcança seu apogeu na Roma Renascentista. 

Na realidade, situado a poucos passos do Arco de Constantino, o 
Coliseu relembra impiedosamente aos romanos da Idade Média e do 

                                                
51  CHOAY, Françoise. - Op. cit., p. 50.    
52 CHOAY, Françoise. - Op. cit., p. 49.    
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Renascimento que, na Roma pagã, o impulso primordial em direção 
ao sacrifício humano obteve com base na força seu lugar de culto e, 
até os dias de hoje, Roma continua a se mostrar em inquietante 
duplicidade: através da coroa triunfante do imperador e através do 
mártir. 
Na Idade Média, a normativa eclesiástica, que havia detectado na 
divinização dos imperadores seu feroz inimigo, teria destruído um 
monumento como o Arco de Constantino se os heroísmos do 
imperador Trajano não tivessem sido preservados pelo manto de 
Constantino, graças à posterior inserção de alguns baixos-relevos. 
Por meio de lenda que ainda vive em Dante, a Igreja havia 
transformado a gloriosa autocelebração dos baixos-relevos 
trajanenses em sentimento cristão53.  

Os homens cultos do Renascimento, contidos pelos dogmas religiosos, não 

conseguiram, contudo, eliminar os rastros inconscientes do “triunfo da existência 

prefigurado plasticamente pela Antiguidade, em toda a sua perturbadora antítese de 

afirmação da vida e negação do Eu”54. O esforço renascentista se deu no sentido de 

“purificar” não apenas aquelas formas que representavam os valores expressivos da 

exaltação pagã encontrados por exemplo nos baixos-relevos e suas narrativas 

heróicas, mas também toda sorte de manifestação das paixões, do combate, das 

danças, dos transes, da mitologia ou do ritual. Para Warburg, estes são valores 

localizados entre os pólos-limite da experiência orgiástica, cujo “tiaso trágico”55 é a 

experiência originária.  

Tal clareza pretendida e proferida na linguagem gestual de inspiração antiga 

pelos homens do Renascimento foi necessária para que se tornasse, ela mesma, a 

linguagem formal apropriada ao “fatalismo do antigo estóico e trágico”56 que havia 

sido até então pretensamente sepultado. Conquanto, sepultado apenas nos contornos 

externos e estéticos de tal linguagem formal, afinal, sendo o tiaso trágico a 

experiência da “matriz” dos valores expressivos da exaltação pagã, a assimilação de 

seu cosmos figurativo se deu de modo subjacente pela repetição de formas-páthos 

correlatas ao antigo ou mesmo pela simples manutenção delas em períodos de 

“bárbaro anticlassicismo”57 como fora o medievo, haja vista a coluna de Trajano 

erguida e intacta. A celebração de seus baixo-relevos denota que a aparente 

                                                
53 WARBURG, Aby. (1923). “Atlas Mnemosyne”. In Dossiê Aby Warburg. Organização Cezar 

Bartholomeu. Revista Arte e Ensaios. Rio de Janeiro: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p. 127.  

54 WARBURG, Aby. Ibdem.  
55 WARBURG, Aby. Ibdem.  
56 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 130. 
57 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 129. 
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contradição é na verdade um sentimento de nostalgia pela restauração do cosmo 

figurativo pagão: desvela-se então uma máscara que Warburg enxerga ainda viva nos 

escritos de Dante.  

O famoso relato sobre a piedade do imperador para com a viúva que 
implora justiça reflete muito bem a refinadíssima tentativa de 
transformar o páthos imperial em piedade cristã, graças ao 
energetismo da inversão exegética. O imperador que, em relevo no 
interior do Arco, atropela um bárbaro em seu galope torna-se o 
garantidor de uma justiça que ordena que o séquito pare quando o 
filho da viúva se encontra sob os cascos dos cavaleiros romanos58.  

O páthos imperial é encontrado justamente nas obras pagãs e cristãs que se 

unem à figura de Constantino. Um páthos, cuja simbologia apresenta-se usualmente 

no movimento das massas que se põem a seguir um dominador ou a glorificar um 

mártir, foi indispensável para o desenvolvimento do estilo monumental pictórico do 

Renascimento. Para Warburg esse argumento “reflete-se com clareza simbólica, como 

só a história real nos concede”59, já que são formas que “sobrevivem”60 nos quadros e 

afrescos Renascentistas. Na Antiguidade, o sacrifício humano alcança o lugar do culto 

pela força através do tiaso trágico. O tiaso expresso entre o sofrimento da luta e o 

esplendor da vitória é revivido enquanto experiência de comoção humana tanto nas 

obras plásticas quanto nas arquitetônicas, como visto na coluna de Trajano e nos arcos 

de triunfo. O próprio Alberti destacou: “[Os] túmulos dos romanos de sua antiga 

magnificência que vemos à nossa volta nos ensinaram a dar crédito aos testemunhos 

dos historiadores latinos que, com toda a certeza, de outro nos pareceriam menos 

críveis”61. Incorruptível e imperecível, representam uma ação histórica que 

sobreviverá.  

Dos baixos-relevos trajanenses do arco do triunfo que trazem o 
nome de Constantino, (…), brota aquele pathos imperial que, com 
sua eloquência barulhenta e sedutora, conferiu mais uma vez à 
linguagem gestual dos epígonos tardios validade universal, em 
relação à qual até mesmo as obras mais refinadas e inovadoras do 
olho italiano acabaram por perder sua função de guia. A Batalha de 
Constantino, de Piero della Francesca, em Arezzo, que pela 
comoção interior humana encontrou nova grandeza antirretórica da 
forma expressiva, foi, digamos assim, pisoteada pelos cascos da 

                                                
58 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 127 - grifo nosso. 
59 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 128. 
60 Aqui sobrevivência se refere ao conceito de Warburg, Nachleben.  
61 ALBERTI apud CHOAY, Françoise. - Op. cit., p. 46.   
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horda selvagem que, a pretexto da vitória de Constantino, pôde 
irromper galopando sobre as paredes dos cômodos62.  

Os gregos antigos teriam sido, de fato, os que revelaram primeiramente as 

afinidades do homem com a violência, da alegria alcançada pelas mais profundas 

catástrofes, da correlação entre o prazer e a explosão que faz da tragédia, dos homens 

e dos deuses, o mistério menos explicável. Fora também na célebre gravura sobre a 

cena trágica, que Sebastiano Serlio criou o pano de fundo para as façanhas de heróis 

gregos e romanos nas encenações que ocorriam nos palácios renascentistas [prancha 

1]. O arquiteto bolonhês do século XVI representou ali a cidade ideal emoldurada por 

edificações antigas com seus arcos romanos que conduziam, com a simetria exigida 

pelas ordens clássicas e com sua característica monumentalidade, a um arco do triunfo 

e este, apresentava-se como nada menos do que o portal de ingresso da cidade. Ao 

fundo, até alcançar e marcar o ponto de fuga da cena, posicionam-se pirâmides e 

obeliscos, com maior e menor proximidade do primeiro plano. E, mesmo que 

parecessem estar fora das delimitações da cidade, os obeliscos não eram irrelevantes. 

As figuras majestosas das pirâmides e dos obeliscos se incorporam aos elementos 

clássicos que constroem a cena trágica. Na referida gravura, a cidade ideal é a Antiga 

e sua dramaturgia é a tragédia63.  

                                                
62 WARBURG, Aby. Ibdem. 
63 A gravura compõe o breve “Tratado sobre a cena”, onde Serlio dedica-se ao estudo da perspectiva 

no palco, que inclui além da cena trágica, a cena satírica e a cena cômica com seus arcos ogivais e 
edifícios assimétricos. O interesse pela perspectiva vem primeiramente do estudo sobre a pintura e é 
apenas uma parte do trabalho bem mais grandioso do arquiteto. “Tutte l'opere d'architettura, et 
prospetiva” é um tratado de arquitetura escrito em sete volumes e publicado em ordem irregular, 
cuja riqueza material documental se dá pelo tom pragmático, de intenção didática, ao incluir pela 
primeira vez imagens (desenhos) em um tratado de arquitetura e subordinar o texto a elas. Serlio 
parte para uma profunda pesquisa na estética clássica depois do período do Renascimento 
humanista. O tratado contribuiu para consolidação das ordens clássicas enquanto referido cânone 
arquitetônico, ao inserir a ordem composta ao repertório arquitetônico às descrições de Vitrúvio 
sobre a ordem etrusca e as gregas, sendo estas a dórica, a jônica e a coríntia.  Num outro volume, 
tem-se uma coleção dos exemplares que abarcam todas as tipologias dos edifícios antigos com 
descrições precisas de suas medidas em palmos romanos e detalhes fragmentados de seus 
ornamentos que vêm a caracterizar posteriormente cada uma das ordens, dentre eles, muitos 
templos, teatros e anfiteatros, pontes, termas, arcos triunfais, as colunas e obeliscos, além de uma 
pirâmide no Cairo. 

 Serlio, após cauteloso inventário da estética classicista determinada dogmaticamente, assume um 
caráter crítico às formas clássicas e chega a conferir a elas uma liberdade que o classicismo negava. 
É a respeito de um caráter cromático, ele tenciona os limites negativos dos dogmas clássicos, 
também na inclusão de um repertório mais amplo dos exemplares da forma clássica como o estudo 
sobre as pirâmides. Parte de um classicismo e chega num anticlassicismo, de modo a constituir o 
ponto de contato mais válido da estética clássica com o Maneirismo. Segundo Argan, “embora não 
formule explicitamente um anticlassicismo assumido, Serlio tem consciência da distância enorme 
que já o separa do classicismo. Quando a indiferença sucede ao antigo amor, o dogmatismo clássico 
não vale mais do que as ‘licenças’”. ARGAN, Giulio Carlo. (1933). O “Livro Extraordinário” de 
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Apesar de aparentemente ignóbeis, Serlio dedica-se a compreender as 

enigmáticas formas dos obeliscos e das pirâmides num curto tratado dentro de um 

estudo extenso sobre as tipologias da Antiguidade. No “Tratado das coisas 

maravilhosas do Egito”, refere-se aos egípcios como o povo das obras insólitas, 

responsáveis por “coisas de fábula” cuja grandiosidade eram incomparáveis às 

conquistas empreendidas pelos gregos ou pelos romanos. Ao descrever as mais 

incríveis façanhas construídas por reis egípcios, dentre elas a sepultura de Simandio e 

o propileu da cidade de Menfi pelo rei Miris [prancha 2], ele fornece detalhes das 

construções como verdadeiras narrativas para eternizar as grandezas de cada império, 

suas conquistas bélicas e seu poderio. Tais obras e seus hieróglifos prefiguram o 

páthos imperial dos baixos-relevos dos túmulos romanos e, em ambos os casos, as 

narrativas perdurariam incólumes nas suntuosas obras arquitetônicas. Assim, Serlio 

amplia e tenciona os próprios ideais clássicos encerrados em exemplares romanos, 

mas conclui que, apesar de maravilhosas e capazes de proporcionar um grande prazer 

estético àqueles que as contemplam, eram “vãs e danosas” pelo dispêndio brutal da 

força humana.  

De fato, as pirâmides e os obeliscos são os monumentos mais antigos de que 

temos testemunho e até hoje continuam a ser os mais duráveis. Na referida gravura de 

Serlio, tais figuras talvez ocupem um lugar periférico e, no entanto, desde quando a 

humanidade conferiu grandeza suprema à antiguidade clássica, em nenhum lugar ela 

foi tão glorificada quanto na cidade-capital com suas ruínas. Justamente ali, algumas 

destas figuras vieram a ocupar posições centrais. Na Roma do século XVI, em 

especial sob o papado de Sisto V, viu-se reerguer uma considerável quantidade de 

obeliscos em pontos precisos e simbólicos da cidade. Retirados de escombros ou 

reposicionados, a marcação do território com os monólitos de até 32 metros de altura 

foi empreendimento digno de um imperador romano.   

A começar por aquele do Vaticano: o obelisco que fazia parte do Círculo 

Nerone era o único que não havia sido derrubado durante a Idade Média, talvez por 

localizar-se ao sul da Antiga Basílica de São Pedro construída por Constantino. Em 

1585, foi reposicionado sob ordens de Sisto V no centro da praça, diante da nova 

Basílica, cujo projeto de reconstrução fora idealizado inicialmente por Bramante 

décadas antes e até aquele ponto permanecia inacabado. O esforço de movê-lo para 
                                                                                                                                       

Sebastiano Serlio. In: Clássico anticlássico: o Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. p. 357. 
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um local a 300 metros de distância surpreenderia até mesmo Michelangelo e, no 

entanto, a ambição desta ação marcava o ímpeto do curto papado de Sisto V. 

Domenico Fontana, que desenvolveu o projeto minucioso de uma máquina 

impensável capaz de realizar o transporte e a edificação do obelisco e, ainda assim, o 

trabalho de mais de mil homens fez-se necessário para o sucesso da façanha. O 

obelisco foi reerguido no dia da Festa de Exaltação da Cruz e, na ocasião, a esfera 

dourada que continha as cinzas de Júlio Cesar e coroava sua pequena pirâmide no 

topo do obelisco foi substituída por uma cruz diante dos olhos de uma multidão64.  

Dos escombros do Circo Massimo, Sisto V ordenou a retirada tanto do 

obelisco Flamínio, quanto do Lateranense. Este último, o maior e mais antigo dos 

obeliscos de Roma, datado do século XV a.C., foi trazido em 357 do Templo de 

Amon em Karnak para então juntar-se ao obelisco Flamínio que fora levado ao Circo 

séculos antes, em 10 a.C., pelo imperador Otaviano Augusto. Em 1588, o obelisco 

Lateranense foi reerguido na Praça San Giovanni, também com auxílio da incrível 

máquina de Domenico Fontana [prancha 1]. Segundo os planos de Sisto V, o 

Flamínio, o obelisco do Faraó Ramsés II passou a ocupar, em 1589, o centro da 

importante Piazza Del Popolo [prancha 1]. Os dois monólitos que decoravam a spina 

da arena onde tantos cristãos foram sacrificados passaram a evocar o poderio da Igreja 

Católica – tornaram-se seus símbolos justamente ali onde a cruz coroa o obelisco.   

Foi também o Papa Sisto V quem colocou sobre a Coluna de Trajano a estátua 

de São Pedro, lugar onde outrora resplandecia uma águia. Colunas e obeliscos 

transformaram-se nos elementos arquitetônicos primordiais de transição do páthos 

imperial em piedade cristã, tanto quanto se converteram em elementos perenes da 

autoridade da fé católica e do Papa. O que poderia pretender a Igreja, essa instituição 

que tomara para si a responsabilidade de todos os encargos políticos, com uma 

manobra como a de marcar a cidade com obeliscos cuja representação estava 

estritamente ligada à grandeza dos feitos humanos? Sem dúvida, no século XVI, o 

cenário diante do qual a Igreja Católica Romana se encontrava era incerto: após 

experimentar uma consciência de liberdade com a valorização da ação dos homens, 

depois do confronto à sua doutrina e do saque à cidade, o movimento reformista 
                                                
64 Domenico Fontana ganhou fama e reconhecimento pelos feitos e fez importantes contribuições às 

ambições de Sisto V. Colaborava também com Giacomo della Porta, encarregado pela conclusão do 
projeto de Michelangelo para a cúpula da Basílica. Juntos concluíram a obra do grande mestre em 
apenas dois anos, um trabalho previsto para dez. Em 1590 o anel superior destinado a sustentar a 
lanterna da cúpula foi completado a tempo do Papa Sisto V realizar, antes de sua morte, uma solene 
missa “entre a alegria e fogos de artifícios” para inauguração do olho da lanterna. 
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dentro da própria igreja católica buscou instituir elementos de transmissão e fixação 

de certos valores histórico-ideológicos para coesão e continuidade de seu poderio. É 

deste contexto que emerge uma sensibilidade e a “vontade de arte” barroca cuja 

tradição clássica não aprisiona mas excede, ao mesmo tempo em que se dá a 

descoberta do Novo Mundo e a criação de novas ordens para sua catequese.  

Vive-se um “violento sentimento de ‘crise’ diante de uma mesma perplexidade 

no lento processo de desvelamento do mundo como horizonte e problema humanos o 

que, por sua vez, está no centro da própria história americana”65. Na desoladora 

crônica do mundo não cabia mais a perspectiva de uma história da salvação, ela aos 

poucos se desloca para o entendimento da história como história natural, como 

horizonte humano. Não que se negasse a existência da condição da eternidade, apenas 

a do paraíso intemporal. Os obeliscos e colunas tornam-se então os monumentos 

apropriados para imortalizar (e dar permanência) ao que agora é mortal.  

a inversão do signo e a sensação do tempo 

Convém lembrar que a herança da cultura egípcia é aquela cujas revelações 

incluíam também a profecia de um salvador. Tal herança eventualmente venha a 

explicar a aparição das sílabas na iconografia cristã e, através dela, o poder 

Eclesiástico pôde conceber a Sacrossanta Antiguidade almejada e cabível para fins do 

século XVI. Os obeliscos marcavam as entradas dos templos egípcios, já as pirâmides 

abrigavam o corpo de seu soberano Faraó e ambas vinculavam-se à deidade do Deus-

Sol Ra. Acredita-se que as formas dessas figuras majestosas resultem da observação 

dos fenômenos astronômicos relacionados ao nascer e ao pôr-do-sol. Elas figurariam 

então algo como a luz zodiacal e os pilares do sol que garantem a presença da 

incomensurável vastidão do Céu.    

Até onde se pode ver, uma poeira humana movimentada e vazia 
gravita em torno dele. Mas nada explica de maneira tão acurada as 
aspirações aparentemente desordenadas desta multidão quanto os 
espaços calculados e tranquilos comandados pela simplicidade de 
suas geometrias. O obelisco é, sem dúvida, a mais pura imagem da 
cabeça e dos céus. Os egípcios o viram como sinal de poder militar 
e glória, e assim como viram os raios do sol poente nas pirâmides 

                                                
65 A respeito da aproximação entre a sensibilidade barroca e a construção da história americana e dos 

seus valores de memória, ver Margareth da Silva Pereira. Corpos escritos – paisagem, memória e 
monumento: visões da identidade carioca. In: FERREIRA, Glória/VENÂNCIO FILHO, Paulo 
(orgs.). Arte & Ensaio, Rio de Janeiro, UFRJ, n. 7, p. 99-113, 2000 
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funerais, também reconheceram o brilho do sol nascente nos 
ângulos de seus esplêndidos monólitos: o obelisco era, para a 
soberania armada do faraó, o que a pirâmide era para seus 
cadáveres. (...) O velho Obelisco de Ramsés II está assim, no ponto 
central de onde avenidas irradiam, tanto a mais simples quanto a 
mais importante aparição do que qualquer outra; não é digno de se 
renovar o espanto que, das remotas regiões da terra e das 
profundezas do tempo, essa imagem egípcia do IMPERECÍVEL, 
esse raio de sol petrificado, alcance o centro da vida urbana?66 

Para ir além de um simples simbolismo das formas, é de interesse pensar no 

esforço empreendido na construção de figuras tão magnificentes. A geometria simples 

é composta de pedras imutáveis, seja enquanto monólitos para os quais foram criados 

meios para movê-los (os obeliscos), seja como prismas imóveis (as pirâmides) – de 

um jeito ou de outro, pedras imutáveis. Foram erguidas então tais formas imperecíveis 

de modo que seriam capazes, elas mesmas, de marcar o transcorrer do tempo sobre si 

mesmas, de cristalizar a sucessão do tempo e assim eternizá-lo. A lembrar, a absoluta 

imobilidade de formas antigas, na medida em que honrava a grandeza dos homens, 

assegurava, pela permanência e perpetuidade, a ideia de inteligibilidade, cara aos 

antigos, “que assimila o ser autêntico e pleno àquilo que é em si e permanece idêntico 

a si mesmo, ao eterno e ao imutável”67.  

No texto L’Obelisque (1938), Bataille relembra que muito tempo depois do 

surgimento das pirâmides e dos obeliscos, quando os homens desejavam adquirir 

imortalidade, retornavam ao mito de Osíris e aos ritos fúnebres, anteriormente um 

privilégio exclusivo do soberano; uma soberania reconhecida por uma enorme 

multidão através do terror sagrado, e cuja cobiça de um único homem por poder 

eterno fez erguer enormes edifícios para que do alto, perto do Deus-Sol, fosse possível 

                                                
66 BATAILLE, Georges. (1938). The Obelisk. In: Vision of Excess. Selected Writings 1927-1939. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985, p. 215.   
 Texto original: As far as the eye can see, a moving and empty human dust gravitates around it. But 

nothing answers so accurately the apparently disordered aspirations of this crowd as the measured 
and tranquil spaces commanded by its geometric simplicity. The obelisk is without a doubt the 
purest image of the head and of the heavens. The Egyptians saw it as a sign of military power and 
glory, and just as they saw the rays of the setting sun in their funeral pyramids, so too they 
recognized the brilliance of the morning sun in the angles of their splendid monoliths: the obelisk 
was to the armed sovereignty of the pharaoh what the pyramid was to his dried-out corpse. (...) The 
old obelisk of Ramses II is thus, at the central point from which the avenues radiate, both a simpler 
and a more important apparition than any other; is it not worthy of renewed astonishment that, from 
remote regions of the earth and from the dawn of the ages, this Egyptian image of the 
IMPERISHABLE, this petrified sunbeam, arrives at the center of urban life? 

67 PUECH apud AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da 
história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, p. 110. 
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restabelecer a ordem das coisas cada vez que a morte abalasse a plenitude da 

existência humana.  

Como se as pirâmides pudessem paralisar a sucessão das épocas e assegurar 

uma soberania intransponível, “à beira do Nilo, elas emergem como a totalidade dos 

séculos, assumindo a imobilidade da pedra e assistindo todos os homens morrerem, 

um depois do outro: elas transcendem o intolerável vazio que o tempo abre abaixo dos 

pés dos homens”68.  Como se pudessem reter em si aquilo que escapa ao homem que 

morre, acabam por desafiar a ordem natural. Não por acaso a forma piramidal 

reaparece nas arquiteturas neoclássicas dos “revolucionários”, como Boullè e seu 

cenotáfio [prancha 2]: a razão iluminista retirara dos céus a esperança de imortalidade 

individual em troca de uma permanência inscrita no monumento. Mas ao contrário de 

como compreendiam os antigos, na cultura iluminista, a natureza é o ambiente da 

existência humana, não a ordem reveladora.  

De páthos imperial a piedade cristã, segundo Bataille, o obelisco responde 

prontamente aos anseios de classicidade do homem moderno. Mas o homem moderno 

e a vida urbana a que ele se refere é aquela de Paris do século XIX. Os anseios de 

classicidade já não correspondem à totalidade orgânica de valores absolutos e 

universais engendrados pela cultura francesa da revolução (e do anti-historicismo caro 

ao Iluminismo), mas atestam um sentido de totalidade que é obsessivamente buscado 

através do acúmulo infinito do tempo histórico. Afinal, a imagem deste homem 

moderno (hegeliano) foi construída como aquele que é e se realiza na história, ou seja, 

pela convicção de que a história é algo em que o homem “cai” e que exprime o ser-

no-tempo do espírito humano, como a capacidade mesma de se produzir como 

indivíduo universal: a providência divina se torna a “astúcia da razão”69. 

Nesse sentido, o vazio intolerável a que se refere Bataille é o encontro do 

homem moderno com o tempo trágico dos Antigos, tão-somente de onde é possível a 

vertiginosa queda da vida, a queda cuja inabalável estabilidade provida pelo 

onipotente Deus pretendia eliminar. Bataille buscou compreender calmamente a 

relação dessas formas com as noções de duração e de tempo: de um lado a luta 

incansável entre o esforço de perpetuação de uma soberania associada aos 

movimentos da história que a sustenta e de outro a ‘sensação do tempo’ junto à 
                                                
68 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 216. Texto original: “Alongside the Nile, they rise up like the 

totality of centuries, taking on the immobility of stone and watching all men die, one after the other: 
they transcend the intolerable void that time opens under men’s feet”. 

69 AGAMBEN, Giorgio. - Op. cit., p. 115. 
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“destrutiva e criativa loucura das coisas”. Para ele, precisamente no centro da Praça de 

La Concorde, a Morte de Deus (um Deus-História) deveria ser bradada, onde o 

obelisco de Luxor, também do Faraó Ramsés II [prancha 1], ocupava em 1836 o lugar 

onde guilhotina para execução de Luís XVI aclamava o grande ato da Revolução. E 

justamente porque a figura do obelisco é a “mais calma negação” da morte de Deus e 

do espírito universal que se realiza na História.        

Os movimentos lentos e obscuros da memória aconteceram aqui no 
coração e não na periferia do ser, e eles representam a longa e 
implacável luta de Deus contra o tempo, o combate da “soberania 
estabelecida” contra a destrutiva e criativa loucura das coisas. 
Assim a história repete incessantemente a resposta da pedra 
imutável ao mundo do rio e das chamas de Heráclito70.  

Bataille clama o gesto do “louco Nietzsche” a gritar o mistério da morte de 

Deus, a iluminar com sua “lanterna de sonho” o centro da praça pública de um mundo 

civilizado de incrível charme histórico e beleza monumental71. Do Nilo ao Tevere, 

estendendo-se séculos depois até o Sena, foi a incessante luta de Deus contra o tempo 

que fez tantos obeliscos se reerguerem. Uma luta da permanência de soberanias pela 

estabilidade da vida. No entanto, diante da insistência em eliminar uma a uma 

qualquer ameaça à tal vida moderada na Terra, alcança-se – para surpresa desse 

homem disciplinado segundo as regras de Deus ou da História – um horizonte de 

apatia e conformidade. E, de forma radical, Bataille interpela precisamente este lugar 

de apatia, onde ocorre uma inversão de signos e, as gigantes figuras das pirâmides e 

dos obeliscos deixam de ser, aos poucos, um obstáculo à sensação do tempo e de seus 

fantasmas. “No tédio mortal da imortalidade”72, as figuras majestosas representam 

nada mais que sombras e formas ocas. Elas deixam de assegurar a obsessiva e covarde 

relação com o passado para revelar “a desesperada queda da vida”73 e tornam-se o 

único lugar de onde se pode ser resgatado de uma vida apaziguada. Este tédio mortal 

revela a profunda e inquebrantável relação do homem com a ‘sensação do tempo’, ou 

a impossibilidade de viver na imortalidade que redime o homem, seja no juízo final 

divino ou histórico. Trata-se da necessidade primordial de ‘sensação do tempo’ que 

                                                
70 BATAILLE, Georges. Ibdem. Texto original: “The slow and obscure movements of history took 

place here at the heart and not at the periphery of being, and they represent the long and inexpiable 
struggle of God against time, the combat of “established sovereignty” against the destructive and 
creative madness of things. Thus history endlessly repeats the immutable stone’s response to the 
Heraclitean world of rivers and flames”. 

71 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 213. 
72 Quadro do filme Le Sang d’un Poète (1930). Direção Jean Cocteau, ver também [prancha 1, 2]. 
73 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 218.  
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tem o homem, e assim se rompe com o horizonte desenhado pela sucessiva 

acumulação de formas.  

Na cena trágica de Serlio, que rememora a cidade antiga, as pirâmides e 

obeliscos eram coroados por uma esfera dourada que marcava ininterruptamente a 

passagem do tempo pela sombra feita pelo sol e de acordo com sua inclinação. Nesta 

dramaturgia trágica da cidade clássica, as figuras relacionavam-se com o movimento 

circular dos astros luminosos que marcavam, repetidamente, o transcorrer de um 

tempo pontual e homogêneo. Alguns séculos depois a Igreja Católica Romana 

promoveria a junção do obelisco com a cruz de modo a dar lugar à onipotência divina 

através do mesmo tempo contínuo e quantificado, dissociado, porém, de qualquer 

relação com o tempo trágico dos antigos. O tempo cristão é linear, limitado entre a 

Criação do mundo e o Juízo Final.  

Posteriormente, para ocupar o vazio da Praça de La Concorde, de onde as 

imagens da realeza e também da Revolução assombravam a tranquilidade da vida 

moderna, a figura de um obelisco era muito conveniente por sua atemporalidade, que 

não impõe uma afirmação imediatamente inteligível e resiste por seu “valor 

discreto”74. A autoridade soberana que os obeliscos simbolizam não se torna 

imediatamente consciente. E perduram enquanto uma imagem aparentemente sem 

significado, a não ser quando a ‘lanterna do louco’, como colocou Nietzsche, é acesa 

para gritar a morte de Deus.     

Para Bataille, no momento em que ocorre a inversão de signos, o encontro 

com essas grandes figuras deixa de se dar por meio de uma relação estabelecida pelo 

medo, seja o medo do poder do soberano ou do juízo. O encontro passa a se dar pelo 

orgulho e pela glória: “e quando alguém é levado pela glória ao encontro do tempo e 

de sua cortante explosão, se depara com ele novamente, e é precisamente neste 

momento que a morte é revelada” – e mais precisamente no choque do encontro com 

o tempo trágico, este “sentimento de explosão e uma leveza vertiginosa cresce diante 

de um obelisco imperioso e pesado”75. 

Ao tratar da relação da acumulação de formas antigas com o tema da morte de 

Deus, tanto antes quanto depois desta inversão de signo, Bataille debruça-se sobre a 

                                                
74 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 221. 
75 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 217. Texto original: “And when someone is carried by glory to 

meet time and its cutting explosion, he comes upon them again, and it is precisely at that moment 
that death is revealed” (…) “A feeling of explosion and a vertiginous weightlessness surround an 
imperious and heavy obelisk”. 
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relação do encontro com o tempo. E esta inversão, particularmente fundamental, 

ocorre justamente quando a figura do obelisco deixa de ser o símbolo da moderação e 

da banalidade necessária a uma multidão cuja vida é controlada pelos movimentos da 

história e passa a revelar não mais uma imagem, mas os “ruídos de sucessivas 

explosões” do tempo, do encontro com a morte. A forma do obelisco deixa de 

pertencer ao presente inextenso e absoluto (da imortalidade), que transformava em 

inócuo o espaço da praça pública, e se reporta então ao fim dos tempos ou ao tempo 

sem fim, isto é, ao vazio e à queda vertiginosa que é de fato a fundação do ser 

consciente de sua alienação.  

Assim, indo na direção oposta do caminho percorrido pelo mundo 
antigo, este mundo, à medida em que suas riquezas se acumulam e 
que tudo nela se decompõe, aspira em sua profundidade às 
libertações trágicas da ingenuidade da Grécia primitiva. É verdade 
que tudo o que acontece numa extensão quase vazia, num mundo 
que, como um todo, é nivelado e deprimido por sua destruição 
racional. Mas, em cada lugar onde se ata o destino massivo dos 
homens, o ritmo da vida e da morte se acelera e atinge uma 
velocidade tão grande que resulta apenas na vertigem da queda76.  

Portanto, dá-se a inversão de signos quando o encontro com as figuras antigas 

se faz não mais pelo medo, mas pela glória, ou seja, se faz através do páthos imperial 

e em sua relação com as massas. Neste momento revela-se a queda, as figuras do 

herói e do mártir dão lugar ao tempo trágico e justamente aí é que ele se depara com a 

impossibilidade de destruir os valores expressivos da experiência originária trágica. 

Até certo ponto a obsessiva acumulação de formas, necessária para orientar a vida dos 

ocos homens de cultura de que nos fala Nietzsche, colocam-nas como barreiras 

fundamentais contra a atroz ‘sensação do tempo’. Mas, dado o ponto de inversão, as 

formas sucessivas se tornam aquelas pelas quais é possível a transmissão subjacente 

dos engramas fóbicos de nossa sociedade, valores estes caros à construção do 

pensamento de Warburg. Isto posto, a ideia do interesse pela Antiguidade como 

simples afinidade com estas figuras que contêm elementos de classicidade afinados 

com um gosto, renascentista ou moderno, isto é, com elementos que se alinham ao 

                                                
76 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 216. Texto original: “Thus, going in the opposite direction on 

the road traveled by the ancient world, this world, as its riches accumulate and everything in it 
decomposes, aspires in its depths to the tragic deliverances of primitive Greek naiveté. It is true that 
everything takes place in an almost empty expanse, in a world which, in its entirety, is leveled and 
depressed by rational destruction. But in each place where the massive destiny of men is formed, 
the rhythm of life and death accelerates and attains a speed so great that it results only in the vertigo 
of the fall”. 
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kunstwollen de cada época, seria uma compreensão simplista. Warburg postula uma 

crítica direta à abordagem trazida por Riegl: 

Caracterizar a restituição do antigo como resultado de consciência 
factual emergente e historicizante, mas também de empatia artística 
conscientemente livre, significa limitar-se a um evolucionismo 
descritivo inadequado, a menos que se procure, ao mesmo tempo, 
descer na profundidade do entrelaçamento instintual que une o 
espírito humano à matéria estratificada de modo acronológico. Com 
efeito, só aqui é possível vislumbrar a matriz cunhadora dos valores 
expressivos da exaltação pagã que brotam da experiência originária 
orgiástica: o tiaso trágico77.  

Tanto em Warburg quanto em Bataille, perpassa-se a compreensão de como o 

culto dos monumentos corresponde a um certo orquestramento das existências dos 

seres numa multidão, a este culto se alinham os movimentos da história em busca da 

totalidade dos séculos e do encadeamento temporal, sob a pretensão da 

universalidade. Tal universalidade é proveniente das bases do saber histórico, e Riegl 

chega a afirmar sua confluência com os sentimentos religiosos: enquanto valor de 

memória universal tem por objetivo final atingir a todos. “A razão oferece à 

sensibilidade de todos, quase analogamente, talvez, ao que ocorreu ao cristianismo na 

saída da Antiguidade, observado historicamente, à luz da razão e não à luz da 

revelação divina (inviolável)”78. O cristianismo fora responsável por levar a filosofia 

grega à cultura das massas.  

No entanto, nestas mesmas vidas tal obstinação da história não se pode realizar 

– já que pelo páthos os valores expressivos são transmitidos. Na agitação da 

incontável multidão que se reúne em torno do obelisco, no centro de La Concorde, 

encontra-se aquilo que a consciência culpada colocou às sombras, “aquilo que é 

apenas vida humana, que não tem nome”, e que essa mesma multidão procura. E 

Bataille indaga: “quem sabe qual amargura ou santidade pode emanar dessa agitação, 

o que é horror, violência, ódio, soluço, crime, desgosto, riso e amor humano”79. Isto, a 

que se refere como “apenas a vida humana”, é o que sobrevive como resíduo de um 

processo cuja permanência terrena era confiada a um processo corrente, continuado, 

evolutivo.  

                                                
77 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 127. 
78 RIEGL, Alois. (1903). - Op. cit., p. 54. 
79 BATAILLE, Georges. - Op. cit., p. 214. Texto original: “Who knows what bitterness and sanctity 

are exhaled in this agitation, which is horror, violence, hatred, sobs, crime, disgust, laughter, and 
human love”. 
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Assim, é fundamental retomar a crítica de Nietzsche ao historicismo 

infindável, através da qual Bataille (bem como Benjamin), arrebata-nos com a 

imagem da vertigem do tempo, da queda e da morte e, junto dela, a emergência 

daquilo que sobrevive subjacente enquanto páthos, como resíduo, ruína.  

Se na concepção moderna, o consolo da imortalidade está relacionado ao 

âmbito secular da vida humana e de sua história universal, é contudo inegável que 

“todos os que até hoje venceram, participaram do cortejo triunfal, em que os 

dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão”80. 

Sendo afinal, o tiaso trágico a experiência originária orgiástica do homem, uma 

história pretensamente neutra que apenas acumula formas como respostas vagas e 

enganosas, corre o alto risco em sua própria audácia totalizante de se tornar uma outra 

história. As formas submetem-se à inversão de signos e realizam a transmissão do 

páthos com a mesma violência, de modo a interromper o sentido de um tempo 

contínuo.  

Assim, o recurso de retorno à forma clássica no monumento pode tanto servir-

se de seu valor discreto para afirmar um dogma, quanto tornar-se o elemento 

antiquado da perpetuação do próprio dogma. Riegl relembra que “a perfeição objetiva 

da Antiguidade”, apesar de não ter sido contestada diretamente ao longo dos séculos, 

foi gradualmente perdendo o seu significado canônico absoluto dado pelos italianos 

da Renascença a partir da crescente valorização de outras artes. No século XIX, ponto 

em que se conferiu à vida um tratamento historicizante, partiu-se apenas da imensa 

atividade de pesquisa de arte e cultura e de sua catalogação para que fossem erguidos 

“cânones” oportunos à amplitude do gosto estético da época.  

Conforme a concepção do século XIX, em toda forma de arte 
deveria haver uma parcela do cânone eterno da arte. A manutenção 
eterna dos testemunhos deveria servir à nossa satisfação estética, e 
as obras, considerando os numerosos valores do presente, deveriam 
ser cercadas pelos muros protetores da lei81.   

Satisfação estética, estilos históricos variados, exacerbação da criação 

puramente artística: este é o contexto em que a própria arquitetura torna-se mero 

monumento indicador de tempos históricos determinados. Uma vez que se entende 

por cânone uma regra, conferir a cada arte um conjunto de regras transforma a própria 

                                                
80 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. Tradução: Sérgio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 225. 
81   RIEGL, Alois. (1903). - Op. cit., p. 46. 



 

 

59 

criação num gesto de repetição e não de expressão de uma época. Daí o exercício de 

deslocar a arquitetura da linguagem dos estilos, de modo que a “utilidade” ou o “fim” 

fossem antes determinantes. Adolf Loos, contemporâneo e conterrâneo de Riegl, 

declara que “apenas uma pequena parte da arquitetura pertence à arte: o túmulo e o 

monumento.  Todo o resto, que serve para um fim, deve permanecer excluído do reino 

da arte”82 [prancha 2].   

Loos assume então a retomada de uma tradição interrompida pelos estilismos 

do século XIX, e ela consiste do entendimento de que a arquitetura se ajusta à cultura 

de sua época, aos saberes daqueles que não pretendem fazer arte, mas respondem às 

necessidades de uso. Desenvolver arquitetura significava “ser simples” e eliminar o 

ornamento e, nesse momento, voltam-se novamente os olhares para os antigos.  

Se em um bosque encontramos uma colina, seis pés de comprimento 
e três de largura, erguida com pá em forma piramidal, então ficamos 
sérios e algo diz em nós: aqui alguém está enterrado. Isso é 
arquitetura. Nossa cultura se baseia no entendimento da 
superioridade absoluta da antiguidade clássica. (...) Cada vez que a 
arte de construir se afasta mais do ornamento, se aproxima do 
grande construtor, que a leva outra vez à antiguidade. Fisher von 
Erlach no sul [prancha 2], Schlüter no norte, eram, com razão, os 
grandes mestres do século XVIII. E no limiar do século XIX se 
encontrava Schinkel83. 

Porém os olhares dos arquitetos modernos para esse período, considerado o 

berço da cultura ocidental, são divergentes: há quem insista em uma distinção 

evidente entre a herança grega e a romana, como é o caso de Le Corbusier que, ao 

lembrar dos gregos, ironiza o mau gosto dos romanos. Há também quem rechace de 

modo veemente a herança clássica, ao menos no discurso, porque nela enxerga a 

permanência da soberania, a contínua afirmação do dogma. Este é o caso de Flávio de 

Carvalho [prancha 1, prancha 2].    

O homem tem vivido quase que inteiramente de uma maneira 
clássica. O classicismo resume-se em repetir sempre uma série de 
dogmas e de maneiras de ser, embrutecendo o homem e paralisando 
o raciocínio lógico. O cristianismo foi essencialmente classicista. 
Recalcou para o inconsciente do homem as suas tendências mais 
bonitas: – impede o raciocínio lógico e o desenvolvimento de suas 
tendências biológicas84. 

                                                
82 LOOS, Adolf. (1910). L’Architettura. In: Parole nel vuoto. Milão: Adelphi Edizioni, 2013, p. 254. 
83 LOOS, Adolf. - Op. cit., p. 256. 
84 CARVALHO, Flávio de. In: O ideal antropofágico no IV Congresso de Arquitetos. Estado de 

Minas. Belo Horizonte. 09 de jul. de 1930. Fundo FC/CEDAE.    
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A despeito de uma constatação que assume uma visão geral da tradição 

clássica, a arquitetura proposta por Flávio de Carvalho se aproxima dos elementos de 

classicidade aqui descritos nas formas dos monumentos. São arquiteturas também 

monumentais, contêm a expressão de formas outrora imperecíveis e imóveis que 

garantiam permanência, exatamente o aspecto combatido por ele. No entanto, ele 

próprio compreende que “as imagens dilapidadas pelo sadismo surgem das sombras 

do inconsciente do indivíduo mesmo como surgem do sombrio inconsciente da 

história a escultura e a arquitetura mutiladas pelo tempo”85. Por um tempo que é 

sempre o mesmo. Quiçá esta mesma imobilidade se coloque, ao contrário, no 

momento de inversão de signo em que se aponta para a dimensão do transitório, que é 

aquela de morte: “as ruínas do mundo encantam pelo pujante conteúdo que sai pelas 

feridas e também pela própria eloquência do inacabado que sugerem”86. Aqui, as 

ruínas não concedem a apaziguadora sensação de um suceder do tempo, mas talvez  

tratem de uma imobilidade que comunica pelo choque, tratem da emergência de uma 

imagem do passado (por reminiscência) e da experiência originária transmitida pelo 

páthos. O que então poderia estar em jogo em sua retomada de formas como as 

propostas para a casa da Fazenda Capuava (1929-1938) [prancha 2]? Ou para o 

projeto do Palácio do Governo do Estado de São Paulo (1927) [prancha 1]? Flávio de 

Carvalho se torna o enigma a se adentrar.   

 

 
“Ao quebrar a estátua se corre o risco de se tornar uma... uma mesma. 

Novamente glória! 
Glória eterna! 

Jean Cocteau, Le Sang d’un Poète  
  

                                                
85 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os ossos do mundo. São Paulo: Editora Antiqua, 2005, p.88. 
86 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
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CAPÍTULO 2 
A SUGESTIBILIDADE DA FORMA  

 

 

 

 

 

 

A volúpia da forma produz no homem a ânsia de demolir e construir modernamente. 
Flávio de Carvalho 

sobre o espírito de renovação 

No ano de 1922, Flavio de Carvalho aportou no Brasil depois de seu período de 

formação na França e na Inglaterra onde cursou simultaneamente engenharia civil e belas-

artes na Universidade de Durham em Newcastle upon Thyne. O jovem de 23 anos, bisneto 

do 1o Barão de Cajurú, chega à capital paulista e encontra uma cidade em profundas 

transformações; a São Paulo dos anos 20 já não era mais um entreposto agrícola e vivia 

um intenso e irrefletido processo de urbanização. Em função do ritmo acelerado e da 

mudança da escala e da intensidade da vida urbana, a cidade adquiria ares de uma 

metrópole, embora ainda não se configurasse como tal. Ali, ainda a velha dinâmica 

aristocrática ditava o ritmo das transformações numa estrutura modelada pelo viés de sua 

condição colonial inicial, isto é, a elite cafeeira da Primeira República, manejando os 

influxos das mudanças, esforçava-se para assegurar a integridade e a permanência dos 

costumes provincianos e dos dogmas religiosos.  

Acabou por se configurar uma dinâmica instável e frágil através da conservação 

das oligarquias rurais e da condição agrária-exportadora do país ao mesmo tempo em que 

ocorria uma escalada industrial impulsionada pelo comércio regular com outros grandes 

centros no exterior. De um lado uma condição retrógrada e subordinada diante do 

contexto internacional e, de outro, um contato direto com a atualização do mundo. Não 

tardaria para que a notícia da concentração de riquezas atraísse milhares de migrantes de 

todas as partes do país e do mundo, e logo São Paulo tornou-se uma cidade de brancos, 
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negros, mestiços; de caipiras e de estrangeiros; de intelectuais e de operários. Foi assim 

que a cidade se viu invadida por uma grande euforia desenvolvimentista, e sua elite, ainda 

assentada sobre suas estruturas porém já declinante, viu a formação de uma burguesia 

industrial, comercial e financeira. O processo de metropolização deu-se de forma 

tumultuosa. Entre cortiços e novíssimos arranha-céus em estilos variados, a multidão 

apinhou-se na cidade muito rapidamente alavancando um inevitável estado de tensão 

social e política, ao qual se somou a vertigem provocada pelos irrefreáveis impulsos 

tecnológicos. Neste contexto formou-se todo um contingente que impelia à urgente 

atualização do país a partir de uma São Paulo fragmentada e de sujeitos desenraizados, 

uma cidade não ainda inteiramente moderna, mas que tampouco possuía uma imagem 

adequada de passado sobre a qual se ancorar.  

Ainda assim, era inegável a atmosfera cosmopolita que já pairava sobre a capital 

paulista em 1922; as imagens da vida moderna começavam a encantar pela efervescência 

da condição urbana. Uma atmosfera inflamada cotidianamente por espetáculos cênicos e 

pelas danças sincopadas que chegavam de além-mar, pelo novo cinema, pelo vigor dos 

esportes e das festas cívicas organizadas para as massas, pelo alvoroço das ruas ocupadas 

por vendedores, automóveis e bondes. Havia ainda um enorme entusiasmo em torno das 

celebrações do centenário de independência do Brasil, e em 1922 o monumento ao 

Ipiranga fora inaugurado, “dominando com suas linhas sóbrias a colina histórica”1. Era 

um momento de exaltação dos ânimos patrióticos que evocava uma necessidade inadiável 

de renovação da imagem nacional em consonância com o espírito da época.   

O recondicionamento dos corpos e a invasão do imaginário social pelas 
novas tecnologias adquirem, portanto, um papel central nessa 
experiência de reordenamento dos quadros e dos repertórios culturais 
herdados, composta sob a presença dominante da máquina no cenário 
da cidade tentacular2.    

Num contexto de fragmentação social e em meio aos ímpetos de se tomar os rumos 

do internacionalismo modernizador, os intelectuais encararam de forma radical a tarefa 

                                                             
1 Quadro do filme São Paulo: sinfonia da metrópole (1929), direção de Rodolfo Rex Lustig e Adalberto 

Kemeny. 
2 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.18. Para compreensão mais acurada do contexto urbano, 
social e cultural da cidade de São Paulo na década de 20, ver o referido trabalho de Nicolau Sevcenko. 
O historiador se utiliza da figura literária do orfismo, como um “oficiante do êxtase”, a fim de sondar 
as dinâmicas culturais em jogo nos meandros da transformação de uma cidade que se quer moderna. 
Num processo de tensão exacerbada, Sevcenko esclarece que as imagens (do nacional e do moderno) 
que emergem enquanto resoluções aos impasses, sociais e a serviço da construção de um imaginário 
coletivo, muitas vezes não escapam de serem messiânicas e míticas. 
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de pensar a ideia de “nação”. Seria no âmbito das artes, sem dúvida, que o movimento de 

renovação alcançaria maior expressão e consistência simbólica. O ano de 1922, com o 

acontecimento da Semana de Arte Moderna, é tido como o início de um momento 

decisivo da cultura e da vida nacional em que se propôs passar a limpo aquele “Brasil” 

de Paris afundado nos preceitos academicistas do XIX. A arte no Brasil de então era 

essencialmente acadêmica, aprisionada pelo recurso de imitação dos estilos de 

determinados movimentos estéticos como o naturalismo, o simbolismo ou o 

parnasianismo. Era impositiva e dogmática, e por força denunciava a condição colonial 

das artes no país. Tornou-se urgente acabar com a obediência culturalista para ir além das 

regras formais e assim deixar para trás o desalentador cenário de atraso em que as artes 

estavam submersas.  

O impulso de uma ruptura nos meios de expressão faz os primeiros anos do 

Movimento Moderno fulgurarem. O movimento que se organiza em torno da Semana 

alavanca uma fase revolucionária no campo da experimentação estética ao propor o 

abando da concepção da obra de arte como representação mimética da natureza em nome 

de uma autonomia da criação. Ao mesmo tempo, tal ruptura com os antigos modos de 

expressão perpassa a necessidade de se adentrar, conhecer e apreciar a realidade nacional, 

no sentido de revelar uma visão do país subjacente à estética de “linguagem bacharelesca, 

artificial e idealizante”3 a serviço da oligarquia rural instalada no poder.  

Este seria o “período heroico” do Movimento Moderno, como denomina Mario 

de Andrade4 , em que o projeto estético, no sentido de ruptura e transformação da 

linguagem, converge em direção a um projeto ideológico, ligado ao pensamento e ao 

espírito da época no âmbito mais geral da cultura e da sociedade. Para Antônio Candido, 

em famosa análise sobre a literatura modernista, trata-se de um momento do “desrecalque 

localista”5 que atravessaria os campos históricos, sociais e éticos. Momento em que se 

abandona o posto secular de inferioridade colonial ao trazer à tona, triunfalmente, os 

elementos e os modos do homem brasileiro. Lafetá, à luz de Candido, esclarece a 

distinção entre estes dois aspectos dentro do movimento de renovação das artes, e o faz 

de maneira dialética, também a partir da análise da produção literária, que havia sido, 

quiçá, a mais expressiva naquele momento. A convergência estética e ideológica nesta 

                                                             
3 LAFETÁ, João Luiz. Estética e ideologia: o modernismo em 1930. Argumento, São Paulo, Paz e Terra, 

nov. 1973, p.21. 
4 ANDRADE, Mario de. O movimento Modernista. In: ______. Aspectos da Literatura Brasileira. São 

Paulo: Martins, 1974, p. 237. 
5 CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. p.128.   
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fase do Movimento deseja justamente incorporar ao projeto de um novo Brasil moderno, 

o primitivo e o popular de um Brasil arcaico oprimido pelo academicismo.  

Sensível ao processo de modernização e crescimento de nossos quadros 
culturais, o Modernismo destruiu as barreiras dessa linguagem 
"oficializada", acrescentando-lhe a força ampliadora e libertadora do 
folclore e da literatura popular. Assim, as "componentes recalcadas" de 
nossa personalidade vêm à tona, rompendo o bloqueio imposto pela 
ideologia oficial; curiosamente, é a experimentação de linguagem, com 
suas exigências de novo léxico, novos torneios sintáticos, imagens 
surpreendentes, temas diferentes, que permite – e obriga – essa ruptura. 
Tal coincidência entre o estético e o ideológico se deve em parte à 
própria natureza da poética modernista 6. 

Portanto, na proposta estética e ideológica de renovação alavancada pelo 

Movimento Moderno coexistem tanto os anseios de internacionalismo e atualização das 

estruturas, quanto a descoberta de uma tradição cultural singular do país, em estreito 

vínculo com o abandono de modelos estrangeiros do século XIX. O movimento moderno 

instaura uma dialética entre o “universal” (não colonial e notadamente europeu) e o 

particular e local. Contudo, é necessário deter-se sobre a natureza ambivalente desta 

proposta que perpassa a própria concepção da poética moderna.  

Como se sabe, a preocupação nacionalista está diretamente ligada aos efeitos da 

Primeira Guerra Mundial. O impacto do cataclismo gerado pelo conflito abalou 

profundamente o contexto europeu alterando inevitavelmente os sentidos de uma intensa 

transformação cultural em curso. O elã destrutivo do “inovar violentamente” que 

circundava os poetas e artistas cubistas, como Pablo Picasso, Apollinaire e Blaise 

Cendrars, adquire um “caráter de fusão de sentidos doutrinários” em torno de uma nova 

condição da arte que passa a se dedicar à construção do “‘novo homem’, da ‘nova ordem’ 

ou do ‘espírito novo’, o resgate, enfim, da brasa viva e flamejante, a última e a primeira 

energia pura, de sob as cinzas estéreis da destruição europeia” 7 . Por outro lado, 

vanguardas como o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo mantêm o exercício de 

escancarar as feridas do mundo e romper com os traços atávicos que detêm seus gestos. 

Para tanto, concebem uma poética cujas bases perpassam procedimentos como “a 

deformação do natural como fator construtivo, o popular e o grotesco como contrapeso 

ao falso refinamento academicista, a cotidianidade como recusa à idealização do real, o 

fluxo da consciência como processo desmascarador da linguagem tradicional”8. Uma 

                                                             
6 LAFETÁ, João Luiz. - Op. cit., p. 21. 
7 SEVCENKO, Nicolau. - Op. cit., p. 166. 
8 LAFETÁ, João Luiz. - Op. cit., p. 21. 
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perspectiva que pretendia mostrar os assombros do presente e do passado para assim 

desvencilhar-se dos ideais canônicos da arte entranhados no povo europeu há séculos. 

Empreender esse novo espírito significava também colocar-se a serviço de um 

nacionalismo, que, ambiguamente, assumiu um caráter um tanto místico9. Para tanto, 

recorreu-se aos procedimentos técnicos da etnografia e à visualidade da arte “primitiva”, 

ora africana, ora oriental, precisamente porque significavam, no contexto europeu, uma 

ruptura violenta com os meios sociais e as tradições espirituais. Os movimentos de 

vanguarda fizeram o termo “moderno” adquirir um prestígio quase mágico depois do 

primeiro pós-guerra.  

O conflito atingiria não apenas o contexto europeu, mas teria um alcance muito 

mais amplo na medida em que atuaria como um provocador nos meios e nos modos em 

geral. Mario de Andrade, um dos maiores entusiastas do movimento, relembra: “É mais 

exato imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de 

guerra, eminentemente destruidor. E as modas que revestiram este espírito foram, de 

início, diretamente importadas da Europa”10. Tal ruptura com os modos “passadistas”11 

demandava um ímpeto de destruição que havia sido fornecido pelo contexto da guerra. 

Logo, “passar o Brasil de Paris a limpo” neste momento, não significava mais que uma  

atualização da informação que chegava da Europa. Ademais, se a nova linguagem fundia 

o caráter modernizador com o primitivo, não haveria motivo para que não encontrasse 

                                                             
9 Sevcenko relembra em um momento a conferência de Apollinaire em 1918, “o Espírito Novo e os 

poetas” em que este diz: “O mundo tem os seus olhos fixos nessa luz, que sozinha ilumina a noite ao 
nosso redor. [...] A França, o repositório de todo o segredo da civilização”. Em outro momento relembra 
aquela de Blaise Cendras, proferida um ano depois, “Por que o ‘Cubo’ se desintegra?”: “A geração ‘de 
volta do front’ tem sua mente desperta por outros problemas, e suas pesquisas apontam numa nova 
direção. [...] O cubismo estabeleceu o reino do simulacro; essa é a suprema heresia em arte. Nesse ponto 
nós tocamos na feitiçaria”. E o historiador segue: “Em vez de fragmentação, relatividade e 
contingencialidade do Trocadeiro, a verticalidade mecânica, monumental, coordenadora, mítica e útil 
da Torre Eiffel. Das cinzas do cubismo e da Guerra nasceriam o Espírito Novo, fusão de arte com 
instinto, elevado à condição de guia supremo e transcendente; o Purismo/Primitivismo, fusão de arte 
com os sentidos, o êxtase e o exótico; e os ultra-realismo, fusão da arte com a ação pura, com o 
automatismo sincopado e com a utilidade”. [SEVCENKO, Nicolau. - Op. cit., p. 200]      

10 ANDRADE, Mario de. Op. cit., p. 235.  
11 Se convencionou chamar de “passadismo” a arte consagrada pela academia arraigada em valores 

estéticos do século XIX que os artistas modernos acreditavam estar superadas tanto no tempo, quanto 
no espaço. Além disso, na linguagem corrente da época, aquilo que estava associado à nova tendência 
estética, moderna, era intitulado como “futurista”, o que conferia às demais manifestações artísticas o 
caráter de “passadistas”. O termo “futurista” não deixou de estar inicialmente atrelado ao movimento 
de vanguarda italiana liderado por Marinetti. Em 1926 Marinetti veio ao Brasil e apesar da exaltação na 
mídia, o mesmo não ocorre dentro do círculo dos artistas modernos. Alguns deles rejeitam a assimilação 
e a associação do movimento com a vanguarda italiana, além do mais, a vinculação do italiano com o 
fascismo transformou-o numa figura incômoda. Logo, os artistas quiseram se desvencilhar de tal 
associação, e “modernista” passou a ser o termo cunhado por eles próprios para designar a nova 
linguagem artística. 
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perfeito encaixe com a realidade do país, bastando adentrar aos pormenores da cultura 

brasileira para encontrar a nova tendência europeia naquilo que é próprio de sua 

constituição.  

O Brasil era um país mestiço que carregava a herança europeia tanto quanto era 

profundamente marcado pela cultura africana e ameríndia. Além do mais, as variadas 

influências culturais não diziam de um passado remoto, mas estavam presentes e 

conviviam cotidianamente até mesmo no conturbado contexto urbano da cidade de São 

Paulo. Em termos postos por Candido, esta seria uma “ambiguidade fundamental” do 

povo brasileiro, a tal ponto em que nem mesmo a burguesia existia conforme as regras 

estabelecidas. Portanto, a nova linguagem era tão adequada à construção de uma 

modernizadora imagem nacional justamente porque esses aspectos ambíguos da 

mestiçagem, vistos até então como “nossas deficiências, supostas ou reais, são 

reinterpretadas como superioridades. (...) Desrecalque localista; assimilação da 

vanguarda europeia”12. 

Muito embora o movimento moderno nas artes tenha estabelecido um vínculo 

indissociável com o desenvolvimento de uma cultura capitalista no país (devido ao surto 

industrial e ao processo de urbanização) e seu pressuposto fosse o resgate do popular, foi 

a velha aristocracia cafeeira que subsidiou, acolheu e consagrou os novos ideais 

transformadores. Mesmo que o abandono das estruturas tradicionais fosse imprescindível 

para os desígnios do movimento, isto não parece ter impedido que os influxos das 

experiências modernistas fossem rechaçados pelos detentores do “ouro verde”, ao 

contrário, talvez a consciência de seu estado de decadência os tenha feito assumir o risco 

de dar vazão a este novo “estado de espírito nacional”. Mario de Andrade assinala de 

modo contundente o caráter aristocrático do movimento, e ainda a importância deste 

apoio das elites para a eclosão e difusão da modernidade artística, cujo tour de force 

fundamental foi o evento da Semana de 2213. A figura de Paulo Prado, expoente da 

                                                             
12 CANDIDO, Antônio. Op. cit., p.126-8. 
13 É preciso lembrar de expressões anteriores, tanto de arte moderna, quanto de uma corrente nacionalista, 

que não coincidiam, mas que convergiram para que Semana culminasse como a manifestação de um 
Brasil moderno com sua arte nacional. A saber, já existia toda uma tradição do regionalismo que vem 
com Euclides da Cunha e Lima Barreto, também com o movimento editorial de Monteiro Lobato, em 
que se ocupava de dizer um Brasil arcaico e as aspirações de seu povo diante uma estrutura política 
omissa. Também na pintura há Almeida Junior que inova na temática regional, apesar do formalismo 
acadêmico. Mario de Andrade relembra ainda aparições pontuais e individuais de consciência nacional 
em Gregório de Matos, Castro Alves e Carlos Gomes. Do ponto de vista das expressões modernas, cita 
as exposições de Lasar Segall em 1913, de Anita Malfatti em 1917 e as estilizações das esculturas de 
Victor Brecheret. É curioso o episódio a respeito da exposição de Anita Malfatti em 1917, quando a 
artista regressa da Europa e expõe seus quadros de forte influência do expressionismo alemão numa 
galeria em São Paulo. Seu trabalho acabou por despertar interesse do público em geral, mas bastou uma 
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aristocracia intelectual e figura central da aristocracia tradicional, foi capaz de reunir 

artistas como Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia e Oswald de 

Andrade, que já agitavam a cena da arte “moderna”, para então lançar o movimento, 

galgar o apoio da classe e vencer as resistências conservadoras.  

E o fautor verdadeiro da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. E 
só mesmo uma figura como ele e uma cidade grande mas provinciana 
como São Paulo, poderiam fazer o movimento modernista e objetivá-lo 
na Semana. (...) O movimento renovador era nitidamente aristocrático. 
Pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo seu espírito aventureiro ao 
extremo, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu nacionalismo 
embrabecido, pela gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo 
prepotente, era uma aristocracia do espírito. (...) A Semana de Arte 
Moderna, ao mesmo tempo que coroamento lógico dessa arrancada 
gloriosamente vivida (desculpem, mas, éramos "gloriosos" de 
antemão...), dava um primeiro golpe na pureza do nosso aristocratismo 
espiritual. (...) A aristocracia tradicional nos deu mão forte, pondo em 
evidência mais essa geminação de destino - também ela já então 
autofagicamente destruidora, por não ter mais uma significação 
legitimável14. 

No relato histórico de Mario de Andrade15, a Semana é tida como o “brado” de 

um espírito coletivo e nacional “que viria mesmo”, inevitavelmente, e avivaria a 

possibilidade de uma autonomia das artes e das letras, reforçado pelas comemorações do 

centenário da independência política. Não haveria razão para que a elite paulista culta não 

                                                             
crítica negativa de Monteiro Lobato no jornal para que o entusiasmo se tornasse desconfiança e 
reprovação. Intitulada “Paranóia ou Mistificação”, rechaçava o internacionalismo dos modernistas, 
acusando-os de antinacionalistas. Oswald de Andrade saiu em defesa da artista escancarando a 
desatualização e dureza de Monteiro Lobato. Posteriormente, a corrente regionalista foi considerada 
reacionária pelos modernistas. O episódio é tido por muitos como a manifestação inaugural da Arte 
Moderna no Brasil.          

14 ANDRADE, Mario de. Op. cit., p. 235-241. 
15 A conferência “O Movimento Modernista” proferida por Mario de Andrade em abril de 1942 no 

Auditório da Biblioteca do Itamarati faz uma revisão do movimento. A este respeito ver: Marcelo 
Moreschi, “22 por 42: o paradigma da celebração”. Remate de Males, Campinas-SP, (33.1-2), p. 225-
271, 2013. No texto, Moreschi tece um comentário especulativo sobre a conferência como um reexame 
historiográfico cujo objetivo era reforçar a importância do evento como um marco do “movimento 
modernista” na cultura e na vida nacional, de modo a construir uma história unívoca (e purificada) do 
surgimento da modernidade artística no Brasil e fixar o próprio autor como o seu historiador 
“autorizado”, muito embora a conferência não tenha um caráter de redenção. Tanto é que Mario de 
Andrade ficou sendo lembrado como aquele que daria “o mais fiel testemunho daquele momento 
decisivo da nossa histórica cultural” uma vez que era um agente da referida história e também seu 
fixador. Estas foram as palavras introdutórias da análise de Alfredo Bosi sobre “O Movimento 
Modernista de Mario de Andrade” que não por acaso foi elaborada e lida em 1972 por ocasião do 50o 
aniversário da Semana [BOSI, Alfredo. “O Movimento Modernista de Mario de Andrade. Literatura e 
Sociedade, São Paulo, n.7, p.296-301, 2004]. Repetidas celebrações dos aniversários da Semana de Arte 
Moderna demonstram a necessidade de sua reavaliação crítica enquanto uma dinâmica defensiva de 
reafirmá-la enquanto marco historiográfico, e primeiramente afirmá-la como historiografia que 
corroborou com a modernização autoritária que se desenrolou no país na primeira metade do século 
XX. 
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se interessasse pelo contexto efervescente que circundava os artistas modernos, tendo em 

vista ainda o contato direto que a elite sempre manteve com as modas da Europa16.  

Um projeto modernizador internacional que incorpora o nacional-primitivo viria 

a calhar propriamente a esta classe proprietária de terras, na medida em que ressaltaria o 

aspecto regional, local ou nativo como algo nacional, reavivaria a consciência ideológica 

e estética da classe declinante. “O aristocratismo de que se reveste precisa ser justificado 

por uma tradição que seja característica, marcante e distintiva – um verdadeiro caráter 

nacional que ela represente em seu máximo refinamento”17 , assim Lafetá desvela a 

aparente contradição que a envolve.    

Deste modo a fase heroica do Movimento Moderno é marcada pelo entusiasmo 

do “espírito revolucionário” de seus fundadores. O “grupinho de intelectuais” responsável 

pela Semana passou a movimentar os aristocráticos salões onde se cultuava a tradição 

cultural brasileira nas comidas e na música e em “orgias espirituais”18. Mesmo que a 

Semana tenha tido muito mais intenções de modernidade do que dado a ver uma arte 

verdadeiramente moderna (com exceção de Anita Malfatti e John Graz)19, estes devotos 

do movimento se empenhavam em espalhar Brasil afora o sentido de renovação das artes 

e das letras. Houve quem os chamasse de os 12 Apóstolos, estes homens cultos a pregar 

a nova corrente do movimento moderno 20 . Gloriosos e eufóricos, os “espíritos 

aventureiros” clamavam, com um otimismo que lhes é próprio, por um Brasil popular e 

tradicional sem desprezar os elementos estrangeiros modernos. Na Paulicéia Desvairada, 

a poesia é Pau-Brasil.  

E a coincidência da primeira construção brasileira no movimento de 
reconstrução geral. Poesia Pau-Brasil. (...) Como a época é miraculosa, 
as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos. 
(...) O trabalho contra o detalhe naturalista – pela síntese; contra a 
morbidez romântica – pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento 

                                                             
16 Mesmo antes da Semana, figuras como Paulo Padro e Olivia Guedes Penteado já tinham o hábito de 

reunir artistas em suas casas para exposição das novas tendências artísticas das obras adquiridas em 
viagens, e tais encontros foram responsáveis pelo primeiro contato de vários artistas com obras 
modernas. 

17 LAFETÁ, João Luiz. - Op. cit., p. 23. 
18 ANDRADE, Mario de. Op. cit. 
19 A este respeito ver Aracy Amaral, Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo: Ed. 34, 1998. 
20 É Raul Bopp que relembra um artigo da época que assim se referia aos modernistas, dentre eles: “Graça 

Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Guilherme de 
Almeida, Álvaro Moreyra, Menotti del Picchia, Prudente de Morais Neto, Antônio de Alcântara 
Machado, Sérgio Millet e Sérgio Buarque de Hollanda. Ressente-se essa enumeração evangelista da 
omissão de alguns nomes como Renato de Almeida, Rubens Borba de Moraes, Di Cavalcanti, Villa-
Lobos, Tácito de Almeida, que tomaram parte ativa na cruzada modernista”. BOPP, RAUL. 
Movimentos Modernistas no Brasil – 1922-1928 [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio, 2012, p. 35. 
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técnico; contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. (...) O contrapeso 
da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. (...) O 
melhor de nossa tradição lírica. O melhor de nossa demonstração 
moderna. (...) Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de 
jornais. Pau-Brasil. A floresta e a escola. O Museu Nacional. A cozinha, 
o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil21. 

No caminho sem volta a que todos foram impelidos por uma “força universal e 

nacional muito maior”22, o campo das artes no Brasil foi repensado em um contexto mais 

amplo e como parte integrante de uma revolução cultural em curso no mundo. Para os 

modernistas da vanguarda fica claro que o grande mérito da agitação causada foi o 

despertar de um estado de estagnação, feito através de um movimento de conscientização 

coletiva sobre a necessidade de renovação das artes a partir do diálogo entre o nacional e 

o universal. Afinal, se “nada disso representa exatamente uma inovação”, bastava para 

Mario ser o “prenunciador” de um porvir que viria a extrapolar o campo estético e ocupar 

a dimensão política das inquietações modernas.  

Os vanguardistas da fase heroica enfrentavam o que acabou por se configurar 

como uma grande “crise espiritual” do mundo. Depois de um choque na ruptura da 

linguagem e da forma, pôs-se, também com certo idealismo, uma demanda de construção 

deste “espírito novo”23 do homem moderno.  

 

                                                             
21 ANDRADE, Oswald. Manifesto da Poesia Pau Brasil. [Correio da Manhã. 18/03/1924. p. 5/14]. O 

manifesto Pau-Brasil é publicado por Oswald de Andrade logo após uma viagem de “descoberta” ao 
Brasil que faz pelas cidades mineiras. A “caravana modernista” promovida por Olivia Penteado Guedes 
apresentaria as cidades coloniais ao poeta francês Blaise Cendras em visita ao país. No entanto, foram 
também os artistas brasileiros que os acompanhavam, Oswald de Andrade com Tarsila do Amaral e 
Mario de Andrade que travaram uma releitura da tradição cultural brasileira no encontro com o Barroco 
mineiro. O influente poeta francês contribuiu para o aprofundamento do sentimento nativista, primitivo 
e “canibalista” dentre os modernistas brasileiros, mas o manifesto de Oswald propõe uma poesia que 
traz o elemento crítico daquilo que é mera paisagem pitoresca e exótica. Com ironia aponta para os 
costumes nacionais arraigados, numa língua “sem erudição. Natural e neológica”. Também na pintura 
de Tarsila do Amaral há a fase “Pau-Brasil”, onde passa a inserir cores vivas, além dos temas da fauna, 
flora e folclore nacional. Seu caderno de desenhos da viagem teria inspirado Oswald de Andrade, no 
livro “Pau-Brasil” publicado no ano seguinte ao manifesto. 

22 ANDRADE, Mario de. Op. cit., p. 253. 
23 As referências de Mario de Andrade ao empregar o termo “espírito novo” não são apontadas diretamente 

no texto, mas tendo em vista a atenção dada aos movimentos da vanguarda europeia, deixando claro 
que o associa à inclinação mais doutrinária e ideológica com que a vanguarda se coloca no pós-guerra. 
Da conferência de Apollinaire em 1918, “o Espírito Novo e os poetas” saíram os preceitos desta 
tendência de uma valorização da tradição clássica sob um novo alento estético. Tal concepção 
ideológica foi retomada e desenvolvida na revista L’Espirit Noveau [O espírito novo] pelo pintor francês 
Amadeé Ozenfant, pelo arquiteto suíço Charles-Edouard Jeanneret [Le Corbusier] e pelo poeta belga 
Paul Dermée. Sabe-se que Mario de Andrade lia com acuidade e possuía todos os exemplares da revista 
publicada entre os anos 1920-1925.  
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em torno do projeto “Efficacia”  

É em meio a este período de exaltação dos ânimos que Flávio de Carvalho chega 

à tumultuosa São Paulo tomada pelo tom revolucionário e otimista frente aos novos rumos 

ditados pelo processo de modernização. O engenheiro-artista não iria se afugentar diante 

do “progresso” posto pelo contexto de transição, ao contrário, assumiria uma postura de 

radicalidade diante do cenário cultural de uma São Paulo que se convertia em cidade 

cosmopolita e industrial.  

Carvalho inicia suas atividades trabalhando em obras de construção de barragens 

e estradas de ferro, mas depois de pouco tempo assume o cargo de engenheiro calculista 

no escritório de Ramos de Azevedo, pioneiro no uso de estrutura metálica no Brasil. E é 

ali entre os principais projetos da época que começa sua reação à arquitetura monumental 

eclética dos arranha-céus. Como calculista, afligia-se para encaixar as estruturas e 

arcabouços conforme a nova demanda dos edifícios, numa arquitetura pensada apenas 

pelo seu exterior, por sua mera ornamentação. Relembra com indignação que nada cabia 

e por isso vivia uma luta constante para lidar com os “arquitetos da firma” incapazes de 

repensar a forma: “a estrutura não era racional, era uma estrutura encaixada, falsa, que 

entrava dentro de uma coisa que não tinha nada a ver com a época (...), e foi o início da 

minha revolta contra o estado existente na arquitetura”24. 

A insatisfação com as soluções de seu tempo levaram-no a fazer arquitetura, sem 

dúvida impelido por uma intenção plástica que, no entanto, necessariamente transpunha 

os artifícios da aparência. A questão da negação de um vocabulário historicista e eclético 

extraído de manuais já era então apregoada por muitos entusiastas da arquitetura moderna 

desde os fins do século XIX. A manifestação de uma nova expressão formal que recusa 

o anteparo do recurso estilístico começa na Viena fin-de-siècle, mas ganha enorme 

difusão com o trabalho programático de Le Corbusier, para quem a arquitetura há um 

século já havia sido reduzida a uma arte decorativa “em virtude de uma escolástica 

senil”25. Flávio de Carvalho, profundamente afetado pelo trabalho do grande arquiteto e, 

seguindo a mesma direção proposta por Le Corbusier, movia-se pela necessidade de 

                                                             
24 CARVALHO, Flávio de. (1963). Flávio por ele mesmo. In: LEITE, Rui Moreira (org). Flávio de 

Carvalho. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 35. – Palestra proferida na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1963 e publicada em nove artigos pela Folha de São 
Paulo em 1975 e posteriormente reunida no catálogo da exposição de curadoria de Rui Moreira Leite 
em 2010.  

25 JEANNERET, Charles-Edouard [LE CORBUSIER]; OZENFANT, Amadeé. Depois do cubismo. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005, p.43.  
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transformar uma arquitetura obsoleta. Ultrapassada especialmente em sua relação ao 

mundo exterior, já profundamente modificado tanto no aspecto visual, como nos hábitos, 

em consequência da inserção das máquinas na dinâmica da vida social. E no contexto de 

elevação do espírito industrial e científico como o traço marcante no momento, havia 

apenas a engenharia a dar conta da construção de instrumentos adequados às necessidades 

daquele tempo. A arquitetura, por sua vez, assumia sua mera participação como elemento 

retrógrado.  

Em Por uma arquitetura (1923), Le Corbusier fixou boa parte dos preceitos e da 

crítica modernista que já vinha sendo pensada desde suas formulações sobre o purismo, 

quando esteve a cargo da revista L’Espirt Noveau junto a Ozenfant e Dermée. O arquiteto 

havia reclamado a “estética do engenheiro”, sua lógica e audácia, como modo de 

retomada de uma “pureza dos princípios”. Esta pureza significava que a expressão formal 

da obra deveria permitir o reconhecimento, imediato e claro, da ideia da concepção que a 

gerou e, além disso, que os meio técnicos postos a serviço desta ideia possibilitassem sua 

execução fidedigna e sem engano. Uma pureza que teria permanecido em salvaguarda 

dos engenheiros na “grandeza tranquilizadora” de suas obras utilitárias (de fábricas, 

pontes, barragens), e assegurada pela utilização do cálculo e da economia dos recursos 

materiais.  

Assim, o engenheiro, esta figura da era das máquinas, havia encontrado a 

harmonia através da racionalização e da expressão sintética da concepção rigorosa. Assim 

se traduz a beleza da forma moderna. De suas construções foram retirados os véus inúteis 

que mascaravam as “leis do universo”, para que nelas fossem apreendidas as ordens da 

natureza que irrefutavelmente comovem os homens. Le Corbusier trata de um retorno à 

ordem, cujas leis são de conhecimento e de fascinação universal, e da herança dos 

ensinamentos clássicos, gregos. Universal no sentido de aproximação a um cânone 

absoluto, ainda que a condição de produção da máquina viesse para possibilitar um novo 

“ideal de perfeição” a partir de relações e ordenações até então impensadas. Pelo rigor 

com que operam, seriam capazes de eliminar todo o acidental e a contingência para que 

restasse apenas o essencial, isto é, o “elemento puro”, “invariante” e “geral”. 

Precisamente, “generalizar” significaria o “fim mais elevado do espírito” 26 , uma 

faculdade tangível tanto à ciência quanto às artes, e ainda um elemento comum entre elas.  

                                                             
26 JEANNERET, Charles-Edouard [LE CORBUSIER]; OZENFANT, Amadeé. Op. cit., p. 66.  
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Se a engenharia alcançou tal pureza com números, através do cálculo, a arquitetura 

o faria com formas, através das “relações” entre elas. A “invariante” afeta inevitavelmente 

os sentidos do homem, “fisiologicamente”27, de acordo com Le Corbusier. Logo, uma 

arquitetura que se propõe ao exercício de “plástica pura” por meio de formas primárias 

(o cubo, a esfera, o cilindro, planos horizontais, verticais, etc), formas estas que os “olhos 

vêem claramente” e o “espírito mede”28, suscitariam sensações no campo da lembrança, 

mas também do raciocínio e da criação. As geometrias são como eixos de ordenação sobre 

os quais se deveriam trabalhar elementos como volume, superfície, planta e traçados 

reguladores. Para Le Corbusier, a arquitetura é um “fenômeno de emoção”, capaz de 

espiritualizar pois alcança a objetividade na matéria sobre a qual se projeta uma ordem, 

portanto, sendo também uma “pura criação do espírito”29. Tal objetividade alcançada 

seria depositária da coletividade humana, uma vez que é universal e não dá margem às 

tendências individualistas e burguesas do romantismo, o que não quer dizer que aqueles 

que se dedicam às “invariantes” percam o caráter de personalidade. Tampouco que as 

invariantes demandem uma cópia literal da natureza, pois não se trata de uma imitação. 

Ao contrário, significa que suas possibilidades plásticas oferecem “fatos” ao imaginário 

moderno científico, objetivo e coletivo.  

Flávio de Carvalho relembra como as ideias de Le Corbusier o haviam tocado 

vivamente, não apenas por enaltecerem o trabalho do engenheiro aproximando-o do 

espírito da época, mas por colocarem a arte paralela à ciência e denunciarem a falha na 

“missão” da arquitetura, deflagrada justamente no pensar a casa, este “instrumento 

primário” ainda preso aos moldes de tempos intemporais. Como um dogma religioso no 

qual não é mais possível crer, a casa seguia sendo habitada como um templo de deuses, 

ilibada, a aprisionar o homem moderno. A “máquina de morar”, uma síntese corbusiana, 

irrompe da necessidade de transformação, e nada tem a ver com uma arquitetura feita pela 

máquina, nem com uma figuração maquínica, mas com a exigência de que seja uma 

arquitetura racional, eficiente e sem desperdícios. A casa deveria ser primeiramente útil 

para assim enobrecer o homem e arrancá-lo em definitivo da imobilidade dos 

conformismos e dogmas. O projeto moderno não dizia respeito unicamente às dimensões 

utilitárias e mercantis, mas almejava um alcance civilizatório. Flávio de Carvalho teria 

dado razão a Le Corbusier, “ou quase totalmente razão”30, mas sem dúvida o impulso 

                                                             
27 LE CORBUSIER.  Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2013, p.7. 
28 LE CORBUSIER.  Ibdem. 
29 LE CORBUSIER. Op. cit., p. 10. 
30 CARVALHO, Flávio de. Ibidem. 
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para sua produção havia surgido das ideias corbusianas, já então plenamente absorvidas 

pela cartilha modernista internacional.  

Em se tratando da difusão das ideias modernas no contexto nacional, o manifesto 

do arquiteto russo Gregori Warchavchik (1925) ocupa um papel relevante em termos de 

construção do campo “acerca da arquitetura moderna”31 na realidade brasileira. Suas 

concepções estão fortemente alinhadas ao movimento moderno francês proposto por 

Corbusier: superação da atividade decorativa, urgência de estender a racionalidade de 

construção das máquinas aos campos de atuação da arquitetura e da vida social, “lógica” 

como premissa, e “economia e comodidade” como valores. Ademais, pregava a negação 

absoluta do estilo, tanto na imitação passadista quanto na classificação da própria prática 

contemporânea. A arquitetura moderna não poderia se edificar sobre a noção de estilo, 

deveria ser apenas racional aliada aos “princípios da grande indústria”, o que equivale à 

adesão ao ideal de estandardização e produção em série: “aos nossos industriais, 

propulsores do progresso técnico, incumbe o papel dos Médici na época da Renascença e 

dos Luízes da França”32. Para Warchavchik, a beleza estaria na razão. Tal enlace da 

proposta moderna com os ideais da burguesia progressista, de acordo com Schwarz, 

“representa uma ruptura profunda com a tradição cultural, sem prejuízo de atualizar e 

reafirmar a hegemonia burguesa”33.   

Muito embora o manifesto de Warchvchik levantasse o debate em torno do tema 

da arquitetura moderna paralelamente ao processo de renovação estética em curso na 

cidade de São Paulo, pouquíssimas foram suas expressões até o momento. A Semana de 

22 não havia impulsionado o movimento como ocorria nos outros campos das artes. Aliás, 

sua participação teria sido ínfima, com trabalhos de apenas dois arquitetos34. O polonês 

Georg Przyrembel apresentou o projeto de uma casa em estilo irresoluto, com influências 

neocoloniais e francesas, algo inócuo, porque facilmente assimilado pelas correntes já em 

voga. Por outro lado, o espanhol Antônio Garcia Moya trouxe uma linguagem dissonante 

das convenções estabelecidas; seus desenhos se conectavam tanto à arquitetura 

mediterrânea, quanto aos templos pré-colombianos e do Egito antigo ou às mesquitas de 

                                                             
31 O manifesto foi publicado primeiramente no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, em 01 de novembro de 

1925. A respeito da trajetória do arquiteto dentro do contexto do movimento moderno brasileiro, ver 
José Tavares Correia de Lira. Ruptura e construção: a obra de Gregori Warchavchik, 1917-1927. Novos 
Estudos Cebrap, São Paulo, n. 78, p. 145-167, jul. 2007.  

32   WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da Arquitetura Moderna. In: XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura 
Moderna Brasileira: Depoimento de uma Geração. São Paulo: ABEA/FVA/PINI, 1987. 

33 SCHWARZ, Roberto. Que horas são?: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 108.  
34 A esse respeito ver Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Ed. 34, 1998.  
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taipa no norte africano [prancha 2], além de ser possível identificar traços da arquitetura 

marajoara. Tais aproximações foram possíveis pelo caráter primitivo que lhe dão suas 

linhas retas e as estruturas geométricas maciças. Mesmo sem definição de quais seriam 

os materiais utilizados, Moya35 elimina os adornos e elementos postiços incorporados à 

estrutura, o que confere a sua obra um aspecto de modernidade. Conquanto, percorrem a 

história como meros projetos fantasiosos porque não havia pretensões de que fossem 

executados. 

Seja como for, nada de realmente convincente em termos de modernidade 

arquitetônica havia aparecido até então, talvez sendo essa a lacuna que Flávio de Carvalho 

procurou ocupar quando em 1927 participou do concurso público para construção do 

Palácio do Governo de São Paulo [prancha 1]. Quiçá por essa mesma razão, “Efficacia” 

tenha causado “escândalo na praça pública”36, dado o “espírito de reserva” com que a 

sociedade recebia “certas inovações, sobretudo em matéria de arte”37. Carvalho entra em 

cena vestindo sua máscara de homem civilizado, sob o pseudônimo “Efficacia” para 

apresentar em meio a frontões, arabescos e “anjos graciosos” a impassível sobriedade da 

nova arquitetura. O trabalho é prontamente reconhecido como a primeira manifestação 

de arquitetura moderna no Brasil, logo, este engenheiro-artista que “se atira assim tão 

violentamente contra a rotina”38, não pôde senão se satisfazer ao chegar como uma “nota 

de imprevisto” na sociedade paulistana. Os ditos do jornal exaltam a novidade. 

A exposição dos anteprojetos ocorre no começo de 1928 no salão do Teatro 

Municipal e abre uma polêmica discussão na imprensa. Os críticos, que a despeito do 

reconhecimento de seu “gesto de audácia” e da “ideia originalíssima”39, logo o conectam 

à corrente vanguardista chefiada por Le Corbusier. Por certo, os elementos da “doutrina” 

moderna dão a tônica dos discursos de Carvalho dali em diante: a supremacia da máquina, 

do progresso e o raciocínio puro. À medida em que a arte é encarada como uma forma de 

ação do homem, ela deve, portanto, também ser baseada na lógica, como todas as outras 

                                                             
35 Antônio Garcia Moya nasceu em Granada, na Espanha, mas imigrou para o Brasil em 1895 aos 4 anos, 

onde realizou sua formação. Desenhista e arquiteto, realizou a parte arquitetônica do Monumento às 
Bandeira de Victor Brecheret e ilustrou a edição original de Paulicéia Desvairada de Mario de Andrade, 
em 1922.     

36 GERSON, Brasil. De Theatro e Arquitetura. Diário da Noite. São Paulo. s/d. Fundo FC/CEDAE.  
37 O Estado de São Paulo. Um curioso projeto apresentado. Diário Nacional. São Paulo. 01 de fev. de 

1928. Fundo FC/CEDAE. 
38 Ainda o atordoante projeto “Efficacia”. A justificação das ideias básicas que orientam a sua 

organização, dentro das modernas concepções de arte”. Diário da Noite. São Paulo. 06 de fev. de 1928. 
Fundo FC/CEDAE. 

39 A futura sede do Executivo Paulista. Um projeto futurista. O Jornal. Rio de Janeiro. 09 de fev. de 1928. 
Fundo FC/CEDAE. 
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esferas da vida do homem. Carvalho é categórico quando diz que toda arte é calculável: 

“submetendo tudo a uma análise matemática, chegaremos a determinadas expressões para 

atingir determinados fins”40, um procedimento um tanto clássico. E, certamente, o Palácio 

do Governo deveria ser a mais alta expressão de eficiência: “uma arte altamente eficiente 

com relação a certos fins é talvez uma das pretensões mais justas e um dos objetivos mais 

atraentes que podemos desejar”41.  

Contra a aparência imitativa dos projetos ecléticos e neoclássicos, “Efficacia” 

lança sua arquitetura não menos monumental. Na robustez em que se apresenta, 

sobressaíam-se as proporções volumétricas e as superfícies lisas, uma vez que o recurso 

dos retoques ornamentais havia sido eliminado. Seguindo à risca as diretivas modernas, 

o concreto armado estabelece as linhas gerais e a estética do edifício:  

O cálculo de concreto armado universalmente reconhecido e adotado 
produz formas maciças de aspecto pesado, cantos bruscos, curvas 
simétricas e superfícies lisas, que além de tudo são higiênicas por serem 
laváveis e de fácil desinfecção. Ele é, portanto, um prédio de concreto 
armado que demostra, pelas suas formas, que a sua estrutura é 
evidentemente concreto armado, que simboliza concreto armado, que 
procura glorificar o concreto armado, em vez de escondê-lo42.    

A proposta para o projeto se compõe, em termos mais amplos, da seguinte forma: 

ao centro, um volume semicilíndrico abriga um hall por onde se penetra o edifício. No 

rés de chão, localizam-se a casa civil e a casa militar, uma de cada lado do hall. Ainda no 

térreo, estão dois grandes salões, um de baile e outro de banquetes que precisaram ser 

destacados um do outro pelas dimensões exigidas pelo edital; Carvalho explica que eles 

comportam até 4 mil pessoas dançando “folgadamente” num ambiente sem colunas. 

Possuem piso de espelhos e de vidro opaco e dão acesso a amplos terraços no plano 

superior, onde estariam plantadas espécies da mata brasileira em espaços que comportam 

até três metros de terra de modo que cresçam livremente e abriguem a infinidade de 

pássaros que para lá serão atraídos. “Lá os festejantes encontrarão o contraste do interior 

dos salões, do som do jazz, repousando seus cérebros festivos; e ouvindo o canto dos 

pássaros noturnos, da coruja, do sabiá, do bacurau, encontrarão in natura o prototypo da 

música moderna...”43. 

                                                             
40 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
41 CARVALHO, Flávio de. In: Ainda o atordoante projeto “Efficacia”. Diário da Noite. São Paulo. 06 de 

fev. de 1928. Fundo FC/CEDAE. 
42 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
43 COSTA, J. G. Dias. “Actualismo”. Revista da Semana. 07 de dez. de 1929. Fundo FC/CEDAE.  
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O plano mais elevado comporta uma base de aviações, onde existem dois campos 

de aterrisagem com plataformas movediças e catapultas para o lançamento de aviões-

caça, a serviço também das comunicações do Governo. Além disso, canhões antiaéreos e 

balões cativos. No porão, depósitos para munição e armas. A conexão entre todos os 

planos é feita pelos elevadores, que tomam parte muito ativa no edifício e “são a sua força 

de movimento”. Carvalho diverge do edital de concorrência sobre a necessidade de uma 

“escadaria nobre” e insiste no uso da tecnologia para criar o elemento vertical de 

circulação. Logo, a função da escada se torna obsoleta e, convertendo-se em algo 

supérfluo, contraria a lógica moderna da verdade nas coisas. Servindo não apenas à 

circulação, “o elevador nobre, de 6 metros por 3, é a forma principal, o eixo de simetria 

simbolizado, elevando-se acima de todas as outras formas em completa evidência, numa 

espécie de coluna dorsal e cerebelo”44. Dele sai um holofote imóvel que guiaria os aviões 

noturnos e sinalizaria São Paulo. As janelas são marcadamente horizontais e baixas, 

chegam a ter 20m de largura por 1,5m de altura, e Carvalho as justifica por um princípio 

de higiene e conforto em relação a iluminação e troca de ar. Aliás, “o projeto todo é assim: 

nele tudo quer dizer eficiência, conforto e higiene”. Eis a tônica carvalhiana: atuar, através 

da doutrina moderna, uma evidente teatralidade calculada.   

Ora, se “diante dele tem sempre um poder de pessoas na gargalhada, algumas 

roxinhas de indignação”45, é porque “Efficacia” foi mesmo uma provocação. Como 

afirma Mario de Andrade, ele “berra estridente” e, por sua audácia, evidencia que o autor 

sabia de antemão que jamais seria aceito no concurso porque não haveria no Brasil uma 

comissão que pudesse julgar sua proposta. O poeta modernista, sempre atento ao contexto 

mais amplo de reflexão das artes, propõe-se ao exercício de análise do projeto numa série 

de artigos intitulada “Arquitetura Moderna”, e abre com ela uma polêmica no Diário 

Nacional nos dias subsequentes46. De saída, a crítica de Mario de Andrade é direcionada 

à própria vanguarda moderna que, para ele, fora dos limites da literatura, restringia-se 

apenas a uma elite muito pouco representativa. Mesmo que nela estivessem os únicos 

dedicados a pensar a questão artística nacional, suas concepções pouco ecoaram na 

realidade brasileira de fato. Também afirma que se acomodaram nas próprias convicções 

modernas e que para eles isso bastava. Entre inócuos modernos, Mario de Andrade foi 

então o poeta a fazer as vezes de crítico da atualidade arquitetônica.  

                                                             
44 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
45 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Moderna I. Diário Nacional. São Paulo. 02 de fev. de 1928. Fundo 

FC/CEDAE. 
46 A série “Arquitetura Moderna” foi publicada no Diário Nacional entre os dias 02 e 04 de fev. de 1928.  
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Mario de Andrade, a par das questões modernas internacionais, primeiramente 

levanta-as como a razão mesma que valesse o trabalho de sua argumentação e, no meio 

do “deserto absoluto”, encontra um espírito inventivo de engenheiro, vê pesquisa e não 

cópia, e também nele vê esperança de arte e lógica. Com isso, reforça o desinteresse pelos 

estilos convencionais e por todos os demais projetos que lá estavam. Porém procede com 

extrema cautela em seus dizeres para não ser confundido com um militante da doutrina 

moderna cuja arquitetura geralmente não o convencia, pelo menos até então. Para evitar 

interpretações de “partidarismo”, a crítica é rigorosa e dura, mas acaba por se concentrar 

nas mesmas questões que foram motivo de seus elogios.  

Sua principal objeção do ponto de vista estético, relacionava-se a uma simetria 

excessiva na distribuição dos volumes que, embora lógica, era analítica e simplista, “um 

pouco banal e sobretudo rija por demais”47, o que não significou sua recusa à simetria; 

Mario relembra obras primas da arquitetura clássica, cuja síntese eurítmica era alcançada 

com o uso de poucos elementos e, ainda, que os antigos traçados reguladores de base 

central haviam influenciado a arquitetura moderna de Le Corbusier, Mallet-Stevens, além 

de engenheiros alemães e holandeses. Mario também constatou um abandono da simetria 

elementar para a adoção de “traçados mais complexos e sutis, mais variados e de maior 

invenção individual”48. “Efficacia” teria optado por um fraccionamento analítico demais 

dos volumes de modo que a simetria atuasse como elemento assimilador e agregador. 

Justamente aí ela se torna exagerada, pois a distribuição dos inúmeros aposentos 

aglomerados não evidencia a necessidade lógica por trás dela, que só se justifica pela 

composição simétrica. Para ele, a simetria teria escravizado o artista e nela estaria a sua 

fraqueza de invenção. Muito primário, o projeto não teria alcançado aquele “além” da 

arquitetura do qual falava de forma eloquente Le Corbusier, isto é, a capacidade de 

comover: “é teórico por demais e por isso mais uma propaganda de tendência que uma 

pura criação lírica”49.  

Aos olhos de Mario de Andrade, “Efficacia” estaria unicamente ligado aos 

problemas de engenharia, em detrimento de qualquer intenção estética e até da própria 

finalidade do edifício enquanto residência do executivo. Ao projeto faltaria uma “verdade 

de destino”, “cuja norma prática foi assentada por Violet-le-Duc, e cujo princípio estético 

                                                             
47 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Moderna II. Diário Nacional. São Paulo. 03 de fev. de 1928. Fundo 

FC/CEDAE.  
48 ANDRADE, Mario de. Ibdem. 
49 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Moderna III. Diário Nacional. São Paulo. 04 de fev. de 1928. Fundo 

FC/CEDAE. 
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Hegel estabeleceu com escureza germânica, com sua ‘arquitetura simbólica’”. Mas qual 

seria tal falta de verdade? Ao se propor deslocar o olhar de uma perspectiva 

absolutamente central, colocando-se no lugar de um passante por exemplo, o poeta 

enxerga na proposta uma aglomeração de edifícios distintos, já que a simetria unificadora 

fortemente marcada pelo elemento central e vertical se enfraquece. Teve ainda a 

impressão de se tratar de um conjunto fabril e viu também uma “graça de morro”, aquela 

de “certos aglomerados de casas pobres nos morros do Rio”, “extremamente forte e 

primitiva”. Não que isso lhe conferisse um valor de qualidade ou defeito, mas seria uma 

falta de verdade de destino já que o prédio deveria tão somente abrigar o Governo. Não 

obstante e, contraditoriamente, Mario também lhe conferia “(um)a linha de nobreza rara 

e perfeita monumentalidade”. Assim, a análise crítica de Mario de Andrade é construída 

sobre a tônica da ambiguidade; elementos depreciados em determinados momentos, são 

exaltados em outros. De fato, não se pode dizer que Mario toma partido da arquitetura 

moderna, mas afirma por fim que “Efficacia” é um projeto excelente. Audaciosamente 

moderno e tradicional.  

É lógico e claro. É nobre e monumental. Dá impressão de força 
consciente, e não tem peso. Não tem nenhum arrebique rastaquera. E se 
a gente recorda a simplicidade pura e acolhedora dos casarões 
tradicionais do Brasil, com chefe que mandava de verdade, com mesa 
posta e quarto-de-hóspede sempre defumado com alfazema, põe reparo 
que no fundo uma novidade como o projeto de Eficácia é muito mais 
tradicional, muito mais brasileiro que qualquer arrebique decorativo de 
barroco, janelas de rotulas e beirais. E aqueles que acham que o Brasil 
é um país audaz ainda serão obrigados a constatar que o anteprojeto de 
Eficácia é psicologicamente tradicional porque audacioso. (...) 
Realizado[,] era um soco profético nesta nação que baseia-se no 
futuro”50   

Não foi apenas Mario de Andrade que enxergou “Efficacia” para além das 

categorias herméticas do moderno arquitetônico que, em muitos casos, passou pelo 

inclassificável nas notícias dos jornais, “o gênero verdamarelo avec Juquery toujours de 

epilepsia”, tomado como uma novidade dita “futurista”, termo de época um tanto 

depreciativo dado a toda inovação. Acusá-lo de futurismo não era necessariamente uma 

associação à vanguarda italiana, embora tal afinidade também fosse encontrada em casos 

como “relevos de Marinetti e incrustações de Paulicéia Desvairada”. De um jeito ou de 
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outro, o subtítulo do Diário da Noite anunciava: “‘Efficacia’ é uma granada que se lança 

sobre a rotina, explodindo por sobre os lugares comuns da arquitetura clássica”51.  

Como disse Guilherme de Almeida na sua coluna Urbano52, não foi a intenção do 

projeto, nem a plástica perceptível nos desenhos o que causou espanto e a caçoada 

defensiva do recatado público, mas o conteúdo do memorial que o acompanhava. 

Carvalho, ciente do choque que viria a causar, logo se justificaria para depois deixar a 

audiência boquiaberta dizendo: “O caráter curioso e fora do comum do prédio que vos 

apresento exige sem dúvida uma explicação”53. O pasmo viria mesmo com o cunho 

belicoso do projeto, com o qual teria atingido o “paroxismo do progresso”54.  

No entanto, parece inevitável que um projeto para o Palácio do Governo trouxesse 

à tona referências de uma arquitetura diretamente conectada à guerra, não apenas por todo 

imaginário ainda impregnado nas vanguardas artísticas após o primeiro conflito mundial, 

mas também porque a República Velha, então governada por Washignton Luiz, desde há 

muito não se assentava sobre bases tranquilas. O governo anterior atravessou o mandato 

em estado de sítio e viveu em 1924 a Revolta Paulista. Em 1926 surgia a oposição com o 

Partido Democrático do qual Mario de Andrade fazia parte e Carvalho era simpatizante. 

Mesmo assim, ao analisar o projeto, Mario deixou claro seu ponto de vista em relação ao 

caráter belicoso de “Efficacia”, quando “então se lembrou de Izidora e outras revoluções 

possíveis”, mas ele, “que não crê na possibilidade de mais Izidoras...”, zombaria daquele 

aparato que nada protegia o palácio, sempre indefeso sem as paredes blindadas de 

fortaleza.  

A resposta de Carvalho não tardaria muito, no mesmo jornal ele esmiuçaria suas 

escolhas bélicas e também as formais como “expressão” das “necessidades” do edifício. 

Uma das saídas para a crítica recebida foi a argumentação sobre a “camouflage”, o 

processo de camuflagem, que é mimese e não imitação, era para ele uma técnica de guerra 

que valeria mais que inúmeros canhões e soldados. Além disso, justifica que seus 

movimentos foram guiados, e também tolhidos, pelas exigências do edital de 

concorrência, na medida em que o levaram ao fracionamento analítico dos volumes de 

modo a atender aos diferentes usos dados aos vários andares. Daí decorre a simetria, que 
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54 COSTA, J. G. Dias. Ibdem. 
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corresponde à condição de eficiência na estrutura da construção e na distribuição dos 

cômodos, já que coloca a planta como geratriz da forma segundo preceitos modernos. 

Carvalho vai além:  

Gosto da simetria porque a simetria é necessária ao equilíbrio. Não 
quero dizer simetria somente em formas. Naturalmente uma pode ser 
assimétrica e estar em equilíbrio. O sentido da palavra simetria 
corresponde não só a magnitude, direção e posição das formas em ação 
(necessidades determinadas pelas circunstâncias) como também os 
movimentos dessas forças sobre um eixo qualquer. Talvez seja mais 
claro assim: – a influência das forças (necessidades do prédio) sobre um 
ponto qualquer. Quando a soma algébrica dessas influências é igual a 
zero se estabelece equilíbrio55.       

Para além de um racionalismo mecanicista, as “forças” são as “necessidades do 

prédio”. Qual seriam então as circunstâncias que determinaram tais necessidades? Ciente 

de que o projeto para o Palácio do Governo “era para agasalhar o governo do estado e 

protegê-lo contra a eventualidade de queda do poder”56, a modernidade de “Efficacia” se 

pôs a atuar integrada ao esquema de autoridade tradicional, mesmo sabendo de antemão 

que jamais seria adotada enquanto fachada do governo. Ora, passado o tempo, Carvalho 

é quem teria razão: o aparelhamento bélico antes tido como um desbarate descabido, 

estaria mais para um prenúncio, afinal Izidoras ainda ocorreriam. Com toda a polêmica 

em torno da belicosidade do projeto, Mario de Andrade teria identificado sua “ironia 

dolorosa”, embora a desprezasse como figura de pensamento relevante à analise crítica: 

“excluída a caçoada”57, fala-se de arte e engenharia. Mas parece que em “Efficacia” a 

caçoada é motriz e vai além dos canhões e catapultas, através dela Carvalho parece querer 

explicitar a crise geral da ordem aristocrático-burguesa, por uma perspectiva 

antitradicionalista e libertária, no sentido de romper com as convenções que confinam as 

formas de ação do homem. O exagero é a ironia que faz parte de uma violência em sua 

maneira58. Apenas dois anos depois o povo se amotinaria em praça pública a clamar: 

Getúlio!  

                                                             
55 CARVALHO, Flávio de. O Palácio do Governo. A propósito do ante-projeto “Efficacia”. Diário 
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Tanto mais, em “Efficacia”, a simetria é força em movimento e o equilíbrio não é 

sinônimo de forma inerte, de modo que a linguagem científica não se propõe a ser uma 

limitadora da forma, ainda que sua escolha tenha sido pela simetria elementar cujo eixo 

catalizador, central e vertical, mostrava-se um tanto simplista. Conquanto, mesmo que se 

alcance um ponto zero sobre um eixo, sua busca era por dar expressão ao movimento. 

Não havia sido a título de ilustração apenas que as únicas decorações do prédio fossem 

os dois painéis nos salões de festas e de banquete; o primeiro mostrava um grupo de 

figuras de mulheres cujos corpos “deformados” davam a sensação de movimento, de 

corpos em dança: 

Representa moças de ouro com cabelos de prata, exercitando-se com 
movimentos sincronizados. Os tempos dos movimentos individuais não 
correspondem uns com os outros, porém o conjunto representa uma 
aglomeração organizada que procura simbolizar expressionisticamente 
alguma coisa da dança em geral59.        

O painel parece conter a síntese estática que Carvalho propôs para o edifício, 

simbolizada “expressionisticamente”. O mesmo ocorre com o segundo painel, na sala de 

banquetes; a composição de uma cena agrícola brasileira tão cara à época. A questão 

social ocupava o centro das preocupações das vanguardas artísticas e se configurava 

enquanto traço do nacional, isto é, aquele elemento local sobre o qual se construiria a 

imagem da renovação estética modernizante. Nota-se que Carvalho estava bastante 

ambientado à realidade sociológica, política e artística do país, que “não parava de colocar 

lado a lado os traços burguês e pré-burguês, em configurações incontáveis”60. Sobre este 

painel Carvalho explica:  

Pode receber a mesma análise que o anterior, acrescida de algumas 
notas: notamos que as linhas retas predominam, assim como uma certa 
simetria em formas e simetria cinética. Temos como figura central uma 
velha recostada no chão, a uma bananeira. Esta velha representa todo o 
passado da juventude em derredor dela, aparece o trabalho, exausto, em 
repouso. Duas mulheres agachadas no chão procuram plantar qualquer 
coisa, enquanto que o homem assobia, com as mãos no bolso, e outro 

                                                             
É plausível especular que seria o próprio Flávio de Carvalho a fazer zombaria. “Pode alguém conceber 
colunas sem arquitraves e arquitraves sem tríglifos? Não possui uma só folha de acanto! Um só óvulo! 
Como? Onde estamos nós!!! Em que época vivemos!! (...) E os outros concorrentes? Sem dúvida 
demasiado modestos não desejam perturbar a harmonia do povo paulista e, por isso, não protestam 
contra a entrada brutal, e podemos mesmo arriscar, imoral do indesejável EFFICACIA. (...) ‘Efficacia’ 
fala em formas geométricas. Conhece, ao menos geometria? Ó prisco Vingola, levanta-te do túmulo (...) 
Mostra que gregos são gregos e que sem ‘gregas’ não existe arquitetura. E o outro painel!! Deus me 
perdoe, mulheres nuas dançando no salão de festas! E a moral do povo paulista? (...) Deus o poderá 
castigar com muito mais facilidade que o sr. Presidente do Estado”. [Diário Nacional. São Paulo. 07 de 
fev. de 1928. Fundo FC/CEDAE].         

59 CARVALHO, Flávio de apud COSTA, J. G. Dias. Ibdem. 
60 SCHWARZ, Roberto. - Op. cit., p. 13. 
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levanta algo de evidentemente muito pesado. O peso do que ele levanta 
é grande, e isto está claramente indicado pelas linhas retas do braço e 
das outras partes61.    

À ousadia formal do moderno internacional, justapõe-se o elemento local. 

Carvalho articula com irreverência a linguagem moderna das vanguardas europeias ao 

debate das componentes recalcadas. Encontra uma combinação de soluções 

antitradicionais (o uso da lógica científica no combate às alienações estilísticas) com a 

matéria expressiva “nacional” para realizar a síntese da arte de seu tempo: “o projeto de 

cimento armado sintetiza, afinal, a vida paulista de hoje, não deve esconder sua expressão 

principal”62. A vida paulista de então era a sinfonia da metrópole, a imagem ambígua da 

mestiçagem, o concreto armado, o jardim de árvores nativas, o extático, o desconjuntado, 

o operário, o caipira. Portanto, tal expressão não se resumiria apenas à questão estrutural 

do prédio, mas ao movimento, às forças em ação.  

A arquitetura de “Efficacia” se compõe de elementos simples: planos horizontais 

em contraste, em função indireta um para com o outro, o elemento vertical de 

comunicação em comum, superfícies lisas em estado cru, árvores e pássaros. A feição 

deliberadamente rudimentar é operante em vários sentidos, seja por expor uma atitude de 

modernidade incontestável, onde a simetria objetivada assume uma obviedade 

conveniente para que o “espírito novo” se torne prontamente inteligível, seja por um viés 

historicamente mais específico, onde tal feição é funcional sobretudo porque efetiva a 

contiguidade do internacional e do local, do traço burguês e do pré-burguês.  

Há ainda mais uma maneira de especular sobre tal justaposição. A fórmula 

moderna de “Efficacia”, com toda sua recusa à ornamentação e expurgo do acessório, 

empurra-o em direção a uma arquitetura racional fortemente marcada pelo traço 

classicista (embora negado em seus discursos). Tal traço se apresenta ao optar pelo uso 

de uma simetria elementar que evidencia relações hierárquicas na composição formal e 

uma figuração coesa e fechada. Com ela Carvalho quer declarar uma renúncia à aparência 

das coisas. Contudo, na medida em que satura este recurso por meio de uma simetria 

excessiva, acaba por intensificar seu contraste com o acessório supérfluo de modo a 

inflacionar também este campo das aparências. Ao retirar, ressalta a falta. Uma vez 

marcadamente coesa e fechada, a classicidade da forma é uma provocação pela inversão, 
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para a abertura e para o movimento. Trata-se da mesma inversão lida por Bataille, que 

opera a figura do obelisco enquanto elemento de classicidade. 

Carvalho instaura uma tensão em que a simetria excessiva (porque simplificada) 

está associada ao auge das alienações (tanto do imitativo quanto do racional) e ele se vale 

desta tensão exatamente quando a dramatiza. Tal é a sua ânsia, que afirma: “as paredes 

lisas e os prismas enormes formarão sombras gigantes que virão evidenciar mais o destino 

e a vida estrutural do prédio, dando ao observador o valor estético da verdade”63. Assim, 

Carvalho abre em sua arquitetura espaço para expressão, ou aquilo a que se refere em 

termos de “simbolizar” ou “representar”. Aos modos expressionistas, nele a forma é 

torturada pela própria rigidez e arrancada da imobilidade64.  

Certa vez, ao comentar o projeto de um teatro Carvalho declara: “um teatro 

representa o pensamento libertário-artístico de uma nação e, portanto, deve ser provido 

de um sentimento dramático que se manifesta estilizado em suas formas e em suas 

cores”65. Mesmo que em seu discurso apareça a condição fundamental de submeter a arte 

e a arquitetura ao raciocínio, à lógica e ao cálculo, há sempre algo que escapa, há o 

elemento emocional que pode parecer ingênuo, mas que transparece certa intenção de 

comover que Mario de Andrade não teria reconhecido. É curiosa a resposta de Carvalho 

à crítica do poeta em relação ao volume semicircular do hall enquanto uma “forma sem 

necessidade lógica e semostradeira”66, quando então justifica a linha curva pela qual se 

penetra ao edifício pelo caráter psicológico de seu gesto, numa resposta aparentemente 

rasa, mas que valeria pela emoção tanto quanto a saída pela razão.  

Certamente concordo com Mario de Andrade a respeito do hall 
semicilíndrico; este é quase que exclusivamente emocional tendo pouca 
razão de existir e estando em evidente antagonismo com o resto do 
prédio. Porém dado o pequeno espaço de tempo para a apresentação dos 
projetos, não me foi possível aplicar todas as teorias novas que possuo 
sobre o assunto67.  
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67 CARVALHO, Flávio de. In: O Palácio do Governo. A propósito do ante-projeto “Efficacia”. Diário 
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 A este respeito ressoa um trabalho posterior que Carvalho desenvolve sobre a moda, cuja perspectiva 
de abordagem transparece a mesma intenção estética de suas formas arquitetônicas: “A moda contém 
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Carvalho anuncia que há mais por vir, mas já ali evidencia seu mecanismo de 

expressão. O gesto dramático sobre a dinâmica da forma, eis sua equação arquitetônica: 

em “Efficacia” a feição é rudimentar e “rija por demais”, mas em seus salões mulheres 

dançam nuas, camponeses sofrem o peso trabalho e se come sobre um piso de espelhos. 

Há holofote, há camuflagem, há guerra. Carvalho desmistifica as coisas do espírito 

moderno ao fazer delas apenas agonias burguesas, já que sua belicosidade e sua dança 

nua nada mais são que ironia. A ânsia por expressão vai na contramão de uma 

objetividade universal da arquitetura moderna à qual imediatamente o associam, isto fica 

claro quando a simetria elementar é saturada pelo drama e faz paródia do invariável. 

“Efficacia” é também uma paródia da impessoalidade do progresso ao lançar tamanha 

polêmica. E sem prescindir de uma racionalidade, é ainda uma paródia do rigor científico 

da linguagem arquitetônica, visto que suas formas são também emotivas. “Efficacia” é 

uma alegoria da forma moderna, cuja tônica forja uma síntese composta de símbolos da 

modernidade com o “desrecalque localista” e no projeto se particularizam as tensões em 

jogo, de modo exacerbado, teatralizadas e com uma “ironia dolorosa”. Afinal, ali “a 

civilização exige que o homem conheça cientificamente a volúpia da forma e o desejo da 

cor”68. 

o invariável, a norma e o desconhecido  

Dois dias após a réplica de Flávio de Carvalho a Mario de Andrade, a capa do 

Diário Nacional exibia sob o título “As novas tendências da Arquitetura”, imagens das 

casas de Walter Gropius e Le Corbusier na exposição de arquitetura em Stuttgart (1927). 

O artigo, que nada dizia a respeito da exposição a não ser sobre a autoria dos projetos, 

propõe-se a defender a necessidade de adequação da arquitetura a uma época em tudo 

dominada pela máquina. O texto afirmava que a arquitetura deveria se transformar como 

ocorre com a moda dos vestuários e independentemente daqueles espíritos conservadores 

apegados aos valores de tradição e presos ao passado. A arquitetura muda e “evolui”, “foi 

realista com os gregos, sensual e brilhante com os bizantinos, mística e torturada com os 

                                                             
duas formas básicas: A Forma Curvilínea e fecundante com cintura nas cadeiras e a Forma Reta Paralela 
Antifecundante com cintura logo abaixo dos seios. As formas Curvilíneas Fecundantes se ligam à 
alegria de viver e as Formas Retas Paralelas Antifecundantes estão ligadas à tristeza e ao luto.” 
[CARVALHO. Flavio de. A moda e o novo homem: a dialética da moda. Rio de Janeiro: Beco do 
Azougue, 2010, p. 13].           

68 CARVALHO, Flávio. In: s/t. Correio Paulistano. São Paulo. 17 de fev. de 1929. Fundo FC/CEDAE. 
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góticos, pesada e preocupada com o problema da eternidade, no Egito”69. Seguindo a 

cartilha da arquitetura moderna, de maneira bem explicativa, o artigo reiterava os 

argumentos de Mario de Andrade de que já existiam pelo mundo ruas inteiras com tais 

exemplares de arquitetura, e de certa forma reforçava a “tendência” anunciada de maneira 

um tanto extravagante pelo projeto de “Efficacia”. Já não se tratava da vertigem de um 

modernista fanático, mas do “soco profético”70 de um destino inevitável:  

O arranha-céu, a fábrica são os dois protótipos da arquitetura legítima, 
acomodada com o espírito da vida contemporânea. Nada de enfeites 
decorativos nem de imitações arrebicadas. Nitidez, claridade, 
comodidade, higiene. O mesmo espírito que fez o avião, a fábrica, o 
automóvel, faz as casas únicas possíveis hoje. Damos aqui exemplos 
dessa arquitetura contemporânea71.        

Existe um quadro crítico alinhado às tendências internacionais que se propõe ao 

exercício de denunciar categoricamente um contexto nacional “miseravelmente atrasado” 

em termos da “arte de construir casas”. Como se vê, é notória a repetição do vocabulário 

e das expressões nos debates travados nos jornais da época, estes “jornais, syntese da vida 

humana”72. Todos aqueles que saem em defesa do gesto inovador de “Efficacia” se 

ocupam quase que igualmente de apontar para uma sociedade conservadora, patriarcal e 

reticente a mudanças.  

A celeuma em torno de “Efficacia” não parou aí, mesmo porque o próprio 

Carvalho sempre se ocupou de alimentá-la. Naquele mesmo ano, ainda sob o pseudônimo 

modernizante, Carvalho participa dos concursos para a Embaixada Argentina, no Rio de 

Janeiro e para a Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte (1928). E claro, 

provocou semelhante agitação e chacota. Carlos Drummond de Andrade, em sua coluna 

assinada Antônio Crispim, escreveu sobre o projeto da Universidade uma crítica mais 

breve, porém semelhante à de Mario de Andrade. Elogia a beleza do gesto daquele que 

participou sabendo que não venceria o concurso; critica o excesso de “lógica fria” e o 

chama a ser mais imaginativo. “Mais impulsivo também. Mais humano”. Quanto ao 

plantio de milho, amendoim e bananas na cobertura, lamenta aqueles que acham a ideia 

ridícula apenas pela vulgarização dos tipos de plantas, e lamenta também as gargalhadas, 

porque eram gargalhadas como aquelas que “uma dolorosa comédia de Carlito” provoca, 

                                                             
69 As novas tendências da Arquitetura. Casas que se vêem na exposição de Stuttgart. Diário Nacional. São 

Paulo. 09 de fev. de 1928.  
70 ANDRADE, Mario de. Ibdem. 
71 ANDRADE, Mario de. Ibdem.  
72 Quadro do filme São Paulo: sinfonia da metrópole (1929), direção de Rodolfo Rex Lustig e Adalberto 

Kemeny. 
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em “que o público teima em não compreender e que acabará não se compreendendo a si 

mesmo, tornando-se fútil à força de ser grave”73. Assegurado de seu caráter, é com o 

mesmo traço de sobriedade e de ironia que Carvalho projeta o Palácio do Congresso 

(1929).  

O debate sobre a arquitetura moderna se amplia por inúmeros fatores no período 

que se segue. Um deles é a passagem de Le Corbusier pelo país em 1929, quando proferiu 

algumas palestras sobre a “revolução arquitetural contemporânea” e as soluções do 

urbanismo para as grandes cidades modernas. Seus projetos são clichês de capas de jornal 

e é Flávio de Carvalho, acompanhado de Geraldo de Ferraz, que se encarrega de 

entrevistá-lo para o Diário da Noite num encontro que ocorreu na casa do anfitrião Paulo 

Prado. A matéria publicada se concentra em grande parte nas perguntas elaboradas pelos 

correspondentes do jornal, de maneira que ela se torna muito mais reveladora das questões 

que afligiam o próprio Flávio de Carvalho do que esclarecedora acerca das formulações 

teóricas do ilustre arquiteto suíço e de sua escola. Le Corbusier, um pouco irônico, sorri 

dizendo que nelas havia assunto para um livro de arquitetura: 

1a – Acha que arquitetura é um problema filosófico? 2a – Deve a 
arquitetura ser lógica? Que é lógica? 3a – Deve a arquitetura ter cor? 4a 
– Qual o fator predominante: a cor, a forma ou a ideia funcional? 5a – 
Que é que constitui o agradável na cor e na forma? 6a – É esse agradável 
subjetivo ou objetivo? 7a – Como introduzir o fator psíquico na 
arquitetura? 8a – Deve-se ou não sacrificar a ideia da estrutura pelo fator 
psíquico? 9a – Deve o desejo de progredir sujeitar-se ao homem ou o 
homem sujeitar-se ao desejo de progredir?  
Sobre Urbanismo. 1a – Deve o homem submeter-se às forças da 
natureza ou deve pesquisar novos problemas, criar novos ambientes? 2a 
– Deve a cidade ser uma máquina eficiente de viver ou deve o homem 
sacrificar a eficiência pelas vontades caóticas do inconsciente? (...) 8a – 
Deve uma cidade ser alimentada coletivamente ou não? 9a – Deve-se 
ou não alterar o sistema social de uma nação para melhorar a vida do 
homem na cidade?74  

Carvalho está preocupado em confrontar o “fator psíquico” com aquele mental e 

lógico na arquitetura. Além da expressão de uma época, a arquitetura era para ele uma 

arte que o homem utiliza, portanto, vinculada tanto à comodidade, quanto aos “prazeres 

estéticos”. Uma vez que a “emotividade estética”75 é correlata ao contexto cultural de 

                                                             
73 ANTONIO CRISPIM (Carlos Drummond de Andrade). Um anteprojeto da universidade. Diário de 

Minas. Belo Horizonte. 04 de nov. de 1928. Fundo FC/CEDAE.  
74 Arte e Ciência de habitar. Sob o influxo da civilização mecanizada de nosso tempo: Le Corbusier, o 

grande reformador da arquitetura, fala-nos sobre o palpitante assunto. Diário da Noite. São Paulo. 24 
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75 CARVALHO, Flávio de. In: Os ante-projetos do Palácio do Congresso são cópias de estilos antigos. 
Diário Nacional. São Paulo. 01 de mar. de 1929. Fundo FC/CEDAE.   
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cada um, a arquitetura assume também uma função social. Não é por simples questão de 

predominância que Carvalho pergunta sobre forma, cor e função. Segundo seu raciocínio, 

a tensão em torno do fator psíquico se coloca na arquitetura em termos de forma e a cor, 

sendo a forma a que proporciona bem-estar físico e moral, e a cor, o bem-estar intelectual. 

Uma compreende o campo de ação do engenheiro e a outra recai no domínio da 

psicanálise, e o arquiteto é exatamente o engenheiro-artista que trabalha entre os 

campos76.  

Há ainda nas perguntas de Carvalho a Le Corbusier uma indagação sobre os 

limites do progresso técnico pela via do subjetivo e do psíquico, o que pode parecer uma 

contradição sobretudo porque em tempos em que as grandes descobertas científicas 

definiam o estado mental dos homens, a psicanálise surge enquanto ciência. Freud 

pretendia atender a critérios científicos para fazer valer a psicanálise como tal. Sem 

dúvida, a perspectiva de entrada de Carvalho no campo da psicanálise provinha de suas 

leituras freudianas, mas também estava impregnada com a abordagem surrealista da 

psicanálise através da arte. Em São Paulo, meses antes, Carvalho havia sido apresentado 

ao casal Benjamin Péret e Elsie Houston e ali iniciado sua incursão pelo surrealismo77. 

Fator ainda mais definitivo seria seu contato com a Antropofagia. Mario de Andrade havia 

introduzido Carvalho à cena cultural paulista, e a conexão com Oswald de Andrade e os 

demais antropófagos teria sido imediata. O vínculo que só se estreitaria com o tempo, 

estabeleceu-se incialmente em razão de uma crítica feita por Carvalho à exposição de 

Tarsila do Amaral, onde analisa um “sistema de condensação simbólica” das obras em 

paralelo ao mecanismo libidinoso de Freud78. 

Em relação às perguntas, Le Corbusier, apesar da “objetividade universal 

subconsciente”79 da escola purista da qual fazia parte, contesta que a consciência do 

homem é “multiforme”. Diante disso, ao arquiteto caberia o trabalho de colocar em ordem 

os elementos essenciais e os dados concretos para obter a harmonia necessária que 

satisfaça os desejos e aspirações do homem. Trata-se de uma questão de técnica e aí está 

                                                             
76 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
77 Na mesma página do Diário Nacional acima citado [01 de mar. de 1929] na qual Flávio de Carvalho 

trata da relação da “Arquitetura e vida” e das “divisões da arquitetura” aqui abordadas, foi publicada 
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78 CARVALHO, Flávio de. Uma análise da exposição de Tarsila do Amaral. Diário da Noite. São Paulo. 
20 de set. de 1929. Fundo FC/CEDAE. 

79 LE CORBUSIER. In: Arte e Ciência de habitar. Diário da Noite. São Paulo. 24 de out. de 1929. Fundo 
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a lógica, independentemente da civilização maquinista em que viviam. “Ao arquiteto, que 

procura incessantemente a perfeição, impõe-se a tarefa de contentar com a técnica o 

ambiente em que se colocam as consciências”. Tal ambiente, sendo uma casa ou a cidade, 

com excessiva mecanização da vida ou, ao contrário, enquanto lugar de completa 

desorganização “produz no animal humano uma reação que se traduz em neurastenias e 

doenças nervosas”80. Assim Carvalho o indaga: O arquiteto seria então capaz de despertar 

no homem-habitante sentimentos tão diversos quanto a angústia? Mas Le Corbusier 

prefere manter a arquitetura apenas sob o “sistema solar”. A conversa teria perpassado 

outros assuntos trazidos por Carvalho, como o sistema soviético e a filosofia de 

Krishnamurti. Na matéria escrita por Ferraz contém o relato de que as “massas" não 

interessavam ao grande arquiteto já que as elites técnicas sobrepunham suas opiniões.  

Deste encontro saiu o célebre epíteto dado a Flávio de Carvalho por Le Corbusier: 

um “revolucionário romântico”. Carvalho, por sua vez, tempos depois o teria chamado de 

um “clássico da arquitetura”81 contrariando a opinião de muitos. Clássico no sentido de 

conduzir a arquitetura ao mecanismo involuntário da repetição (estandardização) e, assim, 

perder qualquer traço do caráter revolucionário que pudesse ter existido, tornando-se 

classicista. Noutras palavras, em Carvalho a repetição faz de um revolucionário um mero 

classicista. Oswald de Andrade, reitera categoricamente: “Como Flávio disse hoje aos 

jornais, Le Corbusier não é para nós, senão o último grande arquiteto burguês, (...) 

demonstrando mais estreito espírito burguês cristão”82. A questão radical para Carvalho 

punha-se nos termos disparatados de uma nova sociedade, que orquestrada pela 

velocidade das descobertas científicas, ainda permanecia quase dominada pelas velhas 

tendências da repetição irrefletida, presas ao tipo. Não foi por acaso sua pergunta a Le 

Corbusier sobre a necessidade de se alterar o sistema social contemporâneo a eles, 

Carvalho estava certo que sim. Acreditava ainda que a solução proposta por Le Corbusier 

à “sociedade maquinista”, enquanto categoria social, não deu cabo das transformações 

que uma produção arquitetônica de “massa” procurou alcançar (pela técnica) no contexto 

histórico do primeiro pós-guerra. Dali, Carvalho parte para a especulação sobre o que 
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seria, no contexto brasileiro, um “novo sistema social”, isto é, um “sistema social 

eficiente”83. 

O esforço passou a ser o de elaboração de uma doutrina estética adequada ao 

século, cuja concepção arquitetônica fosse derivada da ciência, portanto, “uma arquitetura 

livre do passado” conduzida pela lógica e pelo raciocínio para alcançar o bem-estar e a 

eficiência. Até aí nada de novo. A irreverência de sua teoria da arquitetura é a 

incorporação que faz da psicanálise e da antropofagia. Carvalho se aproveita do IV 

Congresso Pan Americano de Arquitetos (1930) para novamente travar um debate 

polêmico na mídia de massa como um veículo para fixar suas visões. Agora, ele parte 

para o Rio de Janeiro como delegado antropófago para apresentar a curiosa tese, “A 

cidade do Homem Nu”.  

Através da Antropofagia84, Carvalho reafirma o sentido agudo de se pensar o 

legado cultural universal de modo dialético e dialógico com o nacional. Jamais por uma 

perspectiva simplista de assimilação submissa, mas por uma “devoração crítica” e irônica 

que vem a tempo e a propósito, profanada, sem hierarquia, expropriada. Tanto mais, com 

Flávio de Carvalho, a antropofagia tida como um movimento literário reaparece sob bases 

científicas, e Oswald de Andrade não só consente, como parte em defesa de seu delegado, 

afinal, mesmo tendo sido vinculado tardiamente ao movimento, Carvalho “sempre foi um 

fervoroso adepto da aventura pessoal e, portanto, um antropófago autêntico”85. A tese 

                                                             
83 CARVALHO, Flávio de. O que é arquitetura!?.... Verdade Literária. São Paulo. 16 de jul. de 1930. 

Fundo FC/CEDAE 
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 Oswald de Andrade publica o Manifesto Antropofágico na Revista da Antropofagia em maio de 1928, 
e dentre tantos devorados, estão os surrealistas e Freud. Para ele, “a Antropofagia é o culto à estética 
instintiva da Terra Nova. É redução, a cacarecos, dos ídolos importados, para ascensão dos totens 
raciais” (ANDRADE, Oswald de apud JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos Errantes. Salvador: 
EDUFBA, 2012, p.99).  Logo, ao transformar o “tabu em totem”, não almeja, contudo, a realidade social 
“castrada por Freud” (Manifesto Antropofágico, 1928). Para Bopp, a Antropofagia foi um “movimento 
independente, burlão e negativista”. 
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sobre a cidade do homem nu introduz o critério climatério à questão do urbanismo, que é 

para o poeta exatamente o ponto de vista antropofágico, e diante disso enaltece a atuação 

de seu delegado ao dizer que “a Antropofagia é um movimento de ação e pesquisa que 

não pode parar nem ante às grandes realizações russas e americanas atuais, nem ante a 

formidável contribuição de Le Corbusier”86.  

Ambos enxergavam tanto “Vers un Architetcture” quanto o “Código da Família” 

russo ainda pertencentes ao quadro cristão, na medida em que instauravam uma 

modernização tão niveladora quanto a filosofia escolástica durante todo o ciclo cristão. 

Para estes antropófagos, o homem moderno permanecia aprisionado aos tabus religiosos, 

operando um mecanismo dogmático de repetição que lhe fez abdicar do raciocínio, 

causando-lhe paralisia e apatia, tirando-lhe a curiosidade e a capacidade de questionar. 

Ora, para um antropófago, ciência e religião eram irreconciliáveis; o único modo seria 

realmente sair do círculo que contrariava as leis fisiológicas do homem e recalcava suas 

“melhores tendências”.  

O homem perseguido pelo ciclo cristão, embrutecido pela filosofia 
escolástica, exausto com 1500 anos de monotonia recalcada, aparece no 
nosso século como uma máquina usada, repetindo tragicamente os 
mesmos movimentos ensinados por Aristóteles. O ciclo cristão destaca-
se sobre as outras religiões por ter dominado o homem mais civilizado. 
Mas este homem civilizado acorda para ver no ciclo cristão a destruição 
de si mesmo. As outras religiões são narcóticos idênticos. O burguês 
venera o passado e os acontecimentos do passado tal como o concebeu 
uma tradição decaída: ele repete o passado sem saber por que; ele aos 
poucos destrói o seu organismo, as possibilidades de progresso e 
mudança.  
Nos dias de hoje a fadiga é manifesta, o homem, máquina do 
classicismo moldado pela repetição contínua nos feitos seculares do 
cristianismo, não mais pode aturar a monotonia dessa rotina. Ele 
perecerá asfixiado na seleção lógica, pelo mais eficiente, pelo homem 
natural87. 

O homem burguês que se prende ao passado da repetição contínua está fadado à 

monotonia, dela apenas o progresso e a mudança o liberariam. Progresso não é para 

Carvalho (como é para Benjamin), a razão pela qual o homem se prende ao tipo e à 

estandardização mas, ao contrário, a saída de tal condição. Não que a civilização tenha 

adormecido por completo durante o ciclo cristão – Carvalho relembra Galileu, Newton e 

Darwin; aparições episódicas de “gênio” que traduzem o desejo tão primitivo da procura, 

de irromper do senso comum e avançar, nada menos que “violentas manifestações de 

                                                             
86 ANDRADE, Oswald de. Ibdem. 
87 CARVALHO, Flávio de. In: Uma tese curiosa. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 01 de jul. de 1930. 

Fundo FC/CEDAE.    



! 91 

romantismo, uma espécie de ressurgimento da alma recalcada do homem oprimido”88. 

Em relação a seu tempo e como antropófago, Carvalho propõe a saída pela psicanálise 

sem, contudo, aprisionar-se ao rigor teórico. O “sistema libidinoso de Freud”89 forneceu 

os meios de compreensão das tendências recalcadas do homem e apresentou 

possibilidades de manejá-las através da compreensão lógica das coisas. Tal mecanismo 

permitiria ao homem liberar-se dos tabus da civilização em que vivia e despi-lo dos 

dogmas que o agasalhavam para deixá-lo nu.  

Sem deus, sem matrimônio e sem propriedade privada, tendo abandonado os 

princípios da sociedade burguesa cuja falência fora decretada, seria possível formular um 

novo sistema social que tirasse proveito da energia latente do homem por tantos anos 

recalcada. Socialismos e comunismos não consideraram a natureza do homem pela via da 

psicanálise e esta era a razão, para Carvalho, de serem sistemas nocivos: por repetirem as 

velhas tendências escolásticas90. O delegado antropófago propunha um novo mecanismo 

de “renovação constante do espírito” em que o homem nu estaria livre para raciocinar 

sem entraves. Livre para mudar, caminhar, pesquisar e progredir de modo que utilizasse 

seu maior rendimento para aumentar a eficiência da vida e da coletividade. Progredir era 

a condição do homem, e eis o que significa o progresso: precisamente a ânsia por 

“penetrar o desconhecido” que reconecta o homem nu ao mundo pré-burguês e anterior 

ao recalque cristão. Mas quais seriam os mecanismos possíveis para progredir? 

Claramente se dariam através da antropofagia: “o novo movimento científico 

antropofágico tem como base a pesquisa e exaltação do entusiasmo do homem perante as 

coisas da natureza, sem os “tabus” do passado”91.   

Carvalho explica o movimento antropofágico em termos de ideologia, cujos 

princípios partem da retomada do homem biológico de Nietzsche, interpretado pelos 

poetas como o homem primitivo livre da catequese ocidental. “O homem, como ele 

aparece na natureza, selvagem, com todos os seus desejos, toda a sua curiosidade intacta 

e não reprimida. O homem que totemiza o seu tabu, tirando dele o rendimento máximo”92. 
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Não que o homem estaria completamente livre dos tabus, apenas recriaria uma nova 

ordem para eles, raciocinada para novos rendimentos; “o homem que procura transformar 

o mundo não métrico no mundo métrico”93. A arte e a arquitetura seriam funções desse 

desejo de mudança, e para compreendê-las bem era preciso passar pela etapa de 

destruição de valores do passado arraigados há séculos na perniciosa cultura escolástica. 

O novo sistema social convoca o abandono do culto ao passado.  

Para melhorar a vida do homem na cidade era fundamental alterar o sistema social; 

assim Carvalho responderia à pergunta feita por ele mesmo a Le Corbusier. No Congresso 

Pan Americano dos Arquitetos apresenta então sua proposta para uma cidade americana: 

sem o peso das tradições seculares, a cidade do homem nu era “geográfica e climatérica”, 

não mais a “cidade-fortim da conquista”94 . Certamente, Carvalho causou outra vez 

enorme rebuliço, afinal, como ele mesmo afirma, sua atuação era dissonante, “nada tinha 

a ver com a tendência clássica e pacífica dos congressistas”95. Um dos principais temas 

oficiais em debate no Congresso tratava da necessidade de incrementar no âmbito que 

envolve o campo do ensino e dos poderes públicos, uma prática da Arquitetura de caráter 

nacional, como uma resposta ao cumprimento de sua finalidade social moderna. O 

                                                             
93 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
94 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. O delegado antropófago obviamente não se concentra em propor 

diretrizes urbanísticas concretas para a construção de uma cidade. Encenando o papel do arquiteto 
moderno funcionalista que dita as leis de organização para um organismo urbano, Carvalho especula 
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deus mutável, o deus em movimento contínuo, o deus símbolo do desejo maravilhoso de penetrar no 
desconhecido. (...) O centro de ensino e orientação do homem é um anel anexo ao centro de pesquisas. 
O centro de gestação, máquina imensa onde a vida [é] estudada. (...) Devido às magníficas condições 
higiênicas das cidades, o centro hospitalar é pequeno e faz parte do centro de pesquisas. A erótica ocupa 
na vida do homem nu uma posição de destaque. (...) A zona erótica é realmente um imenso laboratório 
onde se agitam os mais diversos desejos, onde o homem nu pode encontrar a sua alma antiga, pode 
projetar a sua ânsia livre, a sua energia solta em qualquer sentido, sem repressão; (...) impõe a si mesmo 
uma seleção rigorosa e eficiente, forma o seu novo “ego”, orienta o seu libido e destrói o ilógico, 
aproximando-se assim do deus símbolo, sublime angústia do desconhecido, da mutação do não métrico. 
A religião tem o seu lugar adequadamente localizado na zona erótica; sendo ela uma forma de erotismo; 
como ficou esclarecido pelo mecanismo de Freud. O centro de alimentação está também situado na zona 
erótica. A administração se encontra no núcleo central da cidade, assim como a locomoção que é toda 
subterrânea e se irradia desse núcleo. A habitação está localizada num grande anel central próximo à 
administração”. 

95 CARVALHO, Flávio de. In: Como terminou o primeiro dia do congressistas latino-americanos em 
visita a São Paulo. Diário da Noite. São Paulo. 05 de jul. de 1930. Fundo FC/CEDAE.  

 Na reportagem Carvalho comenta sobre o tom de cordialidade que marcou o estado de ânimo dos 
arquitetos no congresso, para todo lado só aplausos. Mas o mesmo não aconteceu quando expôs sua 
tese, ao contrário, causou tumulto e irritação na plateia e delegações inteiras se retiraram, houve até a 
presença de policiais para apaziguar o alvoroço. Flávio leu-a até o fim, “mesmo contra a vontade de 
muitos delegados que queriam fazer do congresso um ambiente eucarístico de conventilho...” 
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assunto da arte nacional era clamado, sem, contudo, colocar barreiras ao espírito 

moderno, mas como uma função própria dele. No entanto, é notório que Carvalho não 

concordasse com a configuração dada ao tradicional e ao regional naquele congresso em 

que José Mariano Filho representava a expressão mais forte de orientação da arquitetura 

brasileira, e os planos de Alfred Agache fossem protagonistas nas propostas urbanísticas. 

Para um antropófago, a única tradição possível estaria na mata virgem e no caráter viril 

do elemento telúrico. 
Fiz oposição, também, tenazmente à defesa do nosso chamado 
“Patrimônio artístico”, alegando que o nosso patrimônio só é 
considerado patrimônio da conquista colonial em diante; isto é, da 
introdução da civilização ocidental, nefasta, monótona, reprimindo a 
virilidade tropical do ambiente, recalcando e destruindo a tendência do 
índio, em vez de estudá-la e de criar para ela um mecanismo de máximo 
rendimento.  
Fui contra a incompreensão do Sr. Alfredo Agache, (...) [que] 
desconhece a maravilhosa arte dos marajoaras, dos guaranis, as 
civilizações maias e astecas, a ponto de colocar em plena praça do 
Castelo um mausoléu com frisos copiados do Parthenon! Nós tropicais, 
mestiços de negros e portugueses, com uma probabilidade gigantesca 
de possuir uma civilização única – o nosso orgulho de amanhã – não 
podemos nos sujeitar a essa imposição francesa. (...) Não queremos 
mais ver o gigantesco capital jônico na abertura solene de um 
Congresso Pan-Americano.96     

Elementos da arquitetura pré-colombiana já haviam sido utilizados por Carvalho 

numa expressão moderna para o anteprojeto do concurso do Farol de Colombo em São 

Domingos (1928) [prancha 1, prancha 2]. Ali, ele deixou transparecer que o velho 

impasse das vanguardas artísticas em conciliar as tendências nacionais e internacionais 

estava resolvido e superado na sua arquitetura. De um jeito ou de outro, Carvalho batia 

de frente para que tal orientação “espiritual” da arquitetura na América não fosse ditada 

pelo neocolonial ou qualquer estilo historicista, justamente porque o recurso estilístico 

ainda era o meio de se fazer arquitetura nas cidades brasileiras, bastando lembrar que o 

emblemático edifício Martinelli havia sido inaugurado no ano anterior (1929). Ainda que 

o debate sobre o caráter nacional na arquitetura se fizesse necessário na altura do 

Congresso, ele não começou ali; já havia se tornado público poucos anos antes em críticas 

escritas por Mario de Andrade para o Diário Nacional97.   

A série de artigos intitulada “Arquitetura Colonial”, foi publicada alguns meses 

depois de “Arquitetura Moderna”, onde o crítico trabalhou sobre o projeto “Efficacia”. 

                                                             
96 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
97 A série “Arquitetura Colonial” foi publicada no Diário Nacional entre os dias 23 e 26 de ago. de 1928. 
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Nela, Mario de Andrade parece antes se indagar sobre o sentido de se buscar, naquele 

tempo, um estilo nacional na arquitetura, do que propriamente discorrer sobre o estilo 

neocolonial que caminhava para ocupar este lugar no contexto brasileiro. Para o poeta, a 

arquitetura moderna, seguindo a tendência da “sociedade humana” para o universalismo 

da época, era a única vertente da arte que havia encontrado uma solução de fato 

internacional, porque até então não havia adquirido o caráter de expressão nacional em 

“terra nenhuma”, e exatamente isto fazia dela a “mais socialmente avançada e a mais 

satisfatoriamente humana de todas as artes” 98 . Avançada, porque internacional e 

destacada do caráter étnico, e humana, porque anônima e liberta do individualismo. Por 

este aspecto Mario de Andrade chega a aproximar a arquitetura moderna da manifestação 

folclórica. Em ambas, a mais “avançada” e “erudita”; e a mais “primária” e “fatal”, 

coincidem quando há “presença do ser humano com abstenção total da individualidade”99. 

Tal aproximação sugere, assim como em Carvalho, uma noção de progresso capaz de 

reaver as dinâmicas de um mundo pré-burguês100. Diante disto, a ideia de uma arquitetura 

nacional assumiria um cunho separatista e arriscadamente “desumano, anti-social e 

necessariamente arara” porque trabalhado sobre o falso.   

A argumentação do poeta é de inegável pertinência e como um crítico da 

“atualidade do momento histórico”101 era tendencioso à afirmação do moderno, porém 

sempre optava pela cautela. Como tal, ponderava que a arquitetura moderna não havia se 

generalizado ao ponto de se firmar como traço estético da época, apesar de já ser 

internacional. Além das muitas casas construídas, eram poucos os exemplares 

significativos de edifícios que pudessem afirmar que o estilo se “normalizaria”. Sugere, 

além disso, que talvez pelo caráter primário e combativo de sua emergência, as obras 

“teóricas” da arquitetura moderna fossem capazes de sustentar a ausência do 

individualismo autoral e do fator étnico, que à Mario de Andrade eram tão “comoventes”. 

O poeta acreditava que o característico do anonimato e do universalismo se perderia com 

o passar do tempo e sua transformação em norma. Assim, seria válida e pertinente a busca 

por “elementos da constância arquitetônica brasileira”102, pois era fundamental ajustar a 

força da influência internacional à “atualidade psico-social”103.  

                                                             
98 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial I. Diário Nacional. São Paulo. 23 de ago. de 1928.  
99 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial III. Diário Nacional. São Paulo. 25 de ago. de 1928. 
100 SCHWARZ, Roberto. Ibdem.  
101 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial I. Diário Nacional. São Paulo. 23 de ago. de 1928. 
102 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial II. Diário Nacional. São Paulo. 22 de ago. de 1928. 
103 ANDRADE, Mario de. Ibdem. 
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Esta tendência “universal” quando aporta em terras brasileiras se confronta com 

nacionalismos e regionalismos já existentes, o neocolonial um deles. Não que fossem 

expressões liberadas de modelos europeus importados anteriormente (como o colonial 

português, o academicismo, o parnasianismo). Mario de Andrade compreendeu que tal 

encontro fez com que os artistas modernos pensassem a dualidade do nacional-universal 

por caminhos novos e mais livres ao meditar sobre a realidade brasileira, mas que 

fatalmente alguns deles caminharam ao extremo de fazer coincidir a própria realidade 

individual com a imagem nacional. Outros teriam enveredado por uma “patriotada 

artística” radical104. De um jeito ou outro, ora pela coincidência ora pela exacerbação, 

uma vez “normalizado e inconsciente” 105  o encontro das tendências promoveria a 

libertação do artista brasileiro. Mario de Andrade só não estava certo, naquele momento, 

se o que propunham os adeptos do neocolonial viria a funcionar em termos de atualidade 

nacional verdadeiramente criadora, apesar da validade de seu esforço fundador. 

O poeta também indagava sobre a pertinência de um estilo nacional na arquitetura: 

“será um bem ou mal”106? Tal angústia traduz a preocupação de Mario de Andrade com 

as aspirações, inovações e os desejos que eclodiram com o movimento revolucionário das 

vanguardas artísticas em 1922. Conseguiriam todos aqueles ensejos revolucionários se 

realizar, “normalizar” e efetivar uma unificação cultural em relação à ideia de nação, 

coletiva e impessoal? Seu espírito que andava numa “barafunda tamanha” sobre o 

assunto, manifestava o otimismo de “terra e civilização moças” que só vê o futuro. Antes 

de mais nada, ele se interessava pelo que seria afinal a síntese ideal para o país da 

“aventura”. O fato em si de almejar uma síntese, revela a feição reformadora do 

movimento moderno que, claramente, amplia suas aspirações para além do quadro 

burguês quando adentra a realidade brasileira em busca do traço nacional. Contudo, 

jamais chegaram a atingir reais possibilidades de transformações sociais. Os objetivos 

libertários que agitavam as vanguardas acabaram por continuar a alimentar o modelo 

burguês e, além disso, posteriormente foram ingredientes dinâmicos para um projeto de 

modernização, de feição autoritária e elitista, que se desenrolou a partir da assim chamada 

Revolução de 30.  

Se a perspectiva de integração e generalização veio como resposta aos anseios de 

renovação do movimento que eclodiu com a Semana de 22, o processo histórico mostrou 

                                                             
104 Mario se refere ao movimento verde-amarelismo, à Escola da Anta e ao Integralismo liderado por Plínio 

Salgado, um movimento associado ao fascismo, um fascismo à brasileira. 
105 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial IV. Diário Nacional. São Paulo. 26 de ago. de 1928. 
106 ANDRADE, Mario de. Arquitetura Colonial I. Diário Nacional. São Paulo. 23 de ago. de 1928. 
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que na transição de uma fase de atualização estética à outra de nacionalização artística, 

os ideais modernos adquiriram contornos de projeto ideológico. A arquitetura moderna 

emerge no contexto de transição e tensiona a passagem da ruptura à normalização do 

espírito de vanguarda. Em que medida a arquitetura, enquanto “arte política, religiosa e 

social”107, sintetiza tal passagem? Neste sentido, vale se deter sobre o debate travado em 

torno da exposição da casa modernista de Warchavchik em 1930 entre Mario de Andrade, 

Flávio de Carvalho e Oswald de Andrade. O debate deflagra as vias pelas quais os 

contornos ideológicos conclamam a arquitetura em suas especificidades de gênero e se 

assentam sobre a noção de progresso. 

Mario de Andrade segue a mesma linha de pensamento dos artigos anteriores onde 

eleva a arquitetura a um patamar acima das outras artes por seu caráter de liberação do 

individualismo criador. “Ninguém se lembra de perguntar quem fez a sublime abside de 

São Pedro” 108 , isso porque a arquitetura responde à condição de arte útil e ao 

“determinismo histórico em sua mais alta concepção”. Quaisquer gestos que escapassem 

destes fins, seriam meros plágios erguidos sobre o falso: quando uma obra ganha a 

expressão da autoria se torna apenas “belas-artes desinteressada” e individualismo 

artístico, porque falseia seus princípios. Do mesmo modo as feições extemporâneas, 

isentas de força de legitimidade se resumem a reles falseio, e aqui Mario de Andrade é 

assertivo: o neocolonial é falso. Então, se naquele tempo falava-se da “casa de 

Warchavchik”, fora em virtude apenas do pioneirismo da construção. Logo mais, com o 

aparecimento de outras casas “atuais” e a normalização da expressão pela racionalidade 

construtiva, ela seria como as demais casas modernas, apenas uma arquitetura a 

“agasalhar eficientemente” o ser humano. À luz do pensamento de Mario, isto significaria 

que estaríamos de fato a conseguir uma “coisa rara”, isto é, “atingir em Arquitetura um 

estilo próprio”. Sem dúvida, há no poeta uma visão idealizada e nostálgica da noção de 

progresso.  

Depois de dizer que o autor de Macunaíma consegue também ser o “o pior crítico 

do mundo”, Oswald de Andrade não deixa de demonstrar similar otimismo em relação à 

difusão da arte moderna e sua generalização, de modo que a arte como aquela da casa 

modernista ocupa “o lugar de vitória no mundo transformado de hoje”, ou ainda, é a 

“despedida de uma época de fúria demonstrativa” que começa na Semana de 22 com o 

                                                             
107 CARVALHO, Flávio de. In: Os ante-projetos do Palácio do Congresso são cópias de estilos antigos. 

Diário Nacional. São Paulo. 01 de mar. de 1929. Fundo FC/CEDAE. 
108 ANDRADE, Mario de. Exposição duma casa modernista. Considerações. Diário Nacional. São Paulo. 
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grupo de audaciosos artistas109. A arte moderna se legitima: Anita Malfatti e Brecheret já 

são encarados seriamente. Mas ao contrário do que postulava Mario, para Oswald, o 

progresso técnico não anularia a individualidade, já que a técnica não se confunde jamais 

com expressão. Mesmo que se proliferasse uma arquitetura racionalista por “São Paulo, 

a América, Sidnei, Jaboticabal e Rouen” não se perderiam os gestos de Warchavchik ou 

de Le Corbusier. Aliás, tendo o espírito moderno se assentado, a individualidade se 

assegurava “num sossego bom e esportivo, comercial e vitorioso”, afinal “depois de Freud 

e da ‘antropofagia’, nada é desinteressado”. Oswald, como grande entusiasta do viver a 

vida, enxergava que o progresso havia encaminhado o século para a plenitude do 

individual, o “século bendito! [...] século em que a gente faz o que quer”! Se em Mario o 

progresso assume um tom de regresso ao mundo pré-burguês, em Oswald, não há espaço 

para o sacrifício do individual. 

Já Flávio de Carvalho confronta sobretudo a própria questão da “normalização”. 

Não seria ela a mesma e velha maneira pela qual o progresso fez a arte se liberar? Não 

teria a norma feito do homem uma “máquina de repetir”110, ou ainda, não seria a própria 

razão de suas “tendências recalcadas”? A arquitetura moderna insurge contra a cópia dos 

modelos do passado, assim sendo, jamais poderia se acomodar sobre um presente 

padronizado de repetição, que nada mais é do que o produto do próprio progresso técnico. 

Progredir para Carvalho era o contrário da norma e do dogma assentado, era a mudança, 

o movimento e a renovação. Tanto mais, era a condição do homem, sua “fórmula 

inconsciente”111. Logo, não era mérito estar seguro, mas antes, “tatear”; buscar “uma 

emoção rara que os empolgue”, como faz a casa modernista de Warchavchik, quando 

“pela volúpia ele cria novas formas”. Não para idealizar uma síntese, mas porque “satura 

[o] universo dos ideais”; não que o entusiasmo de gozar a vida fosse em si um problema 

burguês, mas o homem “vive, pensa e faz com pavorosa rapidez” alimentado por sua 

curiosidade. Em Flávio de Carvalho, a necessidade de dar corpo a um estilo próprio era 

uma falsa questão já que recairia novamente na construção de um dogma, quando a hora 

era de luta por sua destruição.   

Todos fazem, eu não faço. Esta é a fórmula única que permite o 
progresso livre – único processo de se desligar da estandardização, de 

                                                             
109 ANDRADE, Oswald de. A Casa Modernista, o pior crítico do mundo e outras considerações. O Jornal. 

São Paulo. 19 de abril de 1930. 
110 CARVALHO, Flávio de. In: O novo ideal de homem. Correio da Manhã. São Paulo. 26 de jun. de 

1930. Fundo FC/CEDAE. 
111 CARVALHO, Flávio de. A Casa Modernista Warchavchik. Diário da Noite. São Paulo. 08 de abril de 

1930. Fundo FC/CEDAE. 
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abandonar a monotonia de repetir sempre, (...) de fecundar o futuro com 
a energia primitiva. (...) A nova arquitetura, para não cair na monotonia 
das coisas, precisa ser emotiva e romântica (...) Simbolizar 
exaltadamente a ideia de vida: mudar112.      

Aos olhos do antropófago “a arte e a ciência entram numa nova fase de 

romantismo emotivo”, a despeito de toda racionalidade moderna. A arquitetura, por sua 

vez, também coloca o novo problema que é exatamente o de uma “função romântica 

altamente exaltada pelo raciocínio do homem” e, aqui, isto significa uma conjunção de 

racionalidade e paixão pelo desconhecido que vem a travar a noção de Carvalho sobre o 

progresso na arquitetura.  

Tais são as razões pelas quais Carvalho supõe que o progresso nos remete às 

dinâmicas de um mundo pré-burguês. É uma tônica de volta que revela sua preocupação 

com a necessidade de superação de um sistema social condenado. Mario de Andrade 

também compartilha desta ideia, muito embora as razões pelas quais ela se dê em cada 

um deles sejam diversas. No poeta, a busca é pelo traço da impessoalidade, já para o 

antropófago, é a exaltação da “energia primitiva” em seu modo de liberar o homem dos 

recalques seculares, bem como de acabar com os tabus do ciclo cristão e com o hábito da 

repetição. Um repetição pela estandardização faz o homem ser sempre o mesmo, assim 

como a condição de sua contemporaneidade, dos processos de mecanização e 

multiplicação113.  

Não que este homem moderno se liberte por completo dos tabus, o tom em Flávio 

de Carvalho não é redentor, para ele uma sociedade realmente nova e progressista deve 

ser regida por uma nova ordem de tabus, justamente porque “o movimento da vida 

aparecerá de um realismo estonteante e ele compreenderá que viver é raciocinar 

velozmente e dominar os tabus pela compreensão”114. Ora, é por isso que a volúpia da 

forma, o entusiasmo pelo desconhecido e o gozo lógico “produz[em] no homem a ânsia 

de demolir e construir modernamente” 115 . Para Carvalho, a solução arquitetônica 

moderna não é questão de formalismo, precisa ser coletiva e posta em termos de satisfação 

lógica e desejo, o que “não significa matar a aventura pessoal na arquitetura”116, como 
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113 O sentido de progresso para Walter Benjamin.   
114 CARVALHO, Flávio de. In: Uma tese curiosa. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 01 de jul. de 1930. 
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Fundo FC/CEDAE 
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esperava Mario de Andrade. Daí a irreverência de suas ideias tão profundamente 

demolidoras, afinal “outros burgueses virão, e o ciclo continuará eternamente”117. O que 

o antropófago realmente pretende é acabar com a calmaria e arrancar o homem da 

imobilidade tornando-o sempre mais sensível às forças sugestivas do mundo e fornecendo 

em troca a sugestibilidade da forma.  

A nova arquitetura se impõe dentro da nova alma, sem o dedo do divino 
mono antropomórfico, sem o passado como enfeite e abandonando 
mesmo todas as ruínas da decadência patriarcal. As cidades serão 
erguidas para aguentar uma vida anímica intensa, serão cidades 
sugestivas, sem a sombra do deus, com uma visão sempre jovem118. 

 

a revolução estética como fenômeno de turbulência  

 

Flávio de Carvalho, como diria seu amigo Piero Maria Bardi, chegou como um 

Dom Quixote indiferente a qualquer concepção estável e fechada que pudesse orientar 

uma sociedade em busca de escoras. Ele vem disposto a demoli-las para deixar a mente 

do homem moderno sempre desprendida e em movimento. Como pontuou Raul Bopp, “a 

vacina antropofágica imunizava algumas atitudes destemidas” 119 , assim amparado, 

Carvalho escolheu adotar uma linguagem agressiva e impiedosa contra a dura classe dos 

“passadistas” e o fez de forma tão audaz que nela ficou “perfeitamente à vontade”120. 

“Bonomia, naturalidade, despretensão, objetividade”, são os traços característicos que 

Drummond notou em Carvalho quando este falava no Teatro Municipal de Belo 

Horizonte a respeito da antropofagia, um movimento de destruição de tabus que pretendia 

investigar “as tendências da alma do homem”. Drummond não se convenceu da ideologia 

apesar do interesse pelas ideias intrigantes do engenheiro-artista, uma vez que ficou sem 

saber quais eram realmente as soluções para as dificuldades espirituais do homem que 

propunha o movimento. Para ele, faltou novidade aos novos tabus e também arquitetura 

na cidade do homem nu. Para o poeta, a antropofagia era “mais utilitária do que 

pragmática”. Os elementares e ingênuos argumentos não a alçavam a uma concepção 

filosófica.   
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Não houve uma resposta de Carvalho, mas decerto a crítica não soou como ofensa, 

uma vez que a antropofagia lhe era mesmo utilitária. Era o mecanismo para progredir (no 

sentido carvalhiano) e jamais pretendeu converter-se em dogmas, quiçá por isso nunca 

tenha sido pragmática ou preocupada com o rigor das teorias de que se servia. Drummond 

não teria compreendido que o novo tabu provém exatamente da força desorganizadora 

que luta contra o tédio do dogma estabelecido e fornece o entusiasmo pelo desconhecido. 

Cabe aqui a frase notória de Carvalho, “a arte que interessa é aquela que procura destruir 

uma suposta verdade”121. Além disso, quando organizado, o novo tabu adquire logo 

instabilidade porque se torna sugestivo, “a ponto de provocar o golpe de gênio” que o 

destruirá. Carvalho profere a fervorosa declaração justamente quando é chamado a 

comentar o “ato cretiníssimo” do governo Vargas de regulamentar um Conselho de 

Orientação Artística (1932). Neste momento o projeto de renovação estética se converte 

no projeto ideológico de uma modernização autoritária, e a arte revolucionária ganha as 

feições de “arte-religião oficial, completada com um último julgamento e paraíso 

garantido”. Aos seus dogmas resta apenas a ode à destruição, justamente porque “o 

conceito de arte é esse golpe de gênio destruidor”122.  

Tal é o ímpeto romântico do “antropófago autêntico”, posto bem ao lado de um 

raciocínio lógico sem entraves. Carvalho assume a condição cultural de uma sociedade 

cientificista, mas marca seu limite; o raciocínio e a razão o libertam das práticas 

historicistas e dos dogmas, mas a paixão limita a alienação racional e a padronização. A 

conjunção de racionalidade e paixão é seu meio pessoal, como também o novo problema 

que Carvalho lança ao mundo. Daí apontou seus rumos para a elaboração de uma doutrina 

estética, possível apenas pelos caminhos da antropofagia e da psicanálise, afinal, elas 

eram a única maneira de se adentrar o campo das forças destrutivas da arte moderna que 

lhe interessava. Seu raciocínio perpassa a seguinte via: a destruição do dogma libera o 

homem, e uma vez livre, “ele constrói, modela e pinta as emoções geradas pelo seu 

movimento inconsciente, obedecendo aos seus instintos impulsivos” 123 . Com as 

descobertas psicológicas abre-se o campo do inconsciente e das tendências recalcadas do 

homem que incendeiam a curiosidade do antropófago.  

                                                             
121 CARVALHO, Flávio de. In: Sobre o regulamento de orientação estética. Diário da Noite. Rio de 

Janeiro. 02 de fev. de 1932. Fundo FC/CEDAE.   
122 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
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Por outro lado, Carvalho também observa uma tendência contrária, aquela da volta 

ao classicismo que se ergue sobre o “dogma da consciência”, como acontecia com a 

arquitetura moderna a viver um “classicismo preso à realidade presente”. Ele propõe que 

a concepção arquitetônica seja raciocinada, eficiente e lógica, mas não dogmatizada pelos 

processos de mecanização e industrialização que eram o pressuposto da arquitetura do 

movimento moderno na Europa. Mesmo marcado por uma forte construção ideológica de 

transformação social, Flávio de Carvalho o via como alienante. Há ainda toda uma classe 

de “passadistas”, apegados a expressões já abandonadas e tão aquém das manifestações 

de sua época que enxergavam todos os movimentos modernos como expressões 

classicistas. A volta dos passadistas às expressões vencidas é vista por Carvalho como 

uma necessidade de resposta às ameaças vividas ou a situações de inferioridade: “se 

agarram ao passado, como o agonizante se agarra a Deus, como a nação em perigo se 

agarra às tradições”124. Aí está a chave de uma teoria fetichista da vida que Carvalho 

desenvolve com sua Experiência No 2, quando se propõe a caminhar no sentido contrário 

ao de uma procissão de Corpus Christi com um chapéu na cabeça.  

Seja como for, dentre as diferentes voltas possíveis ao passado, Carvalho se 

interessou pelas expressões artísticas que investigavam o campo de sensações recalcadas 

do homem, sensações armazenadas durante muitos anos, “sobrevivências”125 que não 

reapareciam como uma imagem objetiva passível de repetição, mas como associações 

que dão conta de “uma espécie de história da emoção vivida”126. A investigação a respeito 

do desejo inconsciente ocupa aquele lugar do desconhecido que tanto instiga e desafia o 

homem, isto é, sua condição fundamental de movimento. “O homem busca porque a 

pesquisa insólita acalma os seus nervos”127, ainda mais em se tratando do pensamento 

moderno, que necessita de movimento porque viver rapidamente é mesmo a condição da 

vida. O não-saber emerge como uma angústia indecisa e pressupõe uma busca feita 

eroticamente, aí está o par antitético – prazer e dor – que trava no “abismo subconsciente 

do começo ou de um começo”128, o tumulto da vida e a luta dos povos. O fato de se 

trabalhar sobre tais emoções que não oferecem representações prontas é, para Carvalho, 
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o novo campo da arte moderna e o que faz da expressão uma função sugestiva. Se o 

homem moderno mudou é porque junto a uma apuração lógica, vinda da análise científica 

das coisas, começou-se a estudar o campo da força emotiva e do inconsciente, sem que 

isso pressuponha um lugar único de gênese, mas de “um” ou outro começo possível. O 

que faz deslocar a centralidade e onipotência do racional: nem tudo é mais uma questão 

de tornar métrico, mas ao contrário, “esse desejo não métrico é o fator gerador de toda a 

arte, é o entusiasmo biológico que produz; maravilhoso, livre de religião, de casta, de 

família”129.   

Depois de sua Experiência No 2 (1931), participa do Salão de Belas Artes no Rio 

de Janeiro organizado por Lucio Costa, o qual considera uma “medida higiênica de grande 

alcance”130, e no ano seguinte funda com Di Cavalcanti, Carlos Prado e Antônio Gomide, 

o Clube dos Artistas Modernos - CAM (1932) num edifício da rua Pedro Lessa no centro 

de São Paulo. O contexto de efervescência política e social criou em torno do clube um 

enorme rebuliço já que a agremiação adotara uma postura política alinhada à ideologia de 

esquerda e marcava forte oposição ao SPAM (Sociedade Pró-Arte Moderna) formada por 

artistas e intelectuais da elite. A proposta, de experimentação estética dentro de um 

projeto cultural amplo, envolvia música, dança, poesia, conferências e teatro. Lá Nelson 

Tabajara fala sobre a China, Tarsila do Amaral sobre a arte proletária e Caio Prado Junior 

sobre a Rússia, acompanhados por uma exposição de cartazes russos. Carvalho organiza 

“O mês dos alienados e das crianças” com uma vasta exposição de desenhos, pinturas e 

esculturas dos pacientes “alienados” do Hospital de Juquery e de crianças de escolas 

públicas de São Paulo. O comentário de Carvalho a respeito da mostra revela a 

importância dada ao traço psicológico das obras, justamente porque encontra ali uma livre 

associação de ideias que trazem à tona “a sequência de fatos ancestrais, as formas de uma 

evolução longínqua”131. Isso ocorre porque tal arte transpõe a percepção visual e revela 

um processo de desumanização que também é caro aos artistas modernos e, ademais, 

todas elas têm em comum o fato de serem privadas de censura. Na lógica das crianças e 

dos loucos, como na dos modernos, não cabe proceder como “máquina fotográfica” e 

estes artistas tampouco possuem a ambição de agradar o “grande público” de “homens 

médios”, nos termos a que recorre Carvalho em sua crítica.   
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O CAM expôs durante um mês inteiro um verdadeiro panorama 
dramático das espécies; espalhada sobre as pequenas mesas da sala 
única estava toda a tragédia da vida e do mundo, todos os cataclismos 
da alma e do pensamento, a dolorosa caricatura de tudo e o drama 
simples de formas e de cores que tanto faz inveja aos grandes artistas. 
Era um verdadeiro grito de revolta contra as paredes opressoras e 
asfixiantes das Escolas de Belas-Artes132. 

Na mesma direção, outra ação provocadora de Carvalho foi a encenação de “O 

Bailado do Deus Morto” na qual atuou como diretor, cenógrafo, figurinista e todo o resto. 

A peça, cuja ideia era estabelecer a longínqua origem animal da ideia de Deus, inaugurava 

o Teatro da Experiência com atabaques, cânticos e máscaras de alumínio. Gerou enorme 

polêmica e acabou por causar o fechamento do Teatro e do Clube. O mesmo aconteceu 

com sua primeira exposição individual em 1934 fechada pela censura. Há quem diga que 

fora o próprio Carvalho a enviar uma reclamação à polícia só para causar balbúrdia.  

Como disse Mario de Andrade, Flávio de Carvalho é um “experimentador 

infatigável” 133 , o que não era propriamente um elogio, já que sua “perigosa 

disponibilidade estética” para o poeta significava uma dispersão134. De fato, Carvalho 

moveu-se sempre pelo ímpeto de despertar, em todos os campos de sua atuação 

multímoda, o que chamou de “turbulência mental” 135.  

O começo dos anos 30 é marcado por uma enorme agitação cultural e, junto às 

ações que leva a cabo, é também o momento em que Carvalho se dedica aos primeiros 

textos de doutrina estética. A ideia central de sua proposta era o combate a uma percepção 

meramente visual das coisas e à consequente vida em forma de reza que ela implica, de 

modo que o abandono desta perspectiva impunha o desenvolvimento de forma mais 

intensa da “percepção psicológica” e também da “percepção mentalista” do mundo, 

ambas compreendidas enquanto enfrentamentos à visualidade, à norma e ao dogma. Sua 

veemência é tal que chega ao ponto de declarar como título que “a única arte que presta 

é a arte anormal”136, justo porque “contém o que o homem possui de demoníaco, mórbido 

e sublime, contém o que há de raro, burlesco, chistoso e filosófico no pensamento” e 
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enfim, porque escapa à norma adequada ao “temperamento médio da massa” e incapaz 

de alcançar uma feição fora do quadro. 

Na arte de um louco, Carvalho entende que é possível encontrar os elementos 

profundos, mórbidos e sonhadores que a transformam num “gráfico” da própria loucura 

e de seu sintoma137. Do mesmo modo, a arte moderna apresenta um gráfico da cultura de 

seu século, cuja força sugestiva vale o esforço por uma compreensão mais profunda já 

que a arte trata deste “panorama das espécies”. Carvalho se propôs ao exercício de análise 

crítica das vanguardas artísticas europeias e sem dúvida a concepção estética que buscou 

concretizar nos textos se refina após sua empreitada. O artigo “O aspecto psicológico e 

mórbido da arte moderna”138 foi escrito após uma viagem à Europa em 1934 por ocasião 

de dois congressos na cidade Praga, um de filosofia e o outro de psicotécnica. Após as 

conferências onde apresentou seus trabalhos, circulou por alguns países e entrevistou 

inúmeros artistas e pensadores de correntes diversas como André Breton, Man Ray, 

Marinetti, Jean Hélion, Roger Caillois, Tristan Tzara, Herbert Read, Arne Hosek, 

Krishnamurti, Emil Filla, Ben Nicholson e alguns outros. Carvalho foi recebido por 

Benjamin Péret em Paris, estreitou relação com os surrealistas e tornou-se o 

correspondente brasileiro da revista Minotaure139. Nos cadernos de viagem constava o 

endereço de Freud, porém Carvalho não conseguiu encontrá-lo. As entrevistas foram 

publicadas no Diário de S. Paulo e em outras revistas brasileiras de arte e literatura, e, 

com a lente de um fisiognomonista, introduzia cada um entrevistados antes de revelar os 

assuntos tratados.  

Para adentrar os aspectos mórbidos e psicológicos da arte moderna, Carvalho 

precisou sistematizar em “etapas” as “grandes emoções e o mecanismo da revolução” a 

que correspondiam as correntes artísticas140. A primeira das etapas é o “Período de 

Meditação e Dialética” que equivale à fase impressionista, quando mais uma vez se 
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discute e se pondera sobre a questão da representação da natureza. Os artistas nesta fase 

são sonhadores e encaram o exercício de análise como uma maneira de romper com as 

convenções; nesta etapa os valores se dissolvem e os objetos perdem os contornos para 

se tornarem uma massa única não hierarquizada. É um momento democrático e filosófico 

da arte. “Após o período de depreciação dialética, vem o período de ação”, o segundo 

período: “de Sangue, de Exibição das Feridas e de Anarquismo”. É a manifestação da 

expressão e a implosão da forma pelos ares, o período que corresponde às correntes do 

expressionismo, do cubismo e do dadaísmo. Quando as feridas são expostas, a forma é 

torturada para assim exibir o que tem dentro, o conteúdo é o que mais importa. E ele é 

sempre dilacerante à causa de dor, angústia e morte e, não obstante, aí está a fonte de 

prazer. Para Carvalho, estas manifestações são demonstrações de sadismo e não possuem 

qualidades táteis pela repulsa que causam.  

Logo segue-se necessariamente um “Período Curativo das Feridas do Mundo”, 

como uma “pomada idêntica à empregada pelo Marquês de Sade na cura das feridas 

causada pela fustigação das mulheres”. A psicanálise é o método de cura do qual se serve 

o surrealismo, e é através da sondagem automática do inconsciente que busca as sujeiras 

da alma e os resíduos ancestrais para então “emendar as ruínas e angústia da espécie”141, 

é profundamente arqueológico. Carvalho relembra Tzara ao dizer que o surrealismo se 

construiu sobre os destroços do anárquico dadá, portanto trata-se de um movimento de 

emenda e de reconstrução. Nele, forma e conteúdo estão intricados e são uma única 

questão. O vazio da forma necessita da potência do conteúdo, o mesmo se passa ao 

contrário.  

Finalmente, o “Período de Purificação” dos abstracionistas. Seguindo a linha de 

pensamento de Carvalho, este é o período tido como um auge, um ponto culminante da 

maior pureza do pensamento. Ao contrário do surrealismo, repele o abismo do 

inconsciente e busca o equilíbrio na sugestibilidade que está fora, operando um 

movimento inverso, de fora para dentro, que restitui ao artista o traço sonhador. De sua 

conversa com Jean Hélion, Carvalho compreende que existe uma espécie de humanização 

dos vetores e forças dos elementos da matemática e da geometria, um processo que acaba 

por configurar um ciclo, sem que se saiba precisamente qual o sentido de começo: “tanto 

na base (forças de início), da matéria, como no cume ‘raciocínio’, ou pensamento de um 

estado evoluído, se encontram as formas geométricas e as ideias matemáticas” 142 . 
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Cerebral e mentalista, a corrente abstracionista, diferente do traço ancestral do 

surrealismo, coloca uma perspectiva de futuro que muito interessa a Carvalho.  

Tal sistematização da arte moderna pode vir a ser interpretada como uma ideia de 

causalidade e de sucessão. Cada uma das expressões é apresentada como uma sequência 

de significação bem definida, uma decorrente da outra. Carvalho de fato assume tanto a 

ideia de sequência como a de significação, de modo que uma análise da arte requer 

necessariamente que os aspectos característicos de cada expressão se agrupem e sejam 

classificados143. A sequência viria, então, pelo traço escolhido da classificação. Mesmo 

que ele tenha claro que as sequências se entrecruzam, o que faz a sua arqueologia sintética 

das vanguardas artísticas escapar de uma linearidade causal é justamente o traço da 

classificação. Carvalho perpassa a arte moderna pelo aspecto do mórbido e do 

psicológico, ele a vê como ciclos que obrigatoriamente se constituem de movimento e de 

destruição, evolução e morte. A arte moderna é para ele um campo de luta e turbulência 

mental, logo, é também um campo de ruínas. Além disso, para ele, a própria condição da 

aguçada curiosidade mental e de uma sensibilidade maior dos homens de seu tempo 

permite que uma crítica toque tão profundamente os aspectos da psique e da mente, 

colocando o próprio exercício da crítica à altura da expressão artística. Assim, Carvalho 

se exime de estabelecer finalidades pedagógicas a sua leitura, ele sempre as rechaça, mas 

com a crítica pretende fazer “uma afirmação viril do homem que pensa”144. 

Aí está o elã de Carvalho, depois de adentrar o “berço da força poética”145 nos 

ossos do mundo, encabeça uma revisão do movimento moderno no Brasil em tom 

programático e de manifesto. Ao tomar frente da 3a edição do Salão de Maio (1939), ao 

qual se refere enquanto “um Movimento” e não uma exposição ou promoção comercial 

da arte, Carvalho lança de forma contundente o que propõe enquanto problema estético:  
A revolução estética nada mais é que um fenômeno de turbulência, com 
consequente polarização de forças anímicas básicas, fenômeno que se 
manifesta para marcar o momento histórico da luta. Deparamos hoje 
com duas equações importantes na arte: 
1 Abstracionismo: Valores mentais.  
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2 Surrealismo: Ebulição do inconsciente146. 

O campo de luta existe porque ambas as forças anímicas, enquanto “forças 

antitéticas”, são imprescindíveis ao “organismo da arte”, bem como ao próprio homem. 

Noutra ordem, o “organismo da arte” só existe com estas “forças antitéticas” em luta e 

em movimento. Isto posto, Carvalho reafirma que a arte moderna oscila entre os dois 

pólos que tangem de um lado a morbidez da alma, e toda a sua “imundície inconsciente”, 

“sujeira” e “selvageria” dentro de um “intocável ancestral”, e de outro lado, o “raciocínio 

puro” da “linha livre e a cor pura”; “Sujeira e Pureza são complementares e necessárias 

uma à outra”147 . A dialética entre racionalidade e emotividade é motor do jogo de 

turbulências e a polarização destas forças antitéticas é o que impulsiona o movimento tão 

caro ao homem moderno. Posto que movimenta, ela é, por conseguinte, responsável pelas 

realizações plásticas por vir. 

A equação estética de Carvalho é um arroubo em manifesto, apresentado na 

Revista Anual do Salão de Maio (RASM) junto ao seu texto programático de “Um Plano 

de Seis Anos” que consiste numa proposta de “reorganização” do quadro das artes 

modernas no Brasil148. Nele Carvalho eleva a perspectiva de sua análise crítica da arte 

para um possível programa e expõe um âmbito mais amplo do que compreende enquanto 

problema estético. A primeira etapa do Plano é o “Período Arqueológico”, quando 

procurou realizar uma “etnografia da arte moderna”. A RASM é a componente 

fundamental deste período, porque além de conter o próprio Plano, o Manifesto e o 

catálogo das obras expostas no Salão, a revista traça um tipo de mapeamento da eclosão 

estética moderna brasileira, ainda bastante pertinente para Carvalho mesmo que a 

revolução no campo das artes tenha se iniciado “há mais de quarenta anos”. A revista 

coletou materiais de diversas ordens que marcaram o “momento histórico de luta” e as 

“manifestações de revolta” das quais o mundo plástico, literário e político da época eram 

fruto149.   

Mesmo que esta reunião de manifestos e recordações estivesse concentrada em 

abordar historicamente o contexto nacional da arte moderna, o catálogo das obras deixa 
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Anita Malfatti em 1917, ao Verdamarelismo de Cassiano Ricardo, também Tarsila do Amaral e Oswald 
de Andrade com a antropofagia, além de Paulo Mendes de Almeida com o SPAM, Rino Levi com a 
arquitetura e Ciro Monteiro Brisolla com a música.  
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claro que Carvalho não pretendeu enfocar o caráter étnico das obras como uma forma de 

encontrar nela qualquer tipo de traço em comum. O Salão contou com a presença de 

trabalhos de inúmeros artistas estrangeiros, porque almejou ser internacional150. Carvalho 

esperava um “intercâmbio mais elevado” por isso abrigava diferentes correntes e 

expressões já que o que realmente lhe interessava era acolher aquilo que “há de vital” na 

arte, isto é, as diferentes configurações de luta. Daí pode-se concluir que o impasse 

nacional/internacional nunca fora de fato uma preocupação da qual tenha se ocupado 

Carvalho.  

A revista foi um ato arqueológico e historiográfico na medida em pretendeu 

“recolher e entregar à posteridade o material de que esta necessita para sua meditação nos 

domínios da arte”151. Ali, Carvalho coleta e reúne uma coleção de ruínas históricas, sejam 

elas pinturas, depoimentos ou manifestos, onde todas testemunham ou expressam as 

turbulências e revoltas da psique individual ou coletiva. E é depois de uma “longa e 

incestuosa contemplação dos resíduos ancestrais” que aparece a necessidade do “Período 

Dialético”, em que a atitude do iconoclasta é indispensável para colocar o artista 

novamente no campo da luta anímica e mental do homem, das explosões anárquicas e daí 

extrair a beleza da luta. Na sequência, estando os destroços e os estilhaços do pensamento 

devidamente organizados, adentra-se o “Período Visionário”, obviamente “construtivo e 

poético”, mas no qual Carvalho não se aprofunda, justamente porque seu esforço não 

pretende dizer tal ou qual arte a se fazer. 

O esforço de Carvalho ao organizar as ruínas históricas e os resíduos das lutas que 

constituem a arte moderna num Plano é o mesmo de elaborar de modo sintético uma 

equação estética num Manifesto. Com este esforço Carvalho pretendeu escancarar a 

sugestibilidade da forma pois ela expõe a temporalidade complexa no objeto, tanto para 

compreender sua emergência histórica singular quanto para implicá-la num âmbito mais 

amplo do drama da espécie, do qual esta forma é parte incontestável. A historicidade dos 

resíduos não é determinada, ao contrário, é posta em movimento já que prevê as evoluções 

e a morte dos ciclos. Se eles sobrevivem e ainda reverberam é porque servem de “ponto 

                                                             
150 Carvalho conseguiu reunir um considerável conjunto de obras abstracionistas devido ao contato que 

estreitou com Jean Hélion após a viagem, dentre elas obras de Josef Albers, Alberto Magnelli e Hans 
Erni. Ainda continha pinturas e gravuras de artistas nacionais como Tarsila do Amaral, Antonio 
Gomide, Di Calvacanti. Esculturas como os “Mobiles” de Calder e “Espaços” de Jaco Ruchti, e em 
termos de arquitetura apareceram trabalhos de Arne Hosek, Bernard Rudofsky, Rino Levi e Leopoldo 
Pettini.   

151 CARVALHO, Flávio de. Um Plano de Seis Anos. RASM (Revista anual do Salão de Maio), São Paulo, 
1939. 
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de apoio” ao homem, e se ainda se agitam e causam “turbulência mental” é porque 

possuem a força sugestiva para serem o “substratum de amanhã”152.  

Eis a equação estética daquele para quem “a sugestibilidade emanada dessa grande 

visão de Arte Moderna é tão forte e tão cativante” 153 a ponto de fornecer os mecanismos 

pelos quais o homem pode enxergar sua época e também encarar o passado e o futuro. De 

um lado, a força sugestiva é aquela que opera uma interpretação psicológica da etnografia 

da arte moderna, e com ela consegue expor o panorama da cultura de seu século tanto 

quanto os dramas ancestrais da própria espécie. Aqui, Carvalho coloca o problema 

estético em termos de uma “psicoetnografia” 154 . De outro lado, esta mesma 

sugestibilidade adquire o caráter de uma força orientadora na história porque é também, 

de alguma maneira, a expressão das ambições e dos desejos da espécie, de modo que a 

arte se torna um “gráfico da história como ser vivo”155. Certamente a história não assume 

o sentido de um encadeamento linear, mas se articula enquanto “momento histórico da 

luta”, isto é, evolução e morte dos ciclos, destruição e movimento. A arte moderna é um 

campo de luta a gerar resíduos e a produzir ruínas históricas das quais o homem se serve 

para sua curiosidade mental e para concretizar um porvir. As ruínas não conferem ao 

homem um consolo apaziguador, ao contrário, expõem a ferida e sugerem. A 

sugestibilidade é a intensidade pela qual tempo e história convergem na forma. É assim 

que Carvalho inaugura, enfim, a dialética do drama do resíduo como concepção estética.   
 

                                                             
152 CARVALHO, Flávio de. Manifesto do III Salão de Maio. RASM (Revista anual do Salão de Maio), São 

Paulo, 1939. 
153 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
154 CARVALHO, Flávio de. A única arte que presta é a arte anormal. Diário de S. Paulo. São Paulo. 24 de 

set. de 1936. Fundo FC/CEDAE. 
155 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
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CAPÍTULO 3 
O DRAMA DO RESÍDUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aos olhos de um sul-americano 
 

Há um volante de vendas que anuncia o relato de uma expedição, 

são as “observações mórbidas da história e da vida” coletadas por 

Flávio de Carvalho em uma viagem à Europa no ano de 1934. Nele há 

um desenho de um barco com uma imensa carranca. É uma embarcação 

de dois mastros à semelhança das antigas caravelas das viagens de 

descobrimento. A carranca direciona a embarcação e percebe-se que 

avança destemida. No entanto, seu rompante não é para o inóspito 

adiante, ao contrário: a carranca toma o sentido de volta, aponta para o 

passado. A embarcação navega em direção aos Ossos do Mundo. Em 

sobrevoo há um pássaro de feições antropomórficas que a acompanha, 

ele tem enormes olhos escancarados e as asas fechadas. É um estranho 

pássaro que não voa, porém plaina, e se aproveita do vento das velas 

frouxas para seguir navegando e por isso precisa de uma nuvem que lhe 

faça ponto de apoio. Esse é o aspecto do homem em voo que contempla 

as ruínas do mundo. Este homem se distancia para ver o mundo em 

contraste, e mergulha nos escombros do passado soterrado atrás dos 

ossos. Faz dos ossos encontrados uma coleção ao modo de um astucioso 

pescador. O homem em voo tem seus movimentos calculados para que 

seus mergulhos sejam de maior eficácia.  
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A embarcação partiria do Porto do Rio de Janeiro em direção a Lisboa, de onde 

Carvalho prosseguiria rumo ao oriente para apresentar suas propostas teóricas em dois 

congressos na cidade de Praga. Por acidente, Carvalho perde a embarcação e a partir 

dali se faz impreterivelmente um homem em voo ao tomar um avião, avião este que o 

faria alcançar a embarcação em Recife para então atravessar o oceano. A partir da 

decolagem, Carvalho passa a experienciar um ponto de vista distanciado e elevado que 

o apraz. Das alturas a terra havia mudado de escala e as vidas de inúmeros pequenos 

mundos puderam ser vistas simultaneamente. Ele havia adquirido uma visibilidade 

expandida que ampliava imensamente o campo de possibilidades das relações entre as 

coisas. Era como se dali pudesse desvendar mistérios do mundo da superfície, já que 

subitamente lhe fora concedido um meio de enxergar os destinos de seus habitantes. O 

homem em voo pode prever e calcular os encontros terrenos, “o seu ponto de vista 

percorre o presente, o passado e o futuro”1. 

Este observador que constrói seu ponto de vista fora da civilização é um 

observador distanciado tanto no espaço quanto no tempo. Flávio de Carvalho aproxima 

a figura do homem em voo àquela do arqueólogo que examina uma época remota. Com 

a visibilidade ampliada pelo afastamento temporal ele pode coletar o maior número de 

acontecimentos e enxergá-los simultaneamente na minúcia de detalhes até a 

exterioridade do acidente. Ao homem que é conferida a capacidade de ver a 

“transparência equivalente das coisas” são dadas também as condições de um pássaro 

antropomórfico. Isto quer dizer que ele escapa inevitavelmente às probabilidades da 

evolução de sua espécie, já que o mundo que manuseia pelo olhar distanciado “não tem 

nem cavidade nem protuberância”. Portanto, sua abordagem diante desse mundo não 

pode ser “nem matriarcal, nem patriarcal”2. Mas apesar de extrauterino e extraterrestre, 

o homem em voo não é um autômato, afinal seu ponto de vista elevado não o tornou um 

alienado, mas ao contrário, concedeu-lhe maior sensibilidade pela expansão de sua 

visibilidade. Flávio de Carvalho na condição de homem em voo sentia-se superior não 

pela literalidade de estar nas alturas. Mas “que superioridade pode desejar o homem 

senão a da percepção maior?”3  

Assim começa a narrativa de suas observações de viagens cujo caráter 

ensaístico, um tanto imaginativo e especulativo, cabia bem a sua ambição de “despertar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.23. 
2 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 24. 
3 CARVALHO, Flávio de. Ibidem. 
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turbulência mental”4. Propunha-se a não mais que esclarecer suas suspeitas intelectuais, 

e dessa forma se eximiu do rigor científico e da tarefa de comprovar qualquer nova 

teoria. Não que Carvalho tenha poupado seus leitores da vertigem que decorre de sua 

“animosidade pesquisadora”5 , afinal as suspeitas do homem em voo versavam tão-

somente sobre o universo das “possibilidades de um mundo mesclado e perdido no 

tempo, sobre as origens da arte popular e sobre a influência mágica da pintura, na 

conduta e formação do povo italiano”6. O livro contém a complexidade de uma singular 

interpretação da história através de reflexões sobre a arte e sua sobrevivência, sem 

descartar, contudo, a morbidez da “alma” humana que tanto lhe interessava.   

A condição de homem em voo que Carvalho experimentou forçosamente foi o 

gatilho para o tom desta narrativa marcada pelo delírio e pelo cálculo de suas deduções 

teóricas e associações entre as coisas. Carvalho o faz, como atesta Gilberto Freyre ao 

prefaciar este livro de observações de viagens, com “um grande lirismo, ao lado do 

senso científico”7. Na escrita errática de Carvalho o que salta aos olhos do autor de 

Casa Grande e Senzala8 é que em suas palavras há cor e há sexo. Freyre exalta sua 

“capacidade de abstração e análise ao lado de uma sensualidade de expressão” 9 . 

Carvalho, que havia se comovido com a leitura de Freud, achava um tanto natural 

“encontrar a gênese das coisas no sexo”10  e insiste em deixá-la explícita em suas 

vertiginosas imagens do pensamento.  

O processo arqueológico empreendido em Ossos do Mundo carrega a forte 

investida de uma análise psicológica, afinal, suas inquietações estavam fortemente 

situadas em questões fundamentais da modernidade voltadas aos problemas subjetivos 

do indivíduo. Tanto pela perspectiva da Antropofagia quanto pelo olhar dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 15. 
5 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 53. 
6 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 15. 
7 FREYRE, Gilberto. Prefácio. In: CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 18. O livro havia sido 

encomendado pela Editora Nacional para integrar a série Viagens. O conteúdo pouco convencional e 
inesperado fez o volume ser recusado pela editora, sendo publicado posteriormente de forma 
independente numa tiragem de 1000 exemplares. No lugar de conter descrições de lugares e relatos de 
impressões pessoais, Ossos de Mundo era “Um livro de psychologia dentro de um livro de viagens”. 
Este é o título da crítica de Sylvio Rabello à obra, que, em resumo, entende-o como um “livro ao 
primeiro contato áspero e desconcertante [que] transforma-se em livro de ideias fortes e originais”. 
[TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; Campinas, SP: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 318].  

8 Publicado em 1933. 
9 FREYRE, Gilberto. Prefácio. In: CARVALHO, Flávio de. Ibidem. 
10 CARVALHO, Flávio de. In: Entrevista a Silveira Peixoto. Carvalho faz referência em seus textos e 

entrevistas especialmente a Totem e Tabu (1913) e Psicologia das massas e análise do eu (1921), a 
referência a essas obras começa com o contato com o movimento antropofágico e “teoria fetichista da 
vida” teorizada no livro Experiência No2.   
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Surrealistas, do qual o movimento também se apropriara, o campo das descobertas 

psicológicas era para Carvalho o grande avanço do século XX. Significava um modo de 

apreender o “espetáculo do mundo consciente” movimentado por um “quadro 

traumático” que vai além de uma superfície visual das coisas e da expressão dos 

homens11. Esta tendência psicológica a que se inclinara era uma saída para ultrapassar 

os dilemas postos pelo rompimento moderno do dualismo entre realidade e 

representação.  

Sempre atento às forças que determinam o modo de agir e o “modo de funcionar 

das emoções do homem”12, ele inicia sua investigação psicológica com a observação 

precisa de seu próprio estado emocional de homem em voo: de um lado a superioridade 

de uma sensibilidade maior, e de outro, um estado de inferioridade psíquica em função 

da sensação de medo vivida. Ao analisar as alterações de sentido de sua condição, inclui 

logo nas primeiras páginas do livro de viagens a síntese de sua “nova teoria da vida 

anímica”13. Um tipo de mecanismo geral dos homens perpassa toda a visão radical de 

seu pensamento sócio-antropológico e se estende a sua proposta intelectual e estética 

como uma espécie de fio condutor.    

Ao descrever a sensação de medo provocada pela má alimentação, desenvolve a 

ideia de como um estado de inferioridade faz o homem retornar ao passado para 

recobrar um ponto de apoio que lhe garanta segurança. A chave desta ideia que parece 

arbitrária é que um corpo alimentado se ocupa da digestão, inibe a percepção de 

sensações como a do medo e torna-se um corpo menos sensível. O medo é entendido 

como uma “superemotividade”, uma sensação caraterística do homem civilizado, 

portanto, produto do raciocínio e da imaginação. A fome que causa o medo é aqui o 

próprio estado de inferioridade14. Trata-se de uma luta pela sobrevivência ancorada na 

sensação de segurança, uma luta na qual o par antitético superioridade-inferioridade é 

polarizado pela noção de sensibilidade.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
12 CARVALHO, Flávio de. In: Uma nova teoria da vida anímica do homem?. Folha da Noite. São 

Paulo. 16 de set. de 1931. Fundo FC/CEDAE. 
13 CARVALHO, Flávio de. Ibdem.   
14 Uma análise psicológica do homem a partir do medo e da fome pode ser encontrada em inúmeras de 

suas obras; nos livros Experiência No2 (1931) e Origem animal de Deus e O bailado do Deus morto 
(1973), na série de 40 artigos publicados no Diário de S. Paulo entre 1957 e 1958: “Notas para a 
reconstrução de um mundo perdido”, série posteriormente resumida em dois artigos “Idade da Fome. 
Para a reconstrução de uma idade perdida” Diário de S. Paulo, 22/07/1962, e “Bailado do Silêncio. A 
idade da fome” Diário de S. Paulo, 29/07/1962.    
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Carvalho constata que os próprios artistas do século XX tornaram-se mais 

sensíveis por uma necessidade de segurança provocada pelo ritmo acelerado do século, 

uma transformação que ocorre ao tornar a percepção visual das coisas subjacente a uma 

outra muito mais psicológica e cerebral15. Fato é que o homem, uma vez ameaçado, 

busca reestabelecer a sensação de segurança em algum ponto do passado, normalmente 

pela lembrança de algo não realizado, um inacabado que se torna um Ideal. Uma volta 

que é, para Carvalho, sempre “a um passado violentamente sexual e elementar”.  

Nos momentos de inferioridade, todos os seres humanos trazem à tona 
uma fase do seu passado ancestral; quando o homem se sente inferior, 
a estrutura de sua máscara se decompõe. Quando o seu estado presente 
é enfraquecido, a sua animosidade procura um apoio que possa 
recebê-la, e só encontra um apoio no passado. Então o homem mostra 
aos espectadores as rugas do passado, às vezes, uma sucessão 
cinematográfica de toda a história humana: ele é herói, ele é bárbaro 
rugindo e espumando com um cassetete, ele é fera dono de todas as 
fêmeas. E, caso a sua inferioridade seja muito prolongada, ele flutua 
de etapa em etapa morrendo no passado16. 

Sua curiosidade pelas “rugas do passado” o conduz a uma investigação em busca 

dos “pontos de apoio” existentes no mundo objetivo, ao mesmo tempo materiais e 

simbólicos, e por vezes abandonados e perdidos, que no entanto, guardam em si os 

desejos ancestrais e o tumulto dos homens.  

A viagem pensada para os Ossos do Mundo traça um caminho para a descoberta 

e análise desses pontos de apoio no passado, ela tem o intuito de apurar uma série de 

impressões que já vinham sendo exploradas por Flávio de Carvalho em momentos 

anteriores. A propósito da viagem, os trabalhos Experiência no 2 e “O Mecanismo da 

Emoção Amorosa” 17  seriam apresentados respectivamente no VIII Congresso 

Internacional de Filosofia e no XIII Congresso Internacional de Psicotécnica em Praga. 

Ambos tratavam da elaboração de um processo arqueológico a partir de análises 

psicológicas sobre o funcionamento das emoções do homem.  

No primeiro Congresso Carvalho apresenta uma síntese do livro sobre a 

Experiência no 2, ao qual se refere como uma obra pioneira sobre a psicologia das 

multidões. O livro, publicado em 1931, contém primeiramente a narrativa de sua 

experiência, realizada naquele mesmo ano, de caminhar no sentido contrário à procissão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
16 CARVALHO, Flávio de. In: A experiência de Flávio de Carvalho. Folha da Noite. São Paulo. 19 de 

jun. de 1933. Fundo FC/CEDAE.  
17 Datiloscrito inédito. Fundo FC/CEDAE. 
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de Corpus Christi com um chapéu na cabeça. Para muitos havia sido um ato de afronta. 

Carvalho se pôs como um provocador de uma massa de crentes a fim de desvendar sua 

“alma coletiva” e acabou por ser quase linchado não fosse a fuga até a leiteria Campo 

Bello para refugiar-se dos fiéis que o perseguiam. Sua ideia era “provocar a revolta para 

ver alguma coisa do inconsciente” e “estudar a reação nas fisionomias, nos gestos, no 

passo, no olhar, sentir enfim o pulso do ambiente, palpar psiquicamente a emoção 

tempestuosa”18 da massa.  

O livro contém uma prolongada análise dos acontecimentos percebidos, 

coletados e descritos em sua “ficção exaltada”19. Com base nesta análise propõe sua 

“teoria da vida anímica”, ali formulada a partir da observação de “um movimento 

inevitável na vida do homem”20, um mecanismo posto pela trilogia sujeito-fetiche-totem 

que determina o modo de funcionar do homem em relação ao mundo. Segundo a teoria, 

o sujeito ameaçado, cuja máscara se dissolveu, necessita reencenar seu “complexo de 

onipotência” de modo a recuperar sua superioridade, isto é, sua “meta totêmica”. A 

única maneira de assegurar sua fantasia é por um nivelamento que só o mundo objetivo 

pode fornecer. Nele é possível descobrir outras inferioridades ou, ao contrário, nele elas 

podem ser desfeitas. O mundo objetivo é indispensável porque fornece contraste com 

outras inferioridades, nele se buscam os “objetos-fetiches” que possam ser veículo para 

se alcançar e se igualar novamente ao totem. Para isso o sujeito necessita se conectar 

com outros homens, homens iguais a ele que compreendam sua fantasia. Trata-se do 

“instinto gregário”, que nada mais é que a busca pelo fetiche e a garantia de manutenção 

das formas estabelecidas. O objeto-fetiche é o receptáculo dos desejos do homem, o 

ponto de apoio capaz de suportar as carícias ou as agressões do sujeito até que ele atinja 

o totem.  

Não se trata de sistematizar sua teoria; a tendência vertiginosa com que ela fora 

exposta no livro sobre a Experiência no 2 compromete qualquer esforço nessa direção. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi: uma 

possível teoria e uma experiência. Rio de Janeiro: Nau, 2001, p.16.  
19 Carvalho observa os laços afetivos estabelecidos entre ele e a própria imagem de Deus (o “chefe 

divino”), percebe também os laços que se dão entre ele e os diferentes arranjos dos crentes em cortejo, 
ora uma aglomeração das beatas-amedrontadas seguida de um fervoroso grupo de homens-heróis que 
se manifestavam de modo diverso diante da atitude provocadora. Pondera ainda sobre a ligação que 
conecta os fiéis ou sobre a ausência dela, bem como assinala a presença dos acessórios religiosos que 
integravam a procissão e passaram a suportar fisicamente a violência e as carícias do escoamento da 
animosidade dos fiéis perante o “elemento perturbador”: “as filhas de Maria se entreolhavam tímidas e 
me fixavam submissas, encantadoramente, apertando na mão o breviário ou um acessório”. 
CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 19.    

20 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 133. 
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Sua teoria é arbitrária e a escrita automática ao modo dos surrealistas. Flávio está 

preocupado com a construção de imagens e não por acaso o livro contém inúmeras 

gravuras “surrealistas”. Ao ser chamado a comentar o experimento que causou um 

quiproquó na capital paulista, Carvalho é contundente, fala com a lucidez de quem 

havia posto o acaso em cálculo, fala do perigo de se colocar como o “elemento 

perturbador”21  do estado de segurança dos fiéis reunidos em cortejo para exaltar o 

profundo desejo de se igualar a Cristo. Ele é ao mesmo tempo o “reagente 

provocador”22 da massa e o objeto-fetiche, o único capaz de devolver aos sujeitos a 

proximidade com o totem divino. Como antropófago, ofereceu-se para ser devorado.   

– Eu contava mesmo ser linchado: pois o único meio de compensar o 
rebaixamento era pelo contato da morte.  

E depois o sentimento coletivo de um cortejo em estado de 
autoadmiração, convencido da sua superioridade divina e impregnado 
de piedade para com o mundo em redor, vinha reforçar ainda mais o 
desejo de matar, de destruir um rival23.  

A violência a ele dirigida é entendida por Flávio de Carvalho como a repetição 

do drama arcaico do homem: rebaixar para se engrandecer. Quando o homem perde a 

máscara de civilizado, há de recuar necessariamente para encontrar apoio nos “desejos 

ancestrais arraigados nas lendas da história”24. No “tubo de ensaio” em que colocara a 

procissão, Carvalho pôde perceber que o mecanismo anímico de nivelamento é sempre 

uma volta ao passado, um mecanismo energicamente operado pela religião.  

Com esse mesmo interesse segue sua pesquisa sobre o “Mecanismo da Emoção 

Amorosa”, cuja base material utilizada foram os “resíduos que o folclore, as lendas, os 

objetos fabricados pelo homem, as cerimônias de casamento, batismo, funerais, enfim, 

as manifestações psiconeuróticas haviam deixado para trás, na História”25. Seu interesse 

por esse campo dos objetos atávicos é também um traço que traz dos surrealistas26. O 

surrealismo “foi o primeiro a ter pressentido as energias revolucionárias que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 16. 
22 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 27. 
23 CARVALHO, Flávio de. In: Uma nova teoria da vida anímica do homem?. Folha da Noite. São 

Paulo. 16 de set. de 1931. Fundo FC/CEDAE. 
24 CARVALHO, Flávio de. In: A experiência de Flávio de Carvalho. Folha da Noite. São Paulo. 10 de 

fev. de 1933. Fundo FC/CEDAE.  
25 CARVALHO, Flávio de. In: A arte e a Ciência na Europa. Diário de S. Paulo. São Paulo. 10 de fev. 

de 1935. Fundo FC/CEDAE. 
26 A respeito da aproximação entre Flávio de Carvalho e os surrealistas pelo interesse nos objetos 

atávicos e residuais, ver a proposta de Paola Jacques Berenstein. Elogio aos Errantes. Salvador: 
EDUFBA, 2012, p. 113.   
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transparecem no antiquado” 27 , como pontua Benjamin. O ensaio de Carvalho 

empreendia uma tentativa de captar e situar os influxos da ansiedade sexual dos homens 

e das mulheres em ciclos marcados por algum tipo de traumatismo. De modo um tanto 

maniqueísta, os ciclos das atividades amorosas, estariam marcados ora pela volta 

intrauterina, ora pelo culto de reverência ao falo, revelando uma batalha milenar e 

ininterrupta entre os sexos. Através dos “resíduos etnográficos da história” 28  era 

possível compreender as forças que determinavam as fases desses “cultos sublimes”, 

cultos estes que moldavam também todas as religiões dos homens.  

Escondido nas nuvens da História, perdido no tempo, está o tumulto 
dos desejos do homem. O panorama é de luta sem tréguas: lutas 
esporádicas, sangrentas, mais ou menos rápidas, individuais; por 
ideias, pela pátria, entre insetos, animais... muitos tipos de lutas, mas, 
conspícua entre todas, por sua importância, pela sua quase 
invisibilidade e pela velocidade lenta com a qual se processa na 
História do Homem, está a luta entre os sexos... A luta de sexos é a 
única que pode explicar convenientemente o desenvolvimento das 
sociedades humanas e suas origens cíclicas...”29 

A ideia de traumatismo a que correspondem os ciclos amorosos foi pensada por 

Carvalho a partir do trabalho do psicanalista Otto Rank 30  acerca do “trauma do 

nascimento” e das “tendência de volta ao útero”. Ciente de que as manias e fobias do 

homem já haviam sido localizadas pela psicanálise nos objetos e nos costumes 

abandonados pela história, Carvalho faz das teorias psicanalíticas uma base para suas 

pesquisas etnográficas e para as almejadas comprovações antropológicas. O estado de 

revolta do homem e seu quadro traumático penetram os domínios dos problemas 

estéticos e, para adentrar o campo de investigação assim delineado, Carvalho prefigura 

“uma ciência que ainda está por se criar”, a “psicoetnografia”31.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27  BENJAMIN, Walter. (1928). O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia. In: 

______. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: 
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 25. 

28 CARVALHO, Flávio de. Ibdem.  
29 CARVALHO, Flávio de. Mecanismo da emoção amorosa. Datiloscrito inédito. Fundo FC/CEDAE. 
30 Otto Rank (1884, Viena – 1939, Nova Iorque) atuou durante anos próximo a Freud como membro do 

círculo de psicanálise de Viena em suas primeiras configurações. Desenvolvia trabalhos estendendo a 
teoria psicanalítica para os estudos das lendas, dos mitos, da arte e de outros temas a respeito da 
criatividade. Em 1924, publica “O Trauma do nascimento” (Das Trauma der Geburt).   

31 CARVALHO, Flávio de. A única arte que presta é a arte anormal. Diário de S. Paulo. São Paulo. 24 
de set. de 1936. Fundo FC/CEDAE. 
Ao ressaltar a aproximação que Flávio de Carvalho estabeleceu com os surrealistas, Paola Berenstein 
Jacques diferencia a ideia da “psicoetnografia” do que fora proposto por outros artistas modernos 
brasileiros em termos de uma espécie de etnografia (mais clássica) que se ocupava em buscar o 
elemento primitivo ou exótico do local. Jacques pensou a “psicoetnografia” na aproximação entre um 
“tipo de etnografia urbana antropofágica” e o “o estudo do imaginário e do sonho trazido tanto pela 
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Sob o olhar de uma austera plateia de psicotécnicos e filósofos este homem dos 

trópicos apresentou sua extravagante tese. Flávio de Carvalho, como um “antropófago 

autêntico”32, apropria-se de forma dessacralizante e pouco ortodoxa das referências 

teóricas. Seu arranjo heteróclito vai além dos conceitos da psicanálise e passa também 

“pela selvageria poética e pela profundeza da essência humana” que Carvalho 

encontrara na filosofia de Nietzsche, na etnografia de Sir James Frazer e Malinowsky e 

também no evolucionismo de Darwin. Afora as referências teóricas, seus procedimentos 

claramente se aproximavam da atitude etnográfica e psicanalítica dos surrealistas.  

A audácia das aspirações filosóficas de Flávio de Carvalho deixara a plateia 

incrédula, de acordo com J. Toledo, autor de uma polêmica e pormenorizada biografia 

do autor-provocador 33 . A eloquência de um pensamento dissonante no ambiente 

sepulcral dos congressos havia gerado rebuliço e inquietação e, para alguém habituado 

ao anseio de causar “turbulência mental”, esta reação fora interpretada como um alento 

de receptividade. Conquanto, Carvalho havia demonstrado pouco entusiasmo com os 

seminários a que comparecera, já que a atualidade política havia concentrado em si 

todas as atenções, deixando os debates científicos e filosóficos subjacentes a ela, como 

meros “lances dramáticos e agitados” que se sucediam em meio à “algazarra nazista”34.  

A ascensão militar-totalitária do nazismo e do fascismo, que ameaçava a 

democracia no velho continente, gerou uma enorme agitação política entre os 

delegados. De um modo geral esta tensão repercutiu aos seus “olhos de sul-

americano”35 como uma “onda de idealismo” que insistia em fazer da filosofia a “coroa 

de tudo”, manifesta numa clara tendência a um “patriotismo científico” 36 em defesa de 

ideais. Carvalho mostrou-se um tanto indiferente à situação, quiçá por um 

desapontamento com a escolha mais cômoda por saídas diplomáticas para contornar os 

conflitos ali postos e acolher os ânimos amedrontados. Para um arqueólogo-psicólogo 

que sondava traumas milenares, era inevitável a frustração no momento em que “tudo se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
leitura antropofágica quanto pela surrealista da psicanálise”. [JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos 
Errantes. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 108]   

32 Assim o chamava Oswald de Andrade. ANDRADE, Oswald de. A cidade do homem nu. Diário da 
Noite. Rio de Janeiro. 28 de jun. de 1930. Fundo FC/CEDAE.    

33 TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; Campinas, SP: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994.   

34 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.65-67. 
35 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.38. 
36 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.65-67. 
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acomoda com a muito conhecida ‘satisfação geral’, conservando os deliciosos e 

asmáticos sentimentos recalcados”37.   

observações mórbidas de viagem 

Sem muitos rodeios ou preocupações, Carvalho deixa Praga e segue sua 

peregrinação pela Europa Central esquadrinhando museus etnográficos, arquivos 

públicos, galerias de arte, igrejas, castelos e “cidades mortas”, a fim de aprofundar sua 

busca acerca das origens da arte popular38. Sua inquietação sobre o assunto dos objetos 

como resíduos históricos havia surgido das ideias sobre o mecanismo dos ciclos 

amorosos e seus traumas correspondentes. Apesar de não se saber quão realista eram 

suas suposições, sua aventura etnográfica proporcionou-lhe o encontro com inúmeros 

elementos que lhe serviram para comprovar o que havia proposto no seminário. E assim 

atesta: “colhi para os meus estudos material bastante importante na Eslováquia e 

Hungria39. Este material demonstra claramente que as origens da arte popular, isto é, da 

arte do camponês, a arte que não é ensinada, é claramente sexual”40.     

Suas observações sobre a arte camponesa partem novamente da questão de um 

ponto de vista. Carvalho constata que os motivos da pintura e da arte decorativa dizem 

respeito ao valor que o camponês dá à terra, isto é, ao apego milenar que fazem os 

característicos dos elementos telúricos se repetirem na cultura. Estes elementos seriam, 

por exemplo, o uso de cores similares àquelas dos vegetais e os mesmos traços dos 

alinhamentos das plantações. Mas a aparição desses motivos na arte camponesa está 

mais profundamente vinculada aos movimentos migratórios do camponês das planícies 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 68. 
38 Como aparece em algumas notas de Os Ossos do Mundo, Flávio teria um projeto para um livro sobre 

o assunto, se chamaria Origens da Arte Popular. Apesar de muito mencionada, os manuscritos não 
foram localizados. 

39 Nestes dois países Flávio percebera a força que havia o canto, uma manifestação de alegria que 
comovia todos graças à irresistível entoação das “canções de uma melancolia prolongada” e do violino 
cigano. As classes perdiam os estatutos, velhos e jovens, no campo e nos cafés da cidade, em 
cerimônias de batismo e de iniciação das noivas, o canto presente em toda parte se tornava uma 
prática niveladora e agregadora. Niveladora pelo “característico de festim e orgia”, mulheres ébrias, 
homens desapoderados que lançavam um olhar fálico ao tocar ou mesmo velhas em farrapos que 
contornavam a fome ao empunhar o violino. Para Flávio, “um resíduo da voluptuosidade dos povos da 
Europa está na epidemia de violino que por lá ainda perdura” (CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do 
Mundo. p.72)    

40 CARVALHO, Flávio de. In: Mecanismo da emoção amorosa. A Nação. Rio de Janeiro. 03 de fev. de 
1935. 
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para as montanhas. O homem que deixa o campo e sobe as montanhas se aparta da terra 

que cultiva, já que não manuseia mais seus elementos.  

Migrar quer dizer, portanto, interromper a carícia: o homem perde tanto a 

conexão tátil, quanto a riqueza do detalhe. É desta relação de proximidade com a 

matéria que provém a morfologia do elemento decorativo da arte camponesa, isto é, 

uma forma criada pelo contato contíguo com os objetos da vida ordinária. Por outro 

lado, nas montanhas, o ponto de vista é elevado, o campo se torna uma paisagem 

longínqua e o homem adquire uma visão do conjunto, inevitavelmente idealizada 

porque distanciada e nostálgica. Uma visão que aparece aplicada aos bordados e às 

pinturas de cozinha enquanto orientação geral, aquilo que seria o “pattern” da arte 

decorativa. Para Carvalho, é justamente a diferenciação na visão, ora perto, ora longe, 

que forma os “traumas” do camponês e “orientam intuitivamente” a sua arte. 

A perda do detalhe é a perda da expressão e da fisionomia do objeto 
querido. Um véu de mistério, o véu-distância, separa o camponês de 
seu culto milenar (...)... ele é o sonhador na montanha (...) a sua alma 
saudosa encontra um escoamento na prática de uma magia, ele 
constrói uma imagem homeopática do seu campo cultivado, é o seu 
primeiro modelo filosófico (...) o seu mapa é uma representação 
gráfica ou em relevo que recorda grandes emoções e o seu contato de 
agricultor e é, portanto, um fetiche maravilhoso, perfeitamente capaz 
de receber a magia estrutural da sua alma41.     

Os motivos que fazem o camponês migrar não são esmiuçados por Carvalho42, 

sua questão é o distanciamento como condição deste tipo de arte que analisa, afinal, o 

deslocamento provoca a necessidade de uma imagem terapêutica capaz de suportar o 

saudosismo. O “mapa da saudade” é a imagem como ponto de apoio para se encarar o 

passado. Carvalho vai além em suas associações, relembra as pinturas egípcias, que de 

modo bastante esquemático representam a vida cotidiana e as práticas ordinárias ligadas 

à terra; elas seriam os primeiros mapas do mundo. E relembra ainda as pinturas dos 

rebanhos nas paredes das cavernas feitas pelos caçadores amorosos de sua caça, a 

morfologia dos igarapés e o desenho das rendas cearenses e concorda também com a 

hipótese de que a paisagem houvesse aparecido na pintura ocidental depois das grandes 

descobertas geográficas: “toda a arte decorativa é oriunda de uma visão ou de uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.78. 
42 Cita apenas o pretexto dos matrimônios, e, sobre eles, que é mais comum que os homens da planície 

se mudem para se casar com as mulheres da montanha, uma vez que as mulheres do campo não se 
sujeitariam aos homens nostálgicos da montanha. Flávio coloca novamente uma valoração em termos 
de superioridade-inferioridade.   
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emoção geográfica, mesmo que esta pertença a um mundo insignificante e restrito”43. 

Assim sendo, estes mapas são ao mesmo tempo geográficos e históricos, afinal 

funcionam como ponto de apoio para que o homem se devote a eles com seus ritos de 

amor e magia. A devoção nostálgica aos mapas é um culto ao passado, e aos olhos de 

Carvalho, trata-se ainda de “mesma magia dos homens de hoje sobre as praças públicas, 

nas estátuas, nos altares etc, e sobre outros mapas da sua vida diária e do seu passado”. 

Os mapas da saudade, sejam aqueles da arte camponesa, sejam os da reunião dos 

homens na praça, são “monumentos ao seu passado”44. 

Insaciável arqueólogo-devorador, Carvalho peregrina por diversas cidades da 

Europa Central observando o comportamento dos povos, o ímpeto de cada homem e sua 

postura diante do outro. Observa também seus hábitos alimentares, o café, a comida 

regional e aquela que se internacionaliza distanciando-se dos traços patrióticos, sem 

deixar de inquirir, como um antropófago, sobre os dogmas do vegetarianismo que se 

pretende socialista. Já nas terras onde se juntam cinco raças, a cidade de Uzorod, atenta 

às indumentárias da gente, onde os judeus usam chapéu quadrado, um artefato 

anteriormente típico dos árabes, para se distinguirem dos demais. Na Rússia 

Subcarpática, vai até Iza, a aldeia que se vestia de modo especial aos domingos, e lá 

examina, pelo tato, o bordado dos trajes das moças. Não obstante, sua peregrinação 

serviu a um pretexto determinado: Carvalho havia partido à procura de um monarca 

cigano, a fim de responder a uma curiosidade engenhosa sobre o que seria afinal o trono 

de um rei nômade. Se os castelos são uma exibição das ambições dos reis, um reinado 

que não se fixa haveria de necessitar algum tipo de artefato móvel para se consolidar, 

fosse ele desmontável ou passível de ser carregado por algum veículo. Sua curiosidade é 

uma provocação à representação do poderio e da soberania na condição de um reinado 

nômade. 

os resíduos ancestrais 

A peregrinação de Flávio de Carvalho pareceu ter o propósito de investigar os 

traços de cada povo não somente através de suas expressões artísticas, mas também dos 

objetos cotidianos mais ordinários que falam dos movimentos lentos e obscuros da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 79. 
44 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 80. 
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memória, isto é, dos objetos enquanto expressões das formações culturais nos tempos 

históricos. Portanto, não tratam tanto dos domínios individuais, tampouco alcançam o 

âmbito universal da espécie, mas se colocam como manifestações que fazem “parte do 

mecanismo psiconeurótico de toda a história de um povo”45. Seja como monumento ao 

passado, como um mapa da saudade, ou como um objeto acariciado, são realizações dos 

homens que dizem respeito a seus tumultos anímicos. Carvalho busca desvendar os 

motivos de ordem psicológica que levaram ao aparecimento destas expressões. Para 

além de um prazer visual compreende que há um tipo de “força motriz da animosidade 

do homem” que impele à criação, esteja ela ligada a traumas ancestrais ou ímpetos por 

segurança, ou ainda àquilo “que ficou estereotipado nas profundezas do inconsciente e 

se agita com angústia”46, mas que de um jeito ou de outro funciona como mecanismo 

terapêutico, de compensação ou de manutenção de determinada ordem. Sob este olhar 

questionador de soberanias estabelecidas, Carvalho apercebe-se do fenômeno “Madona 

e Bambino” que acometera, de modo epidêmico, toda a península italiana.  

Ao ver milhares de “Madona e Bambino” pelas galerias, igrejas, museus e 

cemitérios, Carvalho deu-se conta de que se tratava de “uma epidemia de caráter 

psiconeurótico”47  e, tanto mais, que ela havia se tornado, desde o século XV, um 

modelo pictórico sobre o qual se estruturaram a cultura e o pensamento europeu. O 

fenômeno começa no momento da consolidação de uma iconolatria cristã que leva a 

pintura italiana a concentrar-se quase inteiramente na representação religiosa do drama 

da família. A narrativa de Carvalho se desenrola da seguinte maneira: os primeiros 

séculos da era cristã foram aqueles da decadência do Império Romano, um período de 

sucessivas derrotas e de devastação pelas pestes que levaram a península a um violento 

despovoamento. Fez-se então necessária uma iconografia que agisse como “restaurador 

sexual da fé cristã”48; por um lado, empodera-se a figura do Deus-pai adicionando o 

ornamento viril da barba à imagem de Cristo e, por outro, valoriza e santifica-se a 

mulher tornando-a Virgem, a fecunda Nossa Senhora. O culto da imagem surge para 

glorificar e assegurar os “símbolos da procriação” na medida em que responde a uma 

necessidade de sobrevivência da raça.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 142 
46 CARVALHO, Flávio de. (1938). A luta no domínio da arte. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de 

Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p.76. 
47 CARVALHO, Flávio de. A arte e a Ciência na Europa. Diário de S. Paulo. São Paulo. 10 de fev. de 

1935. Fundo FC/CEDAE. 
48 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.128. 
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Embora se tratasse de uma reação quase inconsciente do desejo de povoamento, 

o apelo era facilmente assimilável já que “as exigências espirituais mais imediatas das 

massas eram puramente sexuais e presas à ideia de família, e à morfologia voluptuosa, 

naturalista, ao alcance de todos” 49. Nessa mesma direção, o próprio culto da imagem é 

problematizado por Flávio de Carvalho como mecanismo conveniente de adoração, uma 

vez que a imagem adorada é guarida para qualquer desejo íntimo ou recalcado e, além 

disso, por sua imobilidade, seja passível de ser conservada para contínua devoção como 

um escape para animosidade do homem, isto é, para receber os ritos de magia estrutural 

da alma.  

O aspecto mais relevante sobre fazer da imagem um apoio, é que até este ponto a 

arte cristã havia sido iconoclasta, ou seja, não se apegava aos detalhes da representação 

realista ou naturalista e sim às forças simbólicas da natureza e às expressões essenciais 

dos objetos e das pessoas. A arte primitiva cristã subjugava a técnica e a forma para 

centrar-se no conteúdo, ou, como pontua Carvalho, na “alma das coisas”. A 

preocupação do artista de então era colocar uma emoção sobre a tela, uma “emoção de 

começo”, “primária”, “cosmogônica” afinal, para ele, “no primitivo de todas as épocas, 

a emoção era sempre o seu primeiro impulso, mesmo como é hoje a emoção que domina 

o desenho da criança e do louco”50. Assim, a pintura se torna “operática”, quando o 

artista deixa de exprimir seu drama íntimo e abandona o sonho pessoal da mulher 

idealizada para pintar a Virgem segundo representações gráficas das convicções do 

povo em luta por sobrevivência.  

O culto da Virgem saciava as necessidades anímicas da Itália: a necessidade de 

uma figura inferiorizada na cultura patriarcal dos romanos. A mulher se tornaria, 

séculos depois, a imagem da prolífera porém intacta Santa Madre. No auge pictórico da 

Virgem, no século XVII, ela é a Madona dos partos abundantes diante de quem os 

homens barbados se colocavam em súplica.  

Carvalho enxergou no “dramalhão operático” da “Madona e Bambino” da 

iconografia da península, um fenômeno de uma imaginação poética rasa e carnal; “a 

falsa inocência e o ‘engraçadinho’ do bambino e a sexualidade ou a esterilidade da 

madona são coisas que apelam e pertencem à superfície do mundo da sensação”51. Tal 

exagero é próprio do Barroco que através de uma forma aparentemente vazia de 
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49 CARVALHO, Flávio de. Ibidem. 
50 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 139 
51 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 54 
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conteúdo, vulgar e dilacerada, revela com intuição radical o último grau de alienação 

dos conteúdos de fé. Mas, se este fenômeno alcança um quadro de tamanha proporção é 

porque atinge de algum modo a todos, “a partir do século XV todas as emoções 

cosmogônicas ficam encobertas e escondidas pelos detalhes fúteis das emoções 

secundárias”52. É um fenômeno que Carvalho vê começar no Quattrocento e tem seu 

auge no Barroco: em relação a um erotismo geral da península que quer se povoar, este 

apelo pictórico requer muito pouco da sensibilidade dos homens para lhes conferir o 

poder terapêutico de que necessitam. Assim a Igreja Católica Romana perpetua sua 

autoridade soberana, do mesmo modo como havia se utilizado dos obeliscos em virtude 

de seu valor discreto.  

A incessante repetição da imagem da “Madona e Bambino” é uma realização em 

busca de refúgio para os “tumultos anímicos” cultivados durante séculos. A imagem se 

converte em um objeto-fetiche capaz de recobrar o estado de equilíbrio do homem e 

evitar catástrofes, uma “verdade terapêutica”. Como cada criação do homem e todo o 

mundo objetivo, ela concerne os desejos milenares e os “resíduos ancestrais” que lhe 

fazem apoio e, sobretudo, dizem respeito às angústias da alma e às impressões fóbicas, 

o que faz de toda criação uma revolta.  

Para Carvalho, “essa ação inconsciente do artista, que se repetiu 

epidemicamente, tem grande importância para o conhecimento dos ‘desejos’ da 

história” 53 . No entanto, mesmo que a “animosidade da história” 54  propulsione a 

confecção de uma arte operática para servir de consolo às feridas do homem, ela só se 

torna um objeto-fetiche quando é capaz de suportar as práticas de magia que os homens 

lhe devotam. Nesta “teoria geral da vida anímica”, o mecanismo terapêutico é nada 

menos que o próprio processo de magia, ou em outros termos, a magia é a consumação 

de um culto necessário para satisfazer e apaziguar os tumultos anímicos.  

Desde o seu começo até hoje, o homem se utiliza de magia para saciar 
a movimentação de sua animosidade. Toda pintura, escultura e 
arquitetura são manifestações de magia; são a construção plástica ou 
em cores do mundo, e representam um desejo intenso profundo, 
desejo esse que precisa ser realizado. E sobre a obra de arte, a magia é 
exercida por meio de ritos, como nos templos e igrejas, olhares, 
contemplação beática etc., e todos estes visam tornar a imagem 
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simpática ao indivíduo, isto é, visam o controle da imagem e da obra 
de arte pelo indivíduo55.  

Por meio de práticas mágico-ritualísticas o homem se associa ao objeto-fetiche,  

onde “a magia é o processo para a realização de certos desejos voluptuosos”56, e uma 

vez efetivado o efeito curativo vindo do culto a este objeto, ele é reconhecido como 

sagrado. Tal associação mágico-ritualística é de cunho amoroso e tátil, de modo que a 

consagração ocorrida através do culto seja uma forma de controlar e renovar 

continuamente o encanto e a beleza do objeto para que ele permaneça influenciando 

todos os fiéis. As práticas de magia asseguram a permanência de uma soberania 

estabelecida contra a destrutiva e criativa loucura das coisas. Em alguns casos atinge-se 

um tal grau de intimidade entre o sujeito e o fetiche que o processo de magia passa a ser 

mimético. Neste caso, o objeto se transforma num personagem a representar os dramas 

da vida do homem e, tendo o sujeito assumido o controle sobre ele, também controlar o 

mundo e os acontecimentos exteriores. A reflexão carvalhiana sobre a relação entre os 

objetos-fetiches e as práticas de magia, é feita à luz do pensamento do antropólogo 

James Frazer 57  a quem Carvalho recorre para compreender os diferentes tipos de 

associação mágica. 

Não por acaso Carvalho se queixa da “mediocridade operática e superficial” da 

arte italiana que se fez notória desde o século XV: aquela dos medalhões, dos papas e 

dos monarcas que dominaram o mundo por meio de um modelo pictórico. À exceção de 

Botticelli e poucos outros, Carvalho acredita que o que se reproduz é o dramalhão 

satisfatório às rasas exigências espirituais das massas e que ainda há muito da 

“verdadeira obra de arte dos séculos”58 por ser descoberto. Portanto, as práticas de 

magia acabam por demonstrar muito da História, cujo funcionamento é insistir na 

repetição do mesmo, como um modelo imutável. Neste mesmo sentido Carvalho faz 

uma reflexão sobre “a arte que a história deixou”: ao percorrer países como a 
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Checoslováquia, a Hungria e a Polônia e se deparar com aquilo que chama de uma “arte 

‘sobrevivência’”, da qual se ocupam os fabricantes copistas, e que se distingue, “bem 

entendido”, dos domínios da arte popular, “pois que esta pertenceria a uma forma de 

sobrevivência inconsciente, automática” 59. Em suma, existe um tipo de arte que serve 

às imagens da história, e outro que as escapa. 

De qualquer maneira, Carvalho se coloca ciente de que em ambos os casos 

“todas as imagens da história e todas as realizações do homem aparecem para satisfazer 

a um tumulto que se nutriu em formação durante longos anos”60. Mas a ele não interessa 

a arte operática de “sobrevivência” que se reproduz sucessivamente num “processo de 

mágica da história”61 e, sim, este algo do inconsciente que ressoa nas camadas plásticas 

de cada objeto e sobrevive não pelo recurso da imitação mas da criação que faz escoar a 

animosidade do homem, como páthos. Escoamento inevitável que se dá pela intensidade 

da carga anímica e pela violência da luta ancestral. Para Carvalho o que está em jogo 

neste tipo de arte são as “forças traumáticas” e as “forças cósmicas” e, além disso, 

qualquer nova realização que se debruce sobre este campo do inconsciente prevê 

também a destruição dos valores estabelecidos pela história, o que revela mais uma face 

da luta dentro dos domínios da criação. Bastaria então um exame dos objetos para a 

descoberta dos tumultos anímicos e dos engramas fóbicos, dos quais trata Warburg e 

dizem respeito não somente à duração da vida do indivíduo, mas carregam o acúmulo 

de animosidade de épocas e da ação coletiva.    

Carvalho se interessa, enfim, pelos “resíduos que iluminarão o seu pensamento” 

visto que o objeto deixa de ser qualquer coisa encontrada a esmo para se converter em 

fonte de recordação das angústias do homem. Já não se encerra em sua história 

autônoma mas reúne “as recordações cósmicas, as grandes feridas do mundo [que] se 

congregam em toda a produção do homem e em tudo que aparece ao homem”62. Ora, 

para o observador que reconhece a imagem como recordação e rememora, o mundo 

objetivo aparece como um gráfico da cultura dos homens e, ao mesmo tempo, de sua 

barbárie e de sua luta, como um “vasto cemitério” de “resíduos ancestrais” 63 

amontoados. Não por acaso o folhetim que divulga a expedição de Flávio de Carvalho 

anuncia as “observações mórbidas da história e da vida”.  
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uma nova teoria dos resíduos históricos  

O objeto-resíduo, à medida em que adquire uma enorme carga de 

sugestibilidade, permite o despertar de uma nova sensibilidade para a percepção do 

mundo, e é por esta razão que o homem em voo tanto se interessa pelos “resíduos 

abandonados pelo homem e não destruídos”. Além disso, as “imagens da história” 

deixam escapar esta grande sugestibilidade descoberta: “semelhantes sensações não são 

mensuráveis pela física moderna, que fracassa completamente quando a noção de tempo 

perde o sentido vulgar [de] cronômetro”64. O homem em voo é aquele que almeja ver a 

“transparência das coisas” para poder percorrer o presente, o passado e o futuro daquilo 

que observa. O espírito científico de sua época, “infeliz e tacanho”, não alcança a 

temporalidade complexa do resíduo, tampouco seus correspondentes métodos de 

investigação alcançam a “atmosfera” que a sugestibilidade conformou.  

Na viagem aos ossos do mundo, Carvalho desenha o “drama do resíduo”65; uma 

especulação sobre as fases de um processo que compreende sua formação-abandono-

descoberta-coleção, um ciclo que vai desde seu surgimento até seu ocaso. Numa 

primeira fase, o resíduo integra a fantasia do homem, ele é um objeto-fetiche. A saber, o 

homem que consuma sua realização estética acaba por tratar aquilo que criou como um 

igual: o objeto vive tanto quanto o sujeito, já que nele descarrega todo seu amor e ódio. 

É o “período de magia e democracia”66, da proximidade do detalhe, da relação tátil. 

Toda fase amorosa, regida pelo encanto e pela beleza do objeto, é também uma fase de 

destruição e ódio: “a ideia de consumar um culto, de entrar em contato com o encanto e 

a beleza, envolve a destruição ou a perturbação da beleza”67. Este é o momento de 

formação do resíduo, que só existe enquanto tal, quando submetido a uma dialética. 

Sem dúvida, em sua construção da fantasia, o homem inevitavelmente se depara com 

tantos outros resíduos históricos e a eles se associa. Aquilo que o atrai é a “‘atmosfera’” 

do resíduo, esta aura que envolve a “sugestibilidade perceptível”. Assim, todo 

movimento é regido pelo desejo de valorização estética que culmina na adoração e na 

devoção ao objeto.  
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A fase que se segue é a do enfado, quando se interrompe o culto porque a 

fantasia já não se sustenta e ocorre o abandono das emoções por algum motivo de 

comportamento e de dever que desviam seu curso. Porém, aquilo que causou o tremor 

de desejo e que não foi completamente realizado fica recalcado na memória do homem 

e se reanima com nostalgia quando lembrado, o que Carvalho chama de “memória do 

não acabado”68: “o homem cansado larga de lado a sua obra plástica e deixa plasmadas 

em rigidez estática as formas dos seus desejos, (...) é um fim de volúpia”69.    

Uma vez abandonados, transformam-se em resíduos de mundos perdidos. Só 

então o “descobridor-arqueólogo” pode apanhá-los, visto que o resíduo sobrevive, e o 

faz com o mistério da sugestibilidade do mundo; ele “carrega através dos tempos toda a 

simpatia de uma época”70. É o apelo de tal sugestibilidade que incita a curiosidade do 

arqueólogo, como também a de qualquer outro homem. A atração pelo enigma 

conclama o homem à contemplação, e o mistério de um detalhe, encoberto pela 

distância, incita-o a desvendá-lo pois sugere a volúpia do mundo. Quando os efeitos 

táteis da magia já não atingem mais homem, o véu do mistério provoca um 

arrebatamento inevitável: “a meditação do homo sapiens é já um apelo dessa 

sugestibilidade, uma dúvida”71.  

Contudo, para que o arqueólogo apreenda toda a carga anímica de um resíduo é 

necessário que ele se converta em um “arqueólogo malcomportado”, o que não quer 

dizer que seus modos não sejam cuidadosos, ao contrário, ainda que siga um método, 

um plano para sua escavação, é o instinto e a intuição poética que parecem alcançar 

mais profundamente as possibilidades de um acontecimento e de uma “verdade 

terapêutica” representadas por um resíduo. Por isso Carvalho aproxima o processo de 

apreensão arqueológica àquele de compreensão da arte: faz-se necessário que o 

arqueólogo abandone o “catecismo científico” e trabalhe sobre uma elaboração poética 

que se desdobra de sua emotividade e sensibilidade. O raciocínio apenas amplia o que 

advém das percepções e da emoção sentida.  

Os conhecimentos de hoje não podem mais se basear apenas na 
história que o homem contou ou desejou contar; é necessário ir além, 
penetrar dentro dos elementos de vida que compõe a história, meditar 
sobre as coleções etnográficas e compreender o funcionamento das 
forças que determinam o comportamento dos homens. Encarar sem 
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medo o drama da Inversão de valores, que aparece como uma 
necessidade bravia da Dialética, como um prolongamento do sonho do 
Poeta72.        

As “imagens da história” parecem deixar escapar o que carece “da intuição 

poética do ‘começo das coisas’”. Somente um tipo de introspecção arqueológica capaz 

de “penetrar nas sucessivas camadas que plasmaram o resíduo” alcança o que é, para 

Carvalho, o mais precioso que a descoberta-escavação feita com acuidade pode 

oferecer: uma percepção dos “grandes quadros das feridas”, das “profundezas da 

espécie”, das “coisas catastróficas” ou “a força psicológica acumulada” 73 . Nesta 

direção, o método científico de investigação se faz insuficiente pois não assimila a 

temporalidade múltipla do objeto-resíduo. A superfície da forma, sua aparência estática, 

reverbera apenas numa ordem cronológica do tempo, ao menos do tempo em que é 

percebida. Mas, para expor o que foi recalcado e não-acabado, faz-se necessária uma 

outra imagem do tempo.  

Para tanto, Carvalho convoca uma postura radical do arqueólogo: que encare a 

sugestibilidade do objeto-resíduo como um humano sensibilíssimo e, pelas lentes da 

psicoetnografia, compreenda os desejos que motivaram o surgimento dessas formas. 

Além disso, conclama que seja também “mais que humano” e coloque em sua própria 

fantasia, a fantasia vivida no passado, de modo que as realizações estéticas do passado 

possam ser reconhecidas no presente mas sob um mesmo jugo do momento de sua 

criação. Assim, a ética do arqueólogo funcionaria apenas como um “elemento de 

comparação”74. Tal exigência é feita pois Carvalho entende que “a luz sobre o passado é 

o único tipo de luz capaz de iluminar o presente”75. O que não quer dizer que o passado 

ilumine os acontecimentos do presente, ou que a visão e a percepção construídas no 

momento presente sejam capazes de qualquer julgamento sobre o passado, mas que eles 

se reconheçam numa forma sobrevivente encontrada nestas rugas expostas do passado e 

que ainda reverberam no presente, ou ainda, numa imagem que relampeja e é fixada 

independentemente das escolhas da História.  

O arqueólogo malcomportado tem muito mais probabilidades de 
compreender o não tempo, de viver igualmente à vontade em todas as 
épocas que examina, desabrochando todas as camadas (...). A noção 
de tempo como a compreendemos parece nada significar numa 
sensibilíssima introspecção arqueológica, e o poder de sentir o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 CARVALHO, Flávio de. Mecanismo da emoção amorosa. Datiloscrito inédito. Fundo FC/CEDAE.  
73 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p.53-57. 
74 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 57 
75 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 52 



! 130 

passado e a espécie parece indicar a capacidade que tem o homem de 
viver fora do tempo. (...) Essa grande acumulação de força anímica no 
objeto-resíduo faz com que ele seja o único óculo pelo qual o homem 
pode um dia enxergar o passado e a espécie76. 

Com a ideia de “não tempo”, Carvalho parece reclamar uma imagem de tempo 

adequada ao momento do reconhecimento entre o passado e o presente, uma imagem 

que obrigatoriamente extrapola os domínios da sucessão cronológica e linear, afinal  

acarreta sua interrupção. Sua ideia radical é a de “mutilação do tempo”77, o que faz do 

próprio arqueólogo um produtor de resíduo. Há uma revolta no homem em voo, este 

“mais que humano” que deseja “despertar a turbulência mental” pela apreensão da 

sugestibilidade do objeto-resíduo. Seus modos são o de também provocar uma revolta, 

para então arrancar o homem da imobilidade da contemplação e expor as grandes 

feridas da espécie. Basta lembrar sua Experiência No2 em que ele se coloca como um 

“reagente provocador” para “palpar psicologicamente a emoção tempestuosa”, e incita 

uma revolta das massas pois esperava sentir e viver, no presente, os tumultos anímicos 

que agitam o homem desde o “começo das coisas”. Na coluna o Homem da Rua, ele 

“não é um homem, mas um aparelho sensibilíssimo, que provoca e registra reações 

coletivas e individuais”78, de acordo com Carlos Drummond de Andrade que retrata a 

ação do “agitador cultural” nas ruas de São Paulo.  

Embora o arqueólogo se movimente por uma incrível atração pelo passado, ele 

não tenta restabelecer um encadeamento factual ou reconstrui-lo em sua totalidade. 

Assume um processo de inacabamento intrínseco também a sua atividade. O passado só 

ganha importância quando o objeto-resíduo, este óculo possível, é percebido pelo 

homem, indicando o lugar exato no presente em que este fragmento do passado ganha 

sentido: “pois uma dada época só adquire valor apreciável, visível, depois de se tornada 

passada, depois de figurar como coleção de museu”. Aí se configura a quarta fase do 

resíduo, seu arranjo em museu. O objeto-resíduo é apanhado e passa a ocupar um lugar 

numa coleção e nela permanece para o entendimento tardio do arqueólogo, seja para 

servir às recordações do homem, para explicitar conflitos não percebidos no passado ou 

ainda para efeito de comparação ou intensificação de algum traço do resíduo. Para o 
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homem em voo, “uma coleção de ossos é portanto mais importante a um observador que 

os ossos do próprio observador”79.  

Na viagem aos Ossos do Mundo, ele mesmo se ocupa da atividade de colecionar: 

sua coleção de papeis higiênicos tinha o propósito de indicar o tipo de preocupação e 

zelo que cada povo dedicava às partes do corpo mais desprezadas, era a qualidade do 

papel que conferia o elemento de comparação. Partindo da constatação de um 

sentimento de superioridade que acompanha o “homem limpo e social”80, o cuidado 

com o ânus e com os órgãos sexuais demonstraria o desejo de valorização destas partes 

veladas pelo pudor e pelo chiste como uma indicação do grau de civilização (e 

catequização) e da necessidade da elevação do indivíduo em cada povo. O requinte do 

papel higiênico funcionava como um índice: os ingleses possuíam “indiscutivelmente” 

os melhores tipos de papel, já as crianças e os “selvagens” não tinham pudor. Carvalho 

elege justamente um índice correlato aos dejetos – restos, resíduos, partes inferiorizadas 

– para expor e desdobrar os desejos e os aspectos mórbidos da vida.   

A ideia de sugestibilidade permanece central também nesta fase em que o 

resíduo está em coleção, pois alcança sua maior expressão quando os resíduos reunidos 

são postos lado a lado. Para Carvalho, “a sensibilidade do homem é, precisamente, os 

ossos do mundo organizados em coleção”81. Em razão da alta carga de sugestibilidade 

de uma coleção, ela é capaz de suscitar o “desabrochar do indivíduo”, já que pode 

despertar algum tipo de energia latente apta a se converter em uma força em 

movimento. Isto significa que o arqueólogo prevê um uso para a coleção além de sua 

própria elaboração, que é o de engendrar processos de transformação no homem.  

Um museu de objetos-resíduos não deixa de revelar a fantasia pessoal do 

arqueólogo. Do mesmo risco que corre o homem, que num estado prolongado de 

inferioridade, flutua de apoio em apoio e morre no passado, corre também o arqueólogo, 

que de tanto apanhar resíduos para sua coleção acaba por se aprisionar na própria 

obsessão com o passado. A imagem desse acúmulo trazida por Carvalho é a de um 

claustro no “estilo rococó da rugosidade da vagina”. O arqueólogo passa a viver como 

um idólatra na “escuridão intrauterina” que o acolhe, até o momento em que mesmo a 

carícia do seu contato amoroso cessa pois as imagens do passado se tornam intocáveis, 

sagradas. A adoração o paralisa por ser regido pela magia e pela democracia, e o 
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arqueólogo já não pode mais se mexer: o “aconchego rococó da vagina tem a pompa e a 

sugestibilidade de aconchego do túmulo”82. 

Não demoraria para que chegasse o momento em que a imobilidade da imagem e 

de seus próprios gestos aprisionados deixariam de fornecer apoio e segurança. O medo 

que encolhia o arqueólogo se converte em espírito de revolta que é bem conhecido por 

ele, a destruição do claustro é seu último fôlego de vida e o ímpeto que lhe resta; “a 

revolta contra os ossos do mundo pertence às atividades do iconoclasta”83. Seu caráter 

destrutivo o impede de continuar a idealizar a imagem e, ao contrário, impulsiona-o a 

criar espaço para que restabeleça contato com a claridade e os ruídos do mundo. O 

limite do trabalho com o passado é o “desabrochar” de percursos ulteriores, mas “o 

arqueólogo muitas vezes esquece-se de que o passado não foi colecionado para fazer 

milagres”. A veneração irrefutável às imagens do passado acaba por obstruir os desejos 

de criação e as intensidades do atual, portanto, a destruição lhe abre caminhos.  

A alegria e o entusiasmo do iconoclasta estão justamente em destruir o 
objeto que antes lhe metia medo, que o transformava num ser inferior 
e agachado. (...) A destruição do ídolo pelo iconoclasta é como um 
último ato de magia, e o seu primeiro gesto viril, antes de penetrar no 
mundo da luz e da novidade. Ele não é mais o mono encolhido; (...) 
Ele é o materialista e não acredita na vingança da alma do castigado. 
O seu gesto destruidor tem a violência e os desejos de um último gesto 
de animismo; (...) De pé, no mundo da luz e no meio das ruínas, o ex-
democrata e piedoso impõe a nova lei da palavra; ele não necessita 
mais do próximo e se dirige ao mundo coletivamente.... “Vós”... diz 
ele84.  

As emoções do arqueólogo são antitéticas – amor e ódio, adoração e destruição, 

individual e coletivo – e assim dão o ritmo a seu movimento. Não haveria de ser 

diferente posto que a matéria sobre a qual trabalha também é dialética. Os resíduos da 

história uma vez descobertos estão a salvo, mas sua destruição é iminente e começa no 

momento em que passam a compor uma coleção. Ali, à mercê do arqueólogo, servem 

apenas a seu próprio enigma e não mais ao mundo objetivo porque já não são úteis e 

resta-lhes a espera pela destruição derradeira através do próprio arqueólogo, que está à 

espreita pois sabe dos riscos de sucumbir fatalmente à segura guarida passadista.     

O arqueólogo sabe do apreço dos homens pelas recordações da história, “as 

pesquisas do homem procuram sempre reconstruir o passado, reconstruir a origem, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 63 
83 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 62 
84 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 63/64 



! 133 

saber de onde saímos, para calcular para onde vamos”85. Mas sua curiosidade é distinta, 

sua “animosidade pesquisadora” está precavida dos afagos do rococó, ele sabe que o 

“começo das coisas” é sempre uma luta e que lá não encontrará um paraíso, mas coisas 

catastróficas. Sabe ainda que são “origens cíclicas” portanto, jamais uma gênese e sim 

uma sugestão86. A noção de origem para o arqueólogo presume um inacabamento ou o 

ciclo de uma descoberta e de uma destruição. Por isso o arqueólogo se encontra à 

vontade no meio das ruínas do mundo, elas o “encantam pelo pujante conteúdo que sai 

das feridas, e também pela própria eloquência do inacabado que sugerem”87.  

Se há uma maneira de voltar ao passado sem o recurso do estilo e da imitação, 

ela só é possível pelo óculo dos resíduos sobreviventes. Os resíduos são a meta do 

arqueólogo que pretende desmanchar a cronologia do tempo “porque oferecem 

novidade e juventude eterna”88. O caráter destrutivo do arqueólogo prevê sempre novos 

começos, e ele enxerga a história também como dialética, sempre refeita pela 

descoberta-destruição de resíduos históricos. Os resíduos elucidam o “gráfico da 

história como um ser vivo”89, e por isso conferem novidade e juventude. Se por um lado 

as velhas e imutáveis “imagens da história” são ignóbeis, por outro, o arqueólogo 

tampouco se entrega com fé cega às fantasias do homem civilizado; ele sabe que por 

detrás da máscara da civilização estão todos os dramas ancestrais e as batalhas que 

envolvem distintos povos. Isto posto, não se surpreende em não encontrar uma 

identidade do sujeito quando a máscara se decompõe, pois para o arqueólogo ela sempre 

havia sido um chiste. Aliás, “chiste e dialética são necessários à civilização. Só pela 

depreciação podem ser focalizados e vistos certos aspectos, antes invisíveis ao 

público”90. O arqueólogo os têm como elementos fundamentais de sua prática.  

A partir das rugas do passado, Flávio de Carvalho, “metade como um 

arqueólogo e metade como um cínico cético”91, sugere uma possível teoria dos resíduos 

históricos, num processo que envolve sua descoberta, coleta, investigação e destruição. 

A lírica carvalhiana é aquela das relações improváveis, contém cálculo e delírio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 53 
86 CARVALHO, Flávio de. A moda e novo homem: dialética da moda. Rio de Janeiro: Beco do 

Azougue, 2010, p. 281. 
87 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 88. 
88 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 58 
89 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
90 CARVALHO, Flávio de. In: O que foi a semana de 22. Jornal da Manhã. São Paulo. 11 de dez. de 

1940. Fundo FC/CEDAE. 
91 CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi: uma 

possível teoria e uma experiência. Rio de Janeiro: Nau, 2001, p.31. 
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quem se coloca em ação para viver a vertigem de suas teorias. O homem em voo, que é o 

arqueólogo em busca dos Ossos do Mundo, arranca emoções de “mundos restritos” para 

suas associações, faz cruzamentos entre objetos banais e os gestos mais habituais 

porque sabe que coisas ínfimas, quiçá imperceptíveis, possuem o mesmo aspecto no 

cosmos, ao modo de um alegorista diante das ruínas. A compreensão dos fenômenos do 

mundo pode se dar pelo próprio objeto, ele é um fragmento que só sobrevive como 

resíduo porque contém os traços anímicos que atravessam os tempos, como a 

sobrevivência das formas-páthos. O olhar de Carvalho é dialético e não cronológico. Se 

a inquietação o movia para “despertar turbulência mental”, só é possível deduzir que 

fora um homem de seu tempo. Carvalho jamais deixou-se confundir com um 

“passadista”. Não por acaso a epígrafe do capítulo sobre as “Ruínas do Mundo” é uma 

referência a Nietzsche: “A história fará as revelações que você merece”. Dela, Carvalho 

faz uso, e claro, um uso dessacralizante, o que quer dizer que a história está a serviço de 

seu próprio enigma, e isto envolve também a destruição de suas imagens. O passado é 

trabalhado por sua força latente e não pela permanência de um mesmo sentido histórico 

de caráter engolfante e imutável, sobre o qual tanto alertara Nietzsche. Afinal, para 

Carvalho, a “verdade” é apenas terapêutica, uma convicção confortante e “passageira”.  

 

!
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CAPÍTULO 4  
A QUESTÃO DA FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os resíduos entre o tempo e a história 

O contexto histórico dos anos 20 e 30 no Brasil sinalizava a necessidade de 

uma modernizadora imagem nacional, cuja forma de inscrição visível demandava a 

criação de uma nova linguagem estética que ainda não havia se assentado como 

norma, principalmente nos objetos construídos. A marca daquele tempo é que não 

havia estilo novo e no anseio de assegurar um representável crível repetia-se as 

práticas historicistas e fechadas. Para muitos, como Flávio de Carvalho, o recurso do 

estilo não era mais válido, tampouco eram as práticas historicistas e os dogmas do 

academismo. Na viagem aos Ossos do Mundo, Carvalho elabora o que ele designa ser 

uma “nova teoria da história”1 a partir dos resíduos históricos. Mesmo sendo 

especulativa porque o rigor científico não lhe é imperioso, com ela, Carvalho não só 

reage contra os “modelos do passado” mas sugere uma outra maneira de se relacionar 

com ele. Propõe uma abertura da história pela complexidade da figura temporal, já 

que os resíduos sobreviventes “estão completamente fora da ideia cronológica do 

tempo”2. Ao tornar a imagem do tempo algo além de uma sucessão de instantes 

inextensos, revela as contradições intrínsecas destes objetos históricos com que 

trabalha. Muitas vezes, contradições apaziguadas por uma historiografia 
                                                             
1 CARVALHO, Flávio de. (1963). Flávio por ele mesmo. In: LEITE, Rui Moreira (org). Flávio de 

Carvalho. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 46. 
2  CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 54. 
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universalizante ou por conta destas contradições são apagados da grande narrativa 

histórica. É neste sentido que a teoria da história de Carvalho se aproxima da maneira 

como Benjamin elabora e trabalha seus objetos históricos junto a uma dimensão 

temporal mais complexa. Da mesma forma como faz Warburg em sua ciência da 

cultura com os conceitos de sobrevivência (Nachleben) e forma-páthos 

(pathosformel). 

A problemática do tempo foi apontada com acuidade por Benjamin, para se 

dar conta de uma “vida histórica”3 para além do tempo homogêneo e vazio: “em vez 

de passar o tempo, é preciso convidá-lo a entrar”4. A filosofia da história elaborada 

por Benjamin, que alcança sem dúvida maior eloquência nas teses “Sobre o conceito 

de história” (1940), se coloca na dobra da relação entre tempo e história, ou mais 

profundamente, na apreensão do tempo histórico em termos de intensidade e não de 

cronologia. Impossibilitado de visar o objeto histórico no curso do continuum, 

Benjamin contrapõe o “momento destrutivo da historiografia materialista” ao 

desenvolvimento acrítico. Momento que não simplesmente toma o objeto, “e sim os 

arranca, por uma explosão, do curso da história”5. Para Benjamin somente pela 

violenta explosão do contínuo, pode o historiador materialista constituir o próprio 

objeto histórico. História e temporalidade convergem e se concentram no objeto de 

modo intensivo, o tempo está no objeto. Se opõe, portanto, ao modo extensivo da 

narrativa histórica que pretende mostrar como as coisas aconteceram por uma 

causalidade exterior ao evento. A historiografia idealista, que reinsere ‘as coisas’ num 

“continuum que ela recriava através da empatia”, fora para Benjamin o “narcótico 

mais poderoso do século”6. 

É possível se aproximar mais claramente de sua filosofia da história em termos 

metodológicos, no profuso trabalho que Benjamin elabora acerca das Passagens na 

Paris do século XIX: uma montagem literária comparável ao “método de fissão 

nuclear – libera as forças gigantescas da história que ficam presas no ‘era uma vez’” 7. 

Um método para o qual não bastava o procedimento empático e aditivo baseado na 

dedução e indução. A complexidade de sua composição histórica, afastando-se de 

uma “verdade atemporal”, operava através da rememoração e de uma ponderação 
                                                             
3  Termo de Burckhardt, citado por Didi-Hubermann [2015]   
4  BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 148.  
5 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 517. 
6 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 505. 
7 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 499. 
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meditativa: era indispensável “preservar os intervalos de reflexão”8 entre as partes 

fundamentais do trabalho para que pudessem se voltar com mais intensidade para 

fora. Trata-se de uma reflexão suficientemente crítica dos objetos para descobrir 

através deles as sombras históricas, e “tornar cultiváveis regiões onde até agora viceja 

apenas a loucura”9.  

Foram dos farrapos e dos resíduos que Benjamin então se apropriou, não para 

criar um simples inventário, mas para utilizá-los na sua “história a contrapelo”. Nas 

impurezas dos tempos históricos buscava os objetos da barbárie que constituíram a 

cultura moderna, como também constituíram seu processo de transmissão. Imerso 

nesse trabalho, incorporava todas as intensidades que lhe diziam respeito, ao modo de 

um colecionador. Não surrupiava as coisas de valor ou espiritualmente elevadas, mas 

os dejetos, ao modo de um trapeiro. “Para um historiador decididamente materialista, 

o resto oferece não apenas o suporte sintomal do saber não consciente – verdade de 

um tempo recalcado na história –, mas também o próprio lugar e a textura do ‘teor 

material das coisas’ (Sachgehalt), do ‘trabalho sobre as coisas’”10. A crítica à noção de 

progresso presente em sua teoria historiográfica revolucionária era colocada ao lado, 

como a outra face da mesma moeda, da crítica às épocas de decadência.  

O autêntico – esse selo de origem dos fenômenos – é objeto de 
descoberta, uma descoberta que se liga de forma única com o ato de 
reconhecimento. A descoberta é capaz de o trazer à luz no mais 
singular e mais excêntrico [sic] fenômeno, nas tentativas 
(Versuchen) [sic] mais vulneráveis e toscas, mas também nas 
manifestações mais requintadas de uma época de decadência 
(Spätzeit)11. 

Os resíduos são recobrados não somente pelo descrédito e desprezo que 

caíram no processo de transmissão da cultura, mas como afirmava Benjamin, em 

razão da catástrofe que na “celebração do patrimônio” se fazia ela mesma uma 

tradição. Um panorama de luta equivalente ao que trata Carvalho. “O objeto da 

história é aquele que o conhecimento se realiza como sua salvação”12 no momento em 

que ele aparece para o homem. É salvo pela possibilidade da interrupção, isto é, pelo 

                                                             
8 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
9 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
10 DIDI-HUBERMANN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015, p. 119.  
11  BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 35.    
12  BENJAMIN, Walter. Passagens / Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 148. 
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momento destrutivo da historiografia materialista que é o “salto no passado” 

(Sprung). A materialidade do objeto que garante seu testemunho, afastando-se dela, 

seja pela reprodução (a perda da aura), ou pela irrefreável obsolescência (da 

novidade), perde-se também seu testemunho. Este argumento é coerente à arqueologia 

material da modernidade de Benjamin: seu interesse pelas figuras de cera, pelos 

objetos de pelúcia e os interiores, pelos pavilhões das exposições universais, as lojas 

de departamento e os reclames.           

Antes de Flávio de Carvalho e Walter Benjamin, Aby Warburg já se 

interessava pelos resíduos históricos como saída às investidas evolucionistas da 

grandiosa história da civilização na medida em que estes resíduos não desapareciam 

em definitivo, mas ao contrário, sobreviviam e reapareciam na memória coletiva. 

Este reaparecimento, ou, esta “sobrevivência” (Nachleben), é percebida por 

Warburg ao investigar o significado da influência da Antiguidade no Renascimento. 

Ele identifica uma ambiguidade nesta cultura que era tida como uma unidade coesa e 

coerente por uma historiografia ancorada numa abordagem puramente formal. 

Interpela a referida unidade por meio da descoberta da presença de elementos da 

astrologia oriental e do paganismo da antiguidade demoníaca nas obras do início do 

Renascimento, isto é, na sobrevivência de imagens da Antiguidade em épocas 

ulteriores. 

Mesmo que uma mirada superficial sobre os termos poderia conduzir a tal 

interpretação, o conceito de “sobrevivência” não tem a ver com a noção de 

continuidade, seja ela a ideia de cronologia, de progresso ou de evolucionismo. A 

forma sobrevivente bagunça a soberana continuidade temporal, não é aquela que 

triunfa sobre nenhuma outra: ela sobrevive a si mesma, latente como o sintoma, ela é 

um resíduo que reaparece. Sequer tem a ver com uma busca dos desaparecimentos, e 

sim com seu elemento fecundo, as marcas, as feridas ancestrais e os rastros que 

subsistiam nas formas, nos estilos, nos gestos e na psique. “As sobrevivências 

designavam uma realidade negativa, justamente aquela que aparece numa cultura 

como refugo, algo fora de época ou fora de uso”13. Dada como sepultada por períodos 

de longa duração, a forma sobrevivente reaparece pelo exercício da rememoração e 

convoca temporalidades mais complexas.  

                                                             
13 DIDI-HUBERMANN, Georges. - Op. cit., p. 48. 
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Assim, na elaboração de cada um destes autores sobre as práticas 

historiográficas, percebe-se que emerge a noção do resíduo sobrevivente, forma que 

congrega as recordações da história. História feita de saltos, latências, inconscientes e 

de interrupções que ocorrem na medida que convocam sua abertura pela 

complexidade da figura temporal.  

do símbolo à alegoria  

O amanhecer, o México, as trincheiras de Vincennes... 
...o boulevard Arago e um quarto de hotel são a mesma coisa. 

Os mistérios da China.  
Quarto 19 

O teto celestial 

E no quarto 23. O encontro desesperado dos hermafroditas. 

 Jean Cocteau, Le Sang d’un Poète  

 

A noção de resíduo estabelece uma linha na qual o pensamento de Flávio de 

Carvalho converge com o de Walter Benjamin e de Aby Warburg. Resta ainda 

adentrar um limiar de interlocução entre estes dois últimos autores para pensar na 

maneira como os resíduos sobreviventes, uma vez percebidos, recolhidos e 

polarizados, reaparecem na arquitetura criada por Carvalho, isto é, na forma de 

expressão que dá a significação aos resíduos. Ainda que Carvalho fale que na 

arquitetura é necessário “simbolizar” algo, não aprofundou em que medida isso 

acontece. Contudo, a sua forma de expressão parece estar vinculada à figura extrema 

da alegoria. 

Deter-se com atenção na dimensão simbólica pensada por Warburg e na forma 

alegórica analisada por Benjamin aprofundará o entendimento destes modos possíveis 

de significação, para evidenciar em Carvalho como ela emerge. É fundamental buscar 

compreender os pontos em que elas se tangenciam nos dois autores, bem como 

aqueles que as distanciam. Não cabe aqui discorrer sobre as inúmeras interpretações, 

sobre as noções de símbolo ou, na mesma medida, sobre as formulações que tentam 

apreender a alegoria. Tanto Warburg quanto Benjamin percorreram os trabalhos de 
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inúmeros autores até incorporarem concepções próprias dessas ideias a suas teorias14. 

São elas que aqui interessam.  

A começar por Warburg, cujo método de investigação se edifica como uma 

recusa notória aos modos estilísticos-formais que imperam na história da arte no final 

do século XIX. Na esteira do pensamento de Burckhardt, Warburg dialoga (e diverge) 

com os historiadores da escola vienense da visibilidade pura, principalmente Riegl e 

Wölfflin. Ao centrar-se no estudo da imagem em suas relações com outras funções 

culturais, Warburg ultrapassa um estudo marcado por uma ânsia de generalização, 

para a qual era central a formulação determinista da percepção, no caso o “pictórico”. 

Também era importante no âmbito desta ânsia de generalização, como nos fala Wind, 

estabelecer as regras gerais de caracterização do estilo, capaz de abordar igualmente 

expressões tão distintas quanto as de Bernini e Terborch. Aí se encontram os alicerces 

da teoria de desenvolvimento autônomo da arte, que pressupõe uma antítese entre 

forma e conteúdo, na qual se privilegia a forma, tida como a “camada visual do 

estilo”. Por conseguinte, a forma era a única responsável pelo processo evolutivo que 

concerne tal desenvolvimento, ou seja, seria ela o “fator constante em cada etapa da 

história, sem considerar diferenças de produção técnica e de expressão”15. A questão 

da forma não fora posta como uma invariante e estaria sujeita a alterações no 

transcorrer do tempo. O conceito de Kunstwollen de Riegl, traduzido como “querer da 

arte” estava estreitamente ligado ao valor histórico e estético. No entanto, como fora 

vertido por Wind, tratava-se puramente de “impulso formal autônomo”.  

Ainda que a repulsa de Warburg por uma “história da arte de caráter 

estetizante” já tenha sido dita, ela decerto não significou que ele tenha subjugado a 

questão da forma ou que não fosse sensível aos valores formais. Ao contrário, apenas 

evidenciou a impossibilidade de realização da antítese forma/conteúdo. Isso fica claro 

num conceito como de Pathosformel, que segundo Agamben, “designa o indissolúvel 

entrelaçamento de uma carga emotiva e de uma fórmula iconográfica, revela que seu 

pensamento não pode jamais ser interpretado em termos de oposições superestimadas 

                                                             
14 No trabalho de Warburg a principal referência teórica para sua definição de símbolo vem de 

Vischer em Das Symbol. Já Benjamin, que fala do exaustivo trabalho de revisão de inúmeros 
autores para dar conta de elaborar sua concepção sobre a forma de expressão alegórica, faz uma 
interlocução mais aproximada com o trabalho de Creuzer, Görres, Herder e Giehlow em passagens 
decisivas da Origem do drama trágico alemão.  

15  WIND, Edgar. A Eloquência dos Símbolos: Estudos sobre Arte Humanista. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1997, p. 74.   
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do tipo forma/conteúdo ou história dos estilos/história da cultura”16. E na medida em 

que a cultura fora trabalhada por Warburg como eventos de Nachleben, ou seja, 

trabalhada no conflito inerente aos processos de transmissão, assimilação e 

polarização da herança do passado, o símbolo aparecia como elemento mediador. 

Warburg serviu-se do modo de pensar simbólico e sua pregnância na memória social 

para indagar sobre a questão da sucessiva significação da sobrevivência da 

antiguidade clássica. Isto porque o símbolo concentra uma “carga energética e 

experiência emotiva” não aparentes, mas manifestas sempre no confronto com as 

forças de seu tempo, o que também quer dizer que é passível de transformação em 

cada época determinada. Se refere aos símbolos como “dinamogramas” transmitidos 

aos artistas em sua tensão máxima, sujeitos sempre a inversões em suas significações. 

O símbolo se apresenta como o choque: no momento em que o Outrora encontra o 

Agora e refaz o sentido de acordo com as necessidades vitais. O símbolo concentra 

elementos materiais e temporais, não completamente conscientes, nem mesmo 

inconscientes, porém jamais metafísicos e eternos como aqueles do historicismo 

recorrente.  

Toda a humanidade é – o tempo todo e para sempre – 
esquizofrênica. Talvez, em termos ontogenéticos, seja possível 
designar um comportamento frente às imagens mnêmicas como 
sendo precedente e primitivo, que, contudo, permanece latente. Nos 
estágios posteriores, a imagem mnêmica já não desencadeia um 
movimento reflexo imediato e prático – seja ele bélico ou religioso; 
em vez disso, as imagens da memória passam a ser conscientemente 
armazenadas em imagens e signos. Entre esses dois estágios toma 
lugar um tipo de relação com as impressões, que se pode designar 
como forma simbólica de pensamento17.  

É também no lugar intermediário que Warburg aloja sua abordagem sobre o 

símbolo. Wind esclarece de forma bastante eficaz o caminho percorrido por Warburg 

para tal formulação, cujo ponto de partida teria sido, sem dúvida, uma profunda 

reflexão sobre a teoria estética de Vischer. O símbolo é definido por Vischer como 

uma “associação de imagem e significação” estabelecida por certos tipos de 

                                                             
16  AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. In Dossiê Aby Warburg. Organização 

Cezar Bartholomeu. Revista Arte & Ensaio. Rio de Janeiro: Revista do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XVI, número 19, 2009, p.132. 

 
17 WARBURG, Aby. (1923). Memórias da viagem à região dos índios pueblos na América do Norte. 

In: Histórias de fantasma para gente grande: escritos, esboços e conferências. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015.    
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conexão18, onde tem-se por “imagem” um objeto visível, isto é, a forma, e por 

“significação”, o conteúdo. Aos tipos de conexão de Vischer, Warburg refere-se em 

termos de estágios, sendo aquele anterior e primitivo, o que permanece latente. Neste 

estágio, compreende-se a dimensão da assimilação ritualística do objeto, cujo melhor 

exemplo seria o do ritual da serpente dos pueblos no Novo Mexico, quando se propõe 

um jogo de antecipação através da metamorfose mimética para assim influenciar as 

forças da natureza. Pela via totêmica, o símbolo era o vínculo entre a força da 

natureza e o ser humano, onde imagem e significação são indissociáveis. O tipo de 

conexão é denominado por Warburg como sendo “mágico-aglutinador”, que 

pressupõe, de saída, uma consciência religiosa e, no limite, opera pela apropriação 

mimética – a serpente enquanto raio é apanhada para provocar as chuvas 

indispensáveis às colheitas férteis.  

No entanto, ao se distanciar da dimensão do ritual, imagem e significação 

deixam de ser unidade e tornam-se lados distintos na inflexão da conexão proposta 

por Vischer. O objeto visível assume condição neutra e a significação é resultante da 

contemplação intelectual, na medida em que se impõe uma lógica dissociativa, o 

objeto se torna um signo que será conceitualmente interpretado. Neste estágio, para 

Wind que busca compreender Warburg, o símbolo “converteu-se em alegoria”: “se 

encontra o puro conceito, expresso por um signo arbitrário, inanimado e 

inequivocamente determinável que só por convenção está ligado à extensão do 

conceito”19. Ao se eliminar a animação mágica da imagem, acabariam somente com 

os signos alegóricos, assim reduzidos pela força analítica do pensamento. Conquanto, 

em Warburg, a forma de pensar simbólica não é compreendida como uma variante 

que vai de um extremo a outro, mas é justamente a vinculação que ocorre entre os 

dois pólos aqui apresentados: o homem do logos, ciente de seu pensar conceitual, não 

se desvencilha da magia em razão da força coercitiva do símbolo encarnado capaz de 

transfigurar a metáfora em ação. “Entre o homem apanhador, que pega as coisas, e o 

comedido homem conceituador está aquele que vincula por meio de símbolos”20. 

A forma de pensar simbólica é uma maneira de vincular-se às imagens 

mnêmicas assumindo então a suscetibilidade à polarização. As imagens do passado 

são retomadas nas criações artísticas e polarizadas ao serem reelaboradas, uma 

                                                             
18 WIND, Edgar. - Op. cit., p. 81. 
19 WIND, Edgar. - Op. cit., p. 82. 
20 WARBURG, Aby. - Op. cit., p. 219. 
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espécie de atualização que nada mais é do que uma criação. Tal ideia não parece 

distanciar-se da elaboração de Benjamin sobre a alegoria, que longe de ser encarada 

como uma intepretação arbitrária de um objeto ou texto canônico, a alegoria é tida 

como uma forma de expressão. A maneira como Wind a apresenta é, sem dúvida, uma 

interpretação recorrente, e para Benjamin é uma compreensão equivocada da alegoria 

enquanto uma relação convencional entre uma imagem significante e o seu 

significado, uma retórica ilustrativa, um conceito geral bem diferente do objeto em si.  

Será necessário adentrar a intricada tese sobre o drama barroco alemão no qual 

Benjamin retoma e reabilita a figura da alegoria. Esta pode ser aqui provisoriamente 

conceituada como nascida da necessidade de aproximar e conciliar o texto ou objeto 

canônico às exigências da razão e da moral que lhes eram contemporâneas no 

momento de sua retomada. A alegoria se institui exatamente ao assumir a distância 

histórica entre o sujeito e o objeto visível. E tão somente por esta razão fundadora, a 

alegoria era, desde a tradição filosófica clássica, depreciada por sua historicidade e 

sua arbitrariedade, embora tenha emergido como uma ponte para a lacuna entre um 

tempo histórico e o objeto original inacessível.  Jeanne Marie Gagnebin21 elucida a 

compreensão deste conceito:     

Os gregos posteriores a Homero, por exemplo, se conseguem 
entender as palavras da epopéia, não podem mais, porém, admitir 
seu sentido. A interpretação alegórica nasce do escândalo que 
representa o texto literal para a razão filosófica que se estabelece, 
em Xenófanes como em Platão, como juiz da verdade da poesia. A 
escola cínica, e depois a estóica vão tentar reconciliar a exigência da 
razão com o respeito devido a Homero, educador da Grécia: 
inaugurando o gesto da hermenêutica moderna (em particular desde 
Schleiermacher), elas vão deslocar a responsabilidade de determinar 
o sentido certo: daqui em diante, esta caberá à leitura, não mais à 
escrita. Não é Homero quem se engana, mas uma leitura ingênua, 
imediata, do texto homérico22. 

A alegoria fora então acusada de ser aquela que representa, em contraparte ao 

símbolo que é dado como puro e real. O sentido próprio e verdadeiro contra uma 

figuralidade oportuna do figurado, sobretudo depois de uma apropriação cristã da 

forma alegórica que, em última instância, interpreta alegoricamente o Antigo 

Testamento no Novo de modo a determinar de forma conveniente a compreensão e os 

caminhos da História da Salvação. A crítica moderna da alegoria decai igualmente 

                                                             
21 GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 

2011. 
22 GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 32. 
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sobre a questão do arbítrio e este tem seu fundamento na lacuna entre o sagrado e o 

profano com a qual a modernidade sempre se confrontou. A estética moderna, mais 

precisamente o romantismo alemão, encara o símbolo como aquele que evidencia o 

sentido verdadeiro na sua imediaticidade, afinal ele é em si mesmo e não o que 

significa, e ainda, o responsável pela “revelação da transcendência na nossa 

linguagem humana, graças à inspiração do poeta”23. Essa “totalidade momentânea”, 

oriunda da enaltecida equivalência de significante e significado, explica a razão pela 

qual o símbolo fora introduzido na estética e, para Benjamin, a razão mesma do 

“deserto da moderna crítica de arte”: 

O desejo da estética romântica de chegar ao conhecimento de um 
absoluto, reverberante e em última instância não vinculativo, 
permitiu que se instalasse nos mais simplistas debates estéticos um 
conceito de símbolo que nada tem de comum com o autêntico, 
exceto a designação24. 

A crítica de Benjamin ao uso corrente do termo aponta não à 

indissociabilidade da forma e do conteúdo característica do símbolo, mas o fato de 

“ser posto a serviço da eufemização da impotência filosófica que, por falta de têmpera 

dialética, perde de vista o conteúdo na análise formal e deixa cair a forma quando 

pratica uma estética dos conteúdos”25. O problema recairia na insistência forçada para 

que a relação de uma aparência (“manifestação fenomênica”) e uma “essência” 

fossem correspondentes. Quiçá um abuso, que Benjamin identifica no Classicismo, 

exatamente quando se recorre à dimensão simbólica para dar ao belo e ao divino a 

configuração de um “todo contínuo”. E por isso mesmo, um abuso que também 

deforma o “paradoxo do símbolo teológico”,  aquele da “unidade de objeto sensível e 

suprassensível” e que, ao contrário, Benjamin tenta resgatar. Conquanto, Benjamin 

não se posiciona absolutamente contrário ao símbolo: tanto a indissociabilidade, 

quanto a imediaticidade de seu reconhecimento parecem ser marcadas pela mesma 

temporalidade do choque que rompe o continuum histórico, o mesmo da iluminação 

que é inteiramente teológico. “A medida de tempo da experiência do símbolo é o 

instante místico, no qual o símbolo absorve o sentido no âmago mais oculto, por 

assim dizer na floresta, da sua interioridade”26. Se a dimensão simbólica é aquela que 

                                                             
23 GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 34. 
24 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 170.    
25 BENJAMIN, Walter. Ibdem.  
26 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
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compreende também a irrupção de um contínuo para reter o tempo numa imagem, ela 

não pode ser alheia a Benjamin, afinal compreende um tempo-agora. No entanto, sua 

crítica é contundente quando essa imagem se torna a idealização do belo, e ainda, 

quando a beleza de uma obra de arte é compreendida como uma harmonia orgânica da 

natureza retida no instante inextenso e eterno. Crítica que é direcionada à visão mítica 

de Goethe sobre a estética de que compartilham os românticos, e, do mesmo modo 

sobre a própria história colocada num “paradigma da organicidade natural”27.  

Ao resgatar a alegoria barroca como forma de expressão, Benjamin pretende 

reabilitar a temporalidade e a historicidade que pareceram se perder na plenitude 

idealizada e eterna do símbolo. E o faz pelo fato de ser dialética, de não se adequar à 

“falsa aparência de totalidade” ou tampouco perpetuar uma “ostentação desmedida” 

vigente nos modos classicistas e românticos. Benjamin é categórico: se já no 

Classicismo havia um esforço para alcançar “a apoteose da existência no indivíduo 

perfeito”, o Romantismo, no limite, faz desse esforço um processo infinito, e assim 

sendo, se torna “salvívico” e consequentemente sagrado. “Mas, a partir do momento 

em que o sujeito ético se afunda no indivíduo, nenhum rigorismo, nem mesmo o 

kantiano, o pode salvar, preservando seu perfil viril. O seu coração perde-se na bela 

alma”28. Se assim funciona a dinâmica simbólica, que vai além dos limites da moral, 

“a apoteose barroca, pelo contrário é dialética. Consuma-se na alternância dos 

extremos”29.  

A imagem da alegoria barroca está na tese sobre a origem do drama trágico 

alemão que Benjamin constrói na interlocução com o trabalho de Creuzer30, o qual é 

citado muitas vezes ao longo do texto e como um contraponto, elabora seu conceito. 

Creuzer revive o espírito de Wincklemann31 na veneração da estatuária antiga em que 

a imagem dos deuses lhe serve de exemplo ao ideal de beleza, daí decorre sua noção 

mais acabada do “símbolo plástico” enquanto a “suprema plenitude da essência do 

ser”. No símbolo, atingiu-se a perfectibilidade e harmonia da forma, livrando-se dos 

excessos e obedecendo as regras na natureza ao pretensamente imitá-la, isto é, 

converteu-se num símbolo dos deuses. Creuzer ainda coloca uma distinção entre a 

estrutura temporal das duas figuras vinculadoras que parece bastante apropriada para 
                                                             
27 GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 44. 
28 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
29 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
30 Creuzer, Friedrich, Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen 

[Simbolismo e Mitologia dos povos antigos, em especial os gregos], 1819.  
31  Wincklemann, Geschichte der Kunst des Altertums, [História da Arte dos Antigos], 1764. 
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Benjamin, a saber, “a distinção entre os dois modos deve ser procurada no momento, 

que a alegoria não conhece... No outro caso [no símbolo] estamos perante uma 

totalidade momentânea, aqui existe uma progressão numa sequência de momentos”32. 

É justamente da intenção alegórica feita arbitrária e mundana, que Benjamin a 

apresenta: na decisiva dimensão temporal e na historicidade da dimensão biográfica 

do indivíduo, não apenas a natureza geral da existência humana, mas também sua 

contingência, imperfeição e dependência.  

Por seu lado, a alegoria não está livre de uma dialética 
correspondente, e a calma contemplativa com que ela mergulha no 
abismo entre o ser figural e a significação não tem nada da 
autossuficiência indiferente que encontramos na intenção, 
aparentemente afim, do signo. O estudo da forma do drama trágico 
mostrará, mais do que qualquer outro, como no fundo do abismo da 
alegoria ruge violentamente o movimento dialético. (...) Enquanto 
no símbolo, com a transfiguração da decadência, o rosto 
transfigurado da natureza se revela fugazmente na luz da redenção, 
na alegoria o observador tem diante de si a facies hipocrática da 
história como paisagem primordial petrificada. A história, com tudo 
aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo, de 
sofrimento, e de malogro, ganha expressão na imagem de um rosto 
– melhor, de uma caveira33.  

A alegoria barroca é apresentada por Benjamin sob a forma do enigma, bem 

como sob o manto de uma ostentação nunca antes pensada, e ainda, é tão mais 

significativa quando são os estágios de decadência. Na alegoria barroca de extremos, 

“extingue-se a falsa aparência da totalidade, porque se apaga o eidos, dissolve o 

símile, seca o cosmos interior”34. O drama barroco se descola de uma interioridade 

sem contraste que apareceria no Classicismo. A natureza de seus problemas não tem a 

ver com a essência e a ética do indivíduo, mas são de natureza político-religiosa na 

dimensão da comunidade, ou ainda, da violenta contradição entre um ideal religioso e 

a realidade política35. A atualidade barroca expressa o desespero e o desprezo do 

mundo, e sua dramaturgia é aquela que coloca em cena a tristeza e o luto. Benjamin 

bem dizia, “a significação e a morte amadurecem juntas no decurso do processo 

histórico”36. No abismo onde não se coloca limite à contemplação, a intenção 

alegórica opera entre significação e expressão. O poeta barroco ao cavar esse abismo, 

“interpretando a vertigem que o submerge como uma espécie de prova ex negativo da 
                                                             
32  CREUZER apud BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 188. 
33 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177. 
34 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 188. 
35 GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit. 
36 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177. 
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insuficiência da razão e necessidade da fé”37, retira sempre imagens transfiguradas, 

jamais acabadas pois não poderiam designar uma verdade derradeira, um sentido 

último. O alegorista se torna um malabarista num turbilhão, a fazer comparações e 

associações na busca de significação: é assim que a alegoria se torna a figura 

privilegiada com a qual o poeta suporta viver a precariedade do mundo. Não por 

acaso ela retorna com Benjamin em Baudelaire, diante de uma modernidade 

avassaladora.  

É aqui que a arbitrariedade e a meditação sem limites do alegorista 

melancólico, que se põe a criar sentidos que lhe sejam convenientes, permitem que o 

objeto seja retirado de sua “densidade costumeira”. Isto quer dizer que nele não há 

mais nenhuma significação ou sentido que lhe seja próprio, nem mesmo simbólico, 

pois para o alegorista de fato não há verdade de conhecimento, tampouco 

estabilidade. O objeto, inerte em suas mãos, só terá a significação dada por ele. O 

alegorista se faz onipotente e transforma o objeto em algo diferente, outro: a alegoria 

“se converte na chave do domínio de um saber oculto e, como emblema desse saber, 

ele a venera. Nisso reside o caráter escritural da alegoria”38. Compará-la à escrita, fora 

o modo com que muitos autores usaram para depreciá-la, a intenção alegórica 

carregava o fardo do traço de ser uma Escritura Sagrada. Benjamin, ao contrário de 

rechaçar a aproximação, a coloca no centro das “antinomias do alegórico”.  

A discussão se dá em termos de dialética: se a contemplação alegórica 

concerne às estações de decadência, bem como concerne a uma exposição mundana 

da história, onde cada objeto, personagem ou relação podem significar qualquer outra 

coisa, não se pode contestar a alegação de que no mundo profano do alegorista, os 

pormenores são ignóbeis. Ocorre além disso, que a despeito de toda sua irrelevância, 

os mesmos detalhes podem se tornar suportes de significação para qualquer outro 

sentido, e exatamente por essa razão, de poder conferir expressão, até o fragmento 

mais desprezível ganha poder ao ponto de ser sacralizado, “sobretudo para quem 

tenha presente a exegese alegórica da Escritura”39. 

Segue a dialética que Benjamin coloca em termos de “convenção” e 

“expressão”. Como qualquer escrita e até mesmo como a história, entendida como 

uma série de acontecimentos criados, a alegoria é convenção e como a escrita sagrada 

                                                             
37  GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 37. 
38  BENJAMIN, Walter apud GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 40. 
39  BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 186. 



 148 

ela também é criada sem deixar de ser ao mesmo tempo expressão, já que pode ser 

possuidora de um saber próprio e oculto, tanto quanto anunciadora de um sentido 

outro, de uma criação. O fato de possuir ambas naturezas, decerto uma não exclui a 

outra, mesmo que sejam antagônicas, “a alegoria do século XVII não é convenção da 

expressão, mas expressão da convenção”40. E se ela é sagrada é por que se expressa 

como imagem, primeiramente por hieróglifos41 – já que a escrita alfabética, variável 

em suas combinações, não possui o caráter de ser imutável como reivindicado à 

escritura sagrada. 

Se a escrita quiser garantir o seu caráter sagrado – e estará sempre 
presente o conflito entre validade sagrada e inteligibilidade profana 
–, ela terá de se organizar em complexos de sinais, em sistemas de 
hieróglifos.  É o que acontece no Barroco. Do ponto de vista 
externo e estilístico – no caráter exuberante da composição 
tipográfica e excessivo da metáfora – a escrita tende para a imagem. 
Não é possível conceber contraste maior com o símbolo artístico, o 
símbolo plástico, a imagem da totalidade orgânica, do que essa 
fragmentação amorfa que é a escrita visual do alegórico. Nisto, o 
Barroco revela como soberana antítese do Classicismo, lugar até 
agora atribuído ao Romantismo. (...) Enquanto o Romantismo 
potencia criticamente, em nome do infinito, da forma e da ideia, a 
obra de arte acabada, o olhar profundo do alegorista transforma, de 
um golpe, coisas e obras em escrita excitante42. 

Assim sendo, no campo da intenção alegórica a imagem é fragmento, e com 

ela constata-se que imperfeição e descontinuidade pertencem também a “physis 

sensível e bela”, embora a natureza assim arruinada jamais fora aceita por um 

Classicismo que se equilibrou na virtuose e por meio de prodigiosas formas. 

Gagnebin é veemente: “a alegoria cava um túmulo tríplice”43, o túmulo do sujeito 

clássico cuja perfectibilidade se transforma em caricatura, o dos objetos tornados 

                                                             
40  BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
41  Benjamin destaca o trabalho de Karl Giehlow como demarcador de linhas na compreensão da 

alegoria: em seu estudo monumental sobre “As ciências humanísticas dos hieróglifos na alegoria 
do Renascimento, em particular no Arco do Triunfal do imperador Maximiliano I”, Giehlow trata 
de uma combinação particular entre natureza e história, da qual surgiu a expressão alegórica 
moderna, do sec XVI, distinta daquela medieval. Fora o empenho dos estudos dos eruditos 
humanistas para decifrar os hieróglifos, e, capturados por seu caráter enigmático, elevaram os 
pictogramas, entendidos na sua diferença aos signos fonéticos, ao alto grau da filosofia mística da 
natureza. E Benjamin esclarece; “sob influencia dessa leitura, começaram a estudar-se os obeliscos, 
e foi assim que um mal-entendido deu origem a uma forma de expressão rica e destinada a ter um 
futuro imprevisível. De fato, partindo da exegese alegórica dos hieróglifos egípcios, na qual 
lugares-comuns da filosofia da natureza, morais e místicos se substituíram aos dados históricos e do 
culto, os literatos empreenderam a elaboração desta nova forma de escrita” [BENJAMIN, Walter. - 
Op. cit., p. 179]. Assim sendo, pode-se falar que a alegoria moderna começa com o estudo dos 
obeliscos.   

42  BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177. 
43  GAGNEBIN, Jeanne Marie. - Op. cit., p. 39. 
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coisas-mortas nas mãos do alegorista que os manipula ao seu bel-prazer, e do próprio 

processo de significação, que na vertigem em que submergem, solapam as relações 

entre coisas e sujeitos e já não podem mais garantir o seguro e eterno destino dos 

homens. Não obstante, a mesma onipotência e a mesma arbitrariedade que por um 

lado abrem para multiplicidade de sentidos, podem, por outro, cavar a armadilha fatal 

para o próprio alegorista. Na medida em que ele se coloca diante de incontáveis 

combinações de imagens e associações possíveis nesse fundo do abismo da 

contemplação, o alegorista pode aí se perder. Ao transformar e metamorfosear 

incessantemente cada sentido o alegorista não significará nada além de sua própria 

ruína. Este é um jogo de morte - nele se destruirá ou se salvará. Seja como for, trairá 

sua própria designação.  

Tal como aqueles que caem dão reviravoltas sobre si mesmos na 
queda, assim também a intenção alegórica cairia de símile para 
símile na vertigem das suas profundezas abissais (...). Querer 
separar o tesouro de imagens com as quais se dá a reviravolta no 
sentido do paraíso da redenção daquele outro, sombrio, que 
significa morte e inferno, seria desconhecer totalmente a essência 
do alegórico. Pois precisamente nas visões da embriaguez da 
destruição, em que tudo o que é terreno se desmorona num campo 
de ruínas, o que se revela não é tanto o ideal da contemplação 
absorta da alegoria, mas mais os seus limites. A desolada confusão 
dos ossuários que pode ser lida como esquema das figuras 
alegóricas em milhares de gravuras e descrições da época, não é 
apenas símbolo da desolação de toda a existência humana. Aí, a 
transitoriedade não é significada, alegoricamente representada; é 
antes, em si mesma significante, apresentada como alegoria. Como 
alegoria da ressureição. Por fim, nos monumentos fúnebres do 
Barroco, a contemplação alegórica opera uma reviravolta redentora, 
numa espécie de salto mortal para trás. Os sete anos do seu 
mergulho na reflexão são apenas um dia, pois também esse tempo 
do inferno é secularizado no espaço, e aquele mundo que se 
entregou ao profundo espírito de Satanás e se traiu é o mundo de 
Deus. O alegorista desperta no mundo de Deus. (...) Mas com isso a 
alegoria perde tudo aquilo que era mais próprio dela: o saber secreto 
e privilegiado, a soberania arbitrária no âmbito das coisas mortas, a 
pretensa infinitude do vazio de esperança. Tudo isso é pulverizado 
com aquela reviravolta única em que a contemplação alegórica tem 
de abandonar a última fantasmagoria do objetivo e, inteiramente 
entregue a si própria, se reencontra, não já jogando no mundo 
terreno das coisas, mas com a seriedade de quem está sob o céu44. 

A longa passagem de Benjamin tem aqui o propósito de aclarar sua concepção 

de alegoria; se ele a privilegia enquanto forma de expressão-vinculação, isto se dá, 

sem dúvida, pela estreita ligação entre a alegoria e o tempo. Essa temporalidade é 
                                                             
44 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 251. 



 150 

aquela do transitório, da morte que se impõe diante da precariedade do mundo e do 

desmoronamento da tradição diante das incontáveis imagens do passado já sem 

sentido coerente que as una e as eternize. Ao alegorista não é negado o desejo de 

eternizar, porém a alegoria não se dá no paraíso perdido. Esse é o choque que faz 

florescer a intenção alegórica, alimentando-se do perecimento do mundo aparente, de 

sua ruína: a alegoria “instala-se de forma mais estável nos momentos em que o 

efêmero e o eterno mais se aproximam”45. Não por acaso, Baudelaire, “um lírico no 

auge do capitalismo” declarou que tudo para ele se torna alegoria. O solitário que 

vagueia entre a multidão está em busca daquilo que chama de Modernidade. Entregue 

a um tipo de embriaguez no “idílio fúnebre da cidade” encontra a vida regulada pelas 

leis de mercado, todos os objetos se tornam mercadoria, e desse processo 

autodevorador, nem mesmo a poesia pôde escapar: “trata-se de tirar da moda o que 

esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório”46. O 

capitalismo moderno, segundo Benjamin, vela devidamente por essa destruição e 

Baudelaire faz da ruína moderna sua matéria de expressão: aí está sua inspiração 

alegórica, justamente a significação da mercadoria suscetível à preços. O flaneur, 

enquanto o “arauto do mercado”, é também uma espécie de “explorador da multidão”. 

“Ao aviltamento das coisas por meio do seu significado, que é característico da 

alegoria do século XVII, corresponde o aviltamento singular das coisas por meio do 

seu preço, enquanto mercadoria”47. 

Se a alegoria moderna de Baudelaire se distingue daquela barroca pela 

intenção primeira que a faz retirar do significante seu sentido único, ambas detêm o 

significante para mantê-lo seguro na eternidade, à disposição de sua significação. Do 

mesmo modo, em ambas convergem historicidade e temporalidade enquanto 

fundamento da interpretação: a alegoria de Baudelaire desmente um historicismo de 

fachada; aquela dos mestres barrocos, herdeira em última instância da figura que 

surge com a leitura dos hieróglifos, impõe uma historicidade aos processos que eram 

tidos somente em termos de organicidade natural. Mesmo que tenha sido acusada de 

sacralizante, este caráter dado à alegoria barroca não foi contestado por Benjamin, 

que ao contrário, aliou-o à sua transitoriedade – que é morte, e, sendo assim, até 
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mesmo a natureza está sempre sujeita a transitoriedade. A alegoria é, por fim, o 

“renascer em que toda beleza efêmera desaparece completamente e a obra se afirma 

enquanto ruína. Na construção alegórica do drama trágico barroco revelam-se, desde 

o início, essas formas-escombros da obra de arte salva”48. A matéria do pensamento 

alegórico é a ruína.  

Neste mesmo alinhamento de eternidade e efemeridade reside a “beleza 

moderna” que conduz toda a teoria da arte em Baudelaire, para quem “a Modernidade 

é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o 

eterno e o imutável”49 (imutável sendo a sua significação). Para Benjamin, Baudelaire 

pretendia ser lido como antigo, eterno, porém essa Antiguidade aparecia em sua 

escrita como o elemento do antiquado. É neste binômio de eternidade e 

transitoriedade que Benjamin evidencia a relação privilegiada da Modernidade com a 

Antiguidade. Não porque ela sirva como modelo de imitação a ser atingido, ao 

contrário, porque a Antiguidade como ruína, se assemelha à Modernidade, ambas 

marcadas por serem fatalidade e por sua debilidade. “A face da própria modernidade 

nos fulmina com um olhar imemorial. Assim é o olhar da Medusa para os gregos”50.  

É precisamente neste ponto, que a forma de pensar simbólica de Warbug 

esbarra na intenção alegórica elaborada por Benjamin: ambos se esforçam para que 

uma definição da arte como ideal de beleza e reconciliação não seja exclusiva. 

Benjamin a recobra em termos de ruína – formas-escombros –, Warburg enquanto 

pathosformeln. Mesmo Wind, que colocou a alegoria em mero lugar de signo 

arbitrário e inanimado, compreendeu que Warburg, de modo a sustentar o lugar da 

criação artística entre os pólos-limites do signo determinável e da imagem viva do 

ritual, teve de nutrir-se “das energias mais obscuras da vida humana”51 que as 

ameaçam em uma falsa harmonia circunstancial. A alegoria já parte daí, dos “valores-

limites da vontade expressiva humana”52, que são os mesmos da forma-páthos.  

A matéria destes valores-limites é a mesma que incansavelmente persegue 

Carvalho no seu ímpeto de causar “turbulência mental”, ora revelando a “imundície 
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ancestral e sagacidade de um demoníaco”53, ora uma “purificação do mundo pelo 

cérebro”. O estágio de purificação é aquele no qual o indivíduo é elevado acima da 

imundície e então cessa a significação, mas Carvalho é novamente impelido pelo 

drama. Ele segue na dialética do resíduo em busca da figura extrema da significação, 

certamente ciente de sua arbitrariedade e transitoriedade, também ciente de que 

através desta figura extrema ele pode criar sentidos inauditos.  
 

Quanto mais o artista se curva com imparcialidade sobre o detalhe, mais aumenta a anarquia. 
Charles Baudelaire 

 

a pathosformel 

Ainda que já se tenha tratado da questão primordial em Warburg no tocante à 

memória coletiva, isto é, sobre a significação da sobrevivência de imagens da 

Antiguidade na arte de épocas ulteriores, vale mais uma palavra sobre como sua 

“continuada vitalidade” se torna um traço perceptível quando as imagens são 

polarizadas em obras posteriormente reelaboradas. Como visto, as imagens mnêmicas 

recobradas carregam as obscuras energias da vida humana. Estes valores expressivos 

de inspiração antiga conservados na memória, não são os mesmos de que falava 

Winckelmann, de “nobre simplicidade e serena grandeza”54. Como sugere Warburg, 

as formas antigas que se repetem em obras de outras épocas são as formas-páthos.        

É preciso adentrar mais profundamente ao duradouro estatuto da estética 

construído por Winckelmann na esteira das teorias de Vasari. É ele quem consolida 

em 1764, a história da arte da Antiguidade nas ciências modernas. Porém, sua história 

é construída a partir da interpretação de objetos dos quais mal havia testemunho a não 

ser por textos descritivos ou por cópias, uma vez que os “originais” tão desejáveis já 

tinham sido dados como perdidos ou destruídos. Pode-se alegar que sua história da 

arte se funda sobre um objeto ausente. E ainda, se a sua narrativa de significação 

exclusiva tem em vista o limite final das obras de arte, elas não poderiam ser 

interpretadas senão desde seu nascimento até a morte: “o objeto de uma história 

                                                             
53  CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo 

Ferraz. Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
54 WIND, Edgar. Ibdem.  



 153 

ponderada da arte é remontar à sua origem, acompanhar seus progressos e variações 

até sua perfeição e marcar a decadência e queda até sua extinção”55. 

Com o objetivo de fazer do pensamento sobre a arte e de sua análise uma 

síntese, ou ainda o “resumo de um sistema”, coube a Winckelmann discutir o que 

chama de essência da arte a partir de normas estéticas. Normas estas que 

categorizavam o bom ou mau-objeto de arte, o “belo ideal”. Em seu sistema histórico, 

a construção do ideal coloca-se “no sentido de ter sido inicialmente concebida para se 

harmonizar com o princípio metafísico por excelência, com o ideal de beleza, essa 

‘essência da arte’”56 que, segundo a interpretação de Winckelmann, os mestres da 

Antiguidade souberam por em prática. É assim que o pensamento estético se funde à 

corrente filosófica idealista e faz com que o referido ideal da beleza clássica, 

construído senão por uma certa dose de suposição, alcance o lugar do inatingível. A 

busca do inalcançável paradoxalmente se faz pela imitação, procedimento por meio 

do qual os neoclássicos, contentados com o espectro de seus objetos de desejo, 

poderiam tornar possível uma espécie de renascimento – “o presente da imitação faz 

‘reviver uma origem perdida’. (...) Isso só se revela possível porque o objeto da 

imitação não é um objeto, e sim o próprio ideal”57. Um ideal alinhado aos princípios 

de “bom gosto” e à rejeição de qualquer páthos, afinal os antigos assim mitificados 

não haveriam de ter vivido qualquer deformação da alma e do corpo: “quanto mais 

calma é a postura do corpo, mais ela é capaz de exprimir o verdadeiro caráter da alma 

(...) é no estado de repouso e harmonia que ela é grande e nobre”58.    

A ideia de Nachleben tratava da questão da “transmissão do antigo” em termos 

que iam muito além do modelo de “imitação” exposto acima. Tal visão da 

Antiguidade perdurou por longos anos e influenciou fortemente a geração romântica, 

até que Nietzsche, já no fim só século XIX, ao evocar sua “dívida para com os 

antigos” e reverenciar o trabalho de Burckhardt, repugna tal construção do “antigo”. 

Traz os elementos da tragédia de modo a invalidar a correspondente história da arte, 

exatamente por ser “inconciliável com os elementos dos quais nasceu a arte dionisíaca 
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– em suma, com o orgiástico”59. Warburg, que abertamente se influenciara pelo 

pensamento de Nietzsche, atesta:  

O nobre mundo clássico dos deuses antigos está tão presente em 
nós, desde Winckelmann, como símbolo da Antiguidade, que nos 
esquecemos completamente de que ele é uma invenção da cultura 
humanista erudita; esse lado ‘olímpico’ da Antiguidade teve 
primeiro de ser arrancado ao mundo tradicional, demoníaco60.  

E, no entanto, não deixa de ser cauteloso: “para avistar, depois de Nietzsche, o 

caráter do Antigo no símbolo da herma bifronte Apolo-Dioniso, não é mais necessária 

nenhuma atitude revolucionária”61. Não se trata de aderir a uma “doutrina de 

oposição” superficial que naquela época era recorrente sobre o pensamento 

nietzschiano. Mas, depois de se deparar com a dimensão do polo dionisíaco da arte 

clássica, Warburg descobre que os artistas do Quattrocento recorriam ao repertório 

clássico da Pathosformel quando da necessidade de representar um movimento 

exterior intensificado. Deste modo, acaba por fazer o sistema da arte construído por 

Winckelmann definitivamente ruir. O enigma que o apanhava por completo era 

aperceber-se “da unidade orgânica da sophrosyne e do êxtase em sua função polar de 

cunhar os valores-limite da vontade expressiva humana”62. 

A soltura desenfreada do movimento expressivo corpóreo, tal como 
foi realizado particularmente na Ásia Menor em acompanhamento 
aos deuses da embriaguez, inclui a escala inteira das manifestações 
vitais cinéticas de uma humanidade fobicamente abalada. Trata-se 
de escala que abarca desde o desabamento absorto e inerme até a 
embriaguez homicida, mas também todas as ações mímicas que se 
encontram entre esses dois extremos. Na representação da arte 
figurativa é perceptível o eco desse abandono abissal durante o 
culto do tiaso, quando os indivíduos caminham, correm, dançam, 
agarram, carregam, transportam. O contorno “tiasótico” constitui 
um sinal essencial e perturbador desses valores expressivos, tal 
como eles falavam aos artistas renascentistas, seguindo o exemplo 
dos sarcófagos antigos63.  

Ao compará-la à “natureza supletiva das línguas indo-germânicas” nos estudos 

do linguista Osthoff, Warburg apresenta a pathosformel enquanto possibilidade de 

intensificação do movimento quando se altera a raiz da forma, como “superlativos da 
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linguagem gestual”, da mesma maneira ocorre na linguagem com o significado. Por 

exemplo, “quando a Salomé dançante da Bíblia aparece como uma mênade  grega ou 

como quando uma serva que carrega uma cesta de frutas – assim como foi imitada de 

modo consciente por Ghirlandaio –  acorre no estilo de uma Vitória de um arco do 

triunfo romano”64. Pela “intensificação do movimento”, tais valores expressivos se 

tornam memória incorporada por serem aqueles de maior exaltação espiritual, 

emergem na linguagem gestual e em virtude de tamanha intensidade se tornam 

“patrimônio hereditário” de uma cultura. Aliás, a expressão mimética de que fala 

Warburg está ligada a essa profunda função da memória que se manifesta em gestos 

expressivos, que em última instância, se tornam gestos sociais. As ações mímicas 

nada têm a ver com a “imitação” de valores antigos de que fala Winckelmann, e sim 

como uma forma de se vincular às imagens do passado (de modo mágico-

aglutinador). Na criação de um objeto, o artista se defronta com uma ambivalente luta 

entre a memória prenhe de tais valores expressivos e a complacência exigida diante de 

um esquadrinhado mundo exterior: trata-se de um impasse entre a rejeição e a 

assimilação das imagens. Dessa luta emergem as indestrutíveis impressões fóbicas de 

uma cultura que operam de modo mnêmico e pelas quais Warburg se interessou tão 

profundamente: a obra de arte não poderia ser compreendida apenas como a relação 

do artista e a expressão de sua personalidade, e sim em termos de polaridade65.  

Seu Atlas Mnemosyne é um inventário de imagens cuja investigação deteve-se 

justamente no processo que poderia ser definido com o da tentativa de interiorizar tais 

valores expressivos provenientes da Antiguidade, ou, ao menos de inspiração antiga, e 

que culminaria na formação do estilo de representação da vida em movimento no 

período renascentista. O que sua base material visual pretendeu ilustrar é a existência 

de um regime subjacente à consciência, que se torna visível enquanto um sintoma e é 

capaz de demonstrar a impossibilidade de fenecer sob códigos e ordens de doutrinas 

reguladoras, seja a Eclesiástica ou a burguesa. Nessa direção, Benjamin pontua a 

ameaça que apresentava a Antiguidade ao se colocar tão próxima do cristianismo, e, 

para compreender o dilema recorre a Warburg. 
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A antiguidade europeia estava dividida, e as suas obscuras 
reverberações medievais reanimaram-se na refiguração radiante do 
humanismo. Em clara afinidade com esse espírito, Warburg 
mostrou de forma fascinante como, no Renascimento, “os 
fenômenos celestes foram trazidos à dimensão do humano, para, 
pelo menos através da figuração delimitar a sua força demoníaca”66.  

É através deste confronto com um mundo extrínseco de formas constituídas 

que Warburg pôde esclarecer a ambivalência no modo com que o Renascimento 

interiorizou as “pré-cunhagens” de valores expressivos por ele documentadas. A 

vinculação se dá e se manifesta por meio de imagens: “o Renascimento aviva a 

memória das imagens (...), mas ao mesmo tempo desperta a tendência para uma 

especulação imagética talvez ainda mais decisiva para a formação do estilo”67. Se os 

“engramas fóbicos”68 de uma cultura operavam de forma mnêmica como sintomas, 

algumas máscaras se fizeram necessárias para que este terreno de valores impróprios 

ao homem do Renascimento pudesse converter-se em sua herança direta e autêntica, 

de modo a bradá-la. Apesar da enorme força religiosa da doutrina cristã, o mundo dos 

deuses antigos, enquanto demônios cósmicos, nunca foi definitivamente apartado, e 

“condicionaram de forma tão decisiva sua vida prática que é impossível negar a 

vigência paralela, tacitamente tolerada pela Igreja, da cosmologia pagã, em especial 

da astrologia”69. 

Máscaras como expressões da pathosformel e como alegoria: Benjamin 

afirmara que “a alegorese nunca teria surgido se a Igreja tivesse conseguido eliminar 

radicalmente os deuses da memória dos crentes”70. Tais máscaras, foram as que deram 

conta de justapor, por exemplo, a monstruosidade do bando de figuras da astrologia 

helenista, acumuladas nas paredes do Panteão grego, aos sinais acessíveis à 

credibilidade humana de modo a adequar-se à formação de um estilo crível. Ou na 

camuflagem necessária ao “realismo bizarro” das expressões dos rostos e do vestuário 

presentes nas ilustrações dos demônios de Ovídio, na magnitude romana de Tito Lívio 

e nas tapeçarias flamengas que circulavam entre norte e sul. Uma camuflagem 

necessária também para que os contornos do Antigo fossem precisamente demarcados 

e liberados de qualquer profanação da pureza de sua origem71. Assim também se deu 
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seu longo estudo sobre a presença das ninfas no círculo da primeira Renascença, antes 

em Donatello e Mantegna e depois em Botticelli e Filippino Lippi.  

Em círculo ainda mais vasto, a aparição da “ninfa” torna-se o sinal 
de um profundo conflito espiritual na cultura da Renascença, que 
devia conciliar com audácia a descoberta dos Pathosformeln 
clássicos, sua carga orgíaca e o cristianismo, em equilíbrio 
carregado de tensões que ilustram perfeitamente personalidades, tais 
como o mercador florentino Francesco Sassetti, analisadas por 
Warburg em célebre ensaio72.  

Ao detectar a “infiltração desse estilo de movimento” pela figura da ninfa, 

Warburg faz uma arqueologia da época, não só visual, mas também literária e social. 

O que daí pretendeu captar foi que as soluções estilísticas e formais emergiam como 

definições éticas em que um artista ou uma época se posiciona diante das imagens do 

passado, frente às contradições entre o antigo e o novo. A ninfa, como figura de 

“movimento vivo” que aparecia nos objetos de morte (os sarcófagos antigos), 

revelava a irrupção de um sintoma, apresentava-se como um “indicador deslocado do 

páthos das imagens” que a pintura renascentista “apaixonadamente” quis fixar73. A 

representação da vida em movimento e os superlativos da linguagem gestual, como 

ocorrem, por exemplo, com as expressões intensificadas de Laocoonte, são 

manifestações da pathosformel que contém traços das questões mais amplas que 

perpassam a investigação de Warburg: “as noções de ‘transitório’ e do ‘momento 

pregnante’ contêm uma sugestão daquela crise em que as tensões materializadas numa 

obra de arte irrompem e ameaçam destruir a realização artística completa”74. 

A figura de Laocoonte fora apresentada por Winckelmann em silêncio, a 

despeito de todo o sofrimento, seguramente para que a representação do “humano” 

como a “suprema plenitude da essência do ser” não fosse contestada. Nela, o homem 

se torna eterno, num mundo que fenece. A eternidade de que trata é aquela do belo 

ideal inatingível. Já a transitoriedade presente nas imagens de pathosformel de 

Warburg, como também na figura de expressão alegórica de Benjamin, irrompem 

com a impossibilidade de um sentido único da história. Ambas aparecem quando 

eterno e efêmero coexistem intimamente: aquilo que “sobrevive” e que a alegoria 

“salva”, são vinculações das enigmáticas operações da memória coletiva.  
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Neste sentido, é através do trabalho sobre a imagem que Warburg impõe uma 

outra relação da história com o tempo, tal como Benjamin. E ao fazê-lo, perturba todo 

o inabalável sistema histórico da arte cujo momento “inicial”, no sentido de começo, 

se deu com Vasari mas em Winckelmann consolidou seu devido estatuto normativo. 

A esta história que opera pela ausência do objeto histórico e pela busca de sua 

“origem” ideal e perdida, Warburg contrapõe um movimento de origem no sentido 

benjaminiano, uma alegoria da sobrevivência. O modo de temporalização que os 

conceitos de pathosformel e Nachleben suscitam impossibilita um tipo de unidade e 

totalidade da cultura. Estes conceitos abarcam o material que emerge da memória no 

devir e no desaparecer: como irrupção e não como sucessão ou dedução. Ao contrário 

de construir uma representação que dá sentido ao presente a partir de um longo 

passado, a sobrevivência da forma-páthos confunde o presente. Provoca um 

redemoinho a arrastar o que se pretendeu ser um começo absoluto e matéria de 

gênese, a partir de uma instância do esquecimento que explode como repetição e na 

reemergência do recalcado.! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
UMA ALEGORIA DA FORMA MODERNA, A CASA DA FAZENDA CAPUAVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Até aqui vem se delineando um trajeto para compreender a intensidade do objeto-

resíduo enquanto fragmento-ruína, que o aproxima das concepções de alegoria em Walter 

Benjamin, tanto quanto da noção de forma-páthos de Aby Warburg no que diz respeito à 

matéria de grande acumulação da força anímica do homem e àquilo mesmo que Warburg 

trata em termos de engramas fóbicos. Os objetos-resíduos para Flávio de Carvalho são 

aqueles que estabelecem com o indivíduo uma “ligação anímica” na medida em que 

“ressoam” por seu “aspecto” (pela forma) nas “camadas do inconsciente” e se convertem 

em rememorações: “de uma coisa jogada no acaso do mundo ele se transforma numa 

coisa transbordando sugestibilidade, ele adquire ‘atmosfera’” 1 . Abandonados e não 

destruídos, os resíduos sobrevivem enquanto latências já que as criações dos homens 

carregam em si as dúvidas e o drama da vida. Tal é a razão pela qual são reconhecidos, 

afinal fazem parte do próprio drama de quem os percebe. Para Carvalho, “todo 

plasticismo nada mais é senão uma expressão de angústia e a força emotiva dessa 

expressão tem por finalidade mostrar essa angústia fazendo ressonar no observador uma 

ferida análoga”2. Assim como o acaso de esbarrar com os objetos abandonados e com as 

coisas arruinadas e obsoletas para se deparar com o drama no presente, e nele realizar o 

trabalho sobre a “memória angustiosa”. Carvalho se indaga sobre o porquê de tais objetos 

e coisas “aparentemente insignificantes” serem rememorados nos momentos “de sonho e 

enfado” ou de “vigia melancólica”3, o que revela em Carvalho a preocupação de um 

alegórico.  
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1 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 53. 
2 CARVALHO, Flávio de. (1935). O cenário no teatro contemporâneo. In: MATTAR , Denise (org.). 

Flávio de Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p. 68. 
3 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 83. 
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Em Benjamin coincide o olhar para as ruínas do mundo, o mesmo que encontra 

no herói melancólico do drama trágico, no alegórico Baudelaire no século XIX e em seu 

anjo da história. Ele ainda detecta no procedimento dos surrealistas, dos quais Carvalho 

tanto se alimentava, um mesmo olhar para os objetos arruinados e “antiquados”. Aragon 

e Breton, estes surrealistas “videntes e intérpretes de sinais”, “fazem explodir as 

poderosas ‘forças atmosféricas’ ocultas nessas coisas”4 à medida em que transformam em 

“experiência revolucionária” aquilo que se vive diante do antiquado na metrópole, todo o 

universo das “coisas escravizadas e escravizantes”5. Em Carvalho, inserir a matéria do 

encontro com os resíduos no âmbito do problema estético passa também pela ideia de 

revolução.  

Há ainda mais uma razão pela qual esses objetos se tornam resíduos: muitas vezes 

objetos e coisas são abandonados porque de sua matéria não se conseguiu fazer uma obra 

acabada, isolada e completa, da maneira como demanda a realidade da arte, aquela apenas 

“acessível aos epígonos” 6 , como diz Benjamin. Enquanto realidade incompleta, os 

resíduos, estas ruínas históricas, revelam mais dos conflitos e dos impasses do homem do 

que a obra bem resolvida que serve de exemplar para um assunto ou período determinado, 

da mesma forma como Benjamin enxerga a obra de arte no barroco. Assim é a “memória 

do não acabado”7, a enorme sugestibilidade de que dispõe existe porque lida com as 

“grandes feridas do mundo” e com as “recordações cósmicas”8 ainda não superadas, lida 

enfim com o páthos que sobrevive. Logo, não se trata de uma sobrevivência operática de 

formas e imagens, aquela da replicação de modelos e cópias, mas de uma “sobrevivência 

inconsciente, automática” daquilo que faz parte do que Carvalho chama de “inconsciente 

ancestral”9. A distinção entre os dois tipos de sobrevivência é fortemente pontuada por 

ele. Esta matéria da qual os “resíduos sobreviventes” 10  se compõem carrega a 

complexidade temporal que escapa à sucessão encadeada dos acontecimentos. Assim 

observa Carvalho: 

De maneira que a expressão “atmosfera” de um objeto qualquer é a 
soma algébrica de todas as sugestibilidades perceptíveis no objeto. A 
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4 BENJAMIN, Walter. (1928). O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia. In: ______. 

Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sérgio Paulo 
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 25.  

5 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
6 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 45. 
7 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 83. 
8 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 53. 
9 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 76. 
10 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 53. 
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pintura não naturalista e particularmente as pinturas expressionistas, 
super-realistas e abstracionistas são exemplos berrantes da existência 
de uma “atmosfera” não mensurável pela física moderna. Essas pinturas 
possuem as recordações mais dramáticas da alma do homem; estão 
completamente fora da ideia cronológica de tempo, as formas pintadas 
são animistas (...). São formas que pertencem à morfologia dos resíduos 
mais remotos do mundo, dos resíduos de mundos perdidos, daqueles 
que só o fundo da alma e uma intensa elaboração poética podem 
recordar11.  

A noção cronológica do tempo (um tempo linear) não enquadra o resíduo porque 

ele está fora da sequência dos acontecimentos e por isso permite uma outra ordem de 

relação entre as coisas. Também significa para Carvalho que a matéria que movimenta a 

arte moderna opera num campo diferente. O problema já não é mais o da percepção visual, 

aquele do “sistema máquina fotográfica”12 e está além do que identificou enquanto gosto 

médio das massas que têm sempre o passado como modelo. Um passado determinado 

que, no entanto, não adentra o campo do inconsciente e, para Carvalho, escapa daquilo 

que concerne ao “drama do trágico e do chistoso da vida real”. Por essa razão ele insere 

o “problema estético” do século XX no campo de sua “psicoetnografia”13.  

A investigação psicológica do material etnográfico põe a nu o 
inconsciente da História, trazendo à tona da consciência, material, às 
vezes repelente e irritante, à mentalidade mortal do homem que passa, 
mas essa investigação é necessária para o melhor conhecimento do 
comportamento do Homem. O ritmo do século trouxe consigo uma 
atração misteriosa para as coisas da alma. A arte moderna é 
frequentemente uma experiência da alma14. 

Ao lidar com o inconsciente ancestral do “homem que passa”, com os resíduos e 

as ruínas históricas, a atividade do “psicoetnógrafo” se aproxima daquela do arqueólogo. 

Tanto quanto a Flávio de Carvalho, o processo arqueológico também é caro a Walter 

Benjamin, uma vez que a história é para este uma constante produção de ruínas. Ao se 

colocar “escavando e recordando”15, Benjamin reivindica a cuidadosa atividade daquele 

que escava ao olhar os acontecimentos do passado na memória, a mesma atenção da qual 
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11 CARVALHO, Flávio de - Op. cit., p. 54. 
12 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
13 CARVALHO, Flávio de. A única arte que presta é a arte anormal. Diário de S. Paulo. São Paulo. 24 de 

set. de 1936. Fundo FC/CEDAE. 
14 CARVALHO, Flávio de. Os Ossos do Mundo. Diário de S. Paulo. São Paulo. 17 de set. de 1937. Fundo 

FC/CEDAE. 
15 BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única. Obras Escolhidas. Volume II. São Paulo: Brasiliense, 2000, 

p. 239. 
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trata Carvalho acerca do resíduo nas “profundezas do inconsciente”16. Aquilo que emerge 

da cuidadosa escavação (para Benjamin uma imagem, para Carvalho uma matéria na 

consciência) “fica(m) como preciosidade(s) nos sóbrios aposentos de nosso entendimento 

tardio, igual a torsos na galeria do colecionador”17. A matéria da lembrança, este resíduo 

sobrevivente, está à mercê do arqueólogo e com ele, imobilizada, torna-se fragmento 

alegórico. Benjamin ainda ressalta, que antes mesmo do próprio resíduo, antes de se 

proceder pelo inventário, é mais precioso assinalar o momento em foi recolhido, “o lugar 

onde se conserva o velho”, ou ainda, o lugar em que foi lembrado. “Verdadeiras 

lembranças devem proceder informativamente muito menos do que indicar o lugar exato 

onde se apoderou delas”18. À luz dessa ideia pode-se voltar novamente a Carvalho para 

compreender como ao mesmo tempo em que ele elabora uma teoria (um drama) sobre os 

resíduos, ele também os reinsere no “problema estético” que lhe é contemporâneo e na 

“revolução estética” que propõe.    

Recoloca, assim, os resíduos na esfera de seu presente pois entende que são a 

matéria com a qual o próprio artista moderno tem de lidar. Ao se trabalhar com o campo 

da “força motriz da animosidade do homem”19 e não com o da representação visual, 

afloram outros tipos de percepção do mundo, uma psicológica, mas também outra, 

cerebral. Por um lado, naquela psicológica, o artista busca o que há de emotivo, o 

“conteúdo dentro da forma”, e lida com o espanto diante das feridas ancestrais. Já a 

percepção cerebral opera com as construções do pensamento: o artista se torna “um 

geômetra e um matemático inconsciente, ele lida com forças e noções de equilíbrio em 

cores e formas”20. Tais forças anímicas, com as quais ambas percepções trabalham, são 

pensadas por Carvalho em termos de polarização, isto é, não são estáticas e podem chegar 

até a completa inversão de sua significação quando são reapropriadas em uma nova época. 

Os resíduos para Carvalho funcionam tal qual os símbolos em Warburg que perpassam 

os processos de sobrevivência [Nachleben] de algum elemento da cultura, isto é, evolvem 

as etapas de transmissão, de percepção e de polarização. Em ambos a arte é um gráfico 

da cultura, não apenas uma realidade psicológica ou meramente formal. 
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16 CARVALHO, Flávio de. (1938). A luta no domínio da arte. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de 

Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p.76. 
17 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
18 BENJAMIN, Walter. Ibdem. 
19 CARVALHO, Flávio de. (1938). A luta no domínio da arte. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de 

Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p.76. 
20 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
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Tanto mais, é neste mesmo sentido de polarização, de força em movimento, que 

os resíduos são colocados dentro da “revolução estética” que propõe Carvalho, que “nada 

mais é que um fenômeno de turbulência, com consequente polarização de forças anímicas 

básicas, fenômeno que se manifesta para marcar o momento histórico da luta”21. A luta é 

justamente o que faz do artista também um produtor de resíduos. Basta lembrar de quando 

ele mesmo vive o personagem “regente provocador” em sua Experiência No2 para coletar 

os resíduos ancestrais do tumulto anímico que causou. Para se adentrar o campo de forças 

que então compreendem o domínio da arte, é necessário ao artista um “espírito de 

revolta”22 de modo que consiga sair da superfície das aparências. Um “espírito de revolta” 

que é o contrário de se buscar o cômodo fim no espírito universal mas, pelo drama 

ancestral, caracteriza-se por desestabilizar as verdades sedimentadas, provocar o gosto 

médio das massas e a profunda apatia da repetição que tanto lhe incomodava.  

Ora, se o artista consegue abrir o campo das coisas e das emoções até então 

soterradas, e com os resíduos penetrar o drama de outras épocas, é porque carrega o 

ímpeto do arqueólogo que revolve o solo. Ele recolhe e coleciona o resíduo como um 

iconófilo, exatamente porque o resíduo suporta a animosidade do homem em relação ao 

que é desconhecido. Então o resíduo é adorado, assim como acontece com os objetos 

populares ou com o monumento ao passado nas praças públicas exatamente quando os 

resíduos amparam as sensações de ameaça ou inferioridade de que sofrem os homens. 

Eles se tornam objetos-fetiche e passam a ser cultuados. Contudo, o espírito revoltoso do 

artista impossibilita que o culto se prolongue e o sucumba à adoração eterna. É preciso 

que ele se torne o iconoclasta que destrói o culto e assim novamente produza resíduos. O 

artista comparte as emoções antitéticas, adoração-destruição, amor-ódio, e nelas, ou 

melhor, na polarização delas, reside a dialética do resíduo.        

A arte que interessa é aquela que procura destruir uma suposta verdade, 
é uma força desorganizadora que oferece o encanto do desconhecido, 
que procura destruir o dogma organizado, e mostra uma coisa sugestiva 
capaz de orientar o homem numa outra teoria. É uma mostra de 
juventude, de combate ao tédio – nasce da revolta como exemplar de 
gênio e o seu fatalismo está no inevitável conceito de desorganizar o 
organizado. O organizado, uma vez estabelecido, torna-se por 
necessidade de contraste uma entidade instável própria a ser 
desmantelada, sugestiva a ponto de provocar o golpe de gênio que a 
destruirá. O conceito de arte é esse golpe de gênio destruidor. Ele vem 
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21 CARVALHO, Flávio de. Manifesto do III Salão de Maio. RASM (Revista anual do Salão de Maio), São 

Paulo, 1939. 
22 CARVALHO, Flávio de. (1938). A luta no domínio da arte. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de 

Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p.76. 
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como um castigo do dogma organizado e consegue manter a sua pureza 
genial, o seu encantamento por pouco tempo. É logo castigado com o 
enfeite de incompreensão23.  

Carvalho escreve este texto para o jornal em 1932, quando o governo de Getúlio 

Vargas começa a impor diretivas autoritárias e tenta estabelecer um regulamento para 

direcionar a produção da arte “como se conduz um automóvel”. Claro que este artista 

provocador, afeito aos jogos de força e à sua subversão se revoltaria. Afinal, a própria 

concepção de arte era para ele era o contrário de uma norma ou regulamentação. Em 

Carvalho, o caráter destruidor é fundamental para criar espaço para o novo e o 

improvável, e para percepção do sugestivo. Este é o caráter que lhe confere juventude e 

o auxilia no combate ao tédio: o rompante do iconoclasta na criação dos resíduos. 

Todavia, a destruição de valores que pressupõe a arte moderna não inclui os “valores 

regionais ou topográficos, como pode parecer à primeira vista, pois esses valores já fazem 

parte do inconsciente ancestral do qual provém toda a ‘vivacidade’ da arte moderna”24. 

Uma destruição de valores que poupa o que provém do elemento telúrico.  

Novamente se configura o movimento antitético que é tão caro a Carvalho. A 

destruição confere juventude porque se abre à sugestibilidade mas, uma vez sobre as 

ruínas, ele é novamente impelido pela sugestibilidade do resíduo, este “único óculo pelo 

qual o homem pode um dia enxergar o passado e a espécie”25. Neste drama carvalhiano a 

condição do objeto-resíduo, através do qual é possível se voltar ao passado, é a de abrir 

espaço no presente e no futuro também por sua sugestibilidade: “o mistério que encobre 

o detalhe, o véu que apaga e afasta e seduz, desmanchando a cronologia do tempo, são a 

meta do homem, porque oferecem novidade e juventude eterna”26.   

O drama do resíduo prevê a “mutilação do tempo”27 e é neste lugar onde Carvalho 

quer se alojar. É, contudo, um lugar em movimento. Um movimento inevitavelmente 

provocado pela polarização das forças antitéticas pois Carvalho se dispõe a “encarar sem 

medo o drama da Inversão de valores, que aparece como uma necessidade bravia da 

Dialética, como um prolongamento do sonho do Poeta” 28 . Em toda a vasta ação 

multímoda empreendida pelo artista, ele se movimenta para liberar o homem do tédio e 
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23 CARVALHO, Flávio de. Sobre o regulamento de orientação estética. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 

02 de fev. de 1932. Fundo FC/CEDAE [grifo nosso]. 
24 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 76. 
25 CARVALHO, Flávio de. - Op. cit., p. 58. 
26 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
27 CARVALHO, Flávio de. - Op. cit., p. 88. 
28 CARVALHO, Flávio de. Mecanismo da emoção amorosa. Datiloscrito inédito. Fundo FC/CEDAE.  
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acordar suas partes adormecidas, como o “louco Nietzsche”29 e sua “lanterna de sonho” 

a gritar o mistério da morte de Deus diante do obelisco no centro da praça pública. Afinal 

no “mundo civilizado” o monumento com seu “charme histórico” enfeitiça as massas e 

facilmente se converte em objeto-fetiche cultuado. Carvalho, cuja “loucura” própria é 

alimentada por aquela do “louco” com sua lanterna, grita a morte de Deus em dança, num 

bailado. No Bailado do Deus Morto 30  propõe destruir este “milenar patrimônio 

emotivo”31 ao dar a Deus uma origem animal, e o faz somente depois de uma sólida 

investigação etnográfica. O destino deste Deus-monstro mitológico é dançado e cantado 

por atores vestidos com máscaras de alumínio e camisolas brancas, e o destino final dado 

a ele é o mesmo de seus companheiros de pasto, o mesmo dos bois no matadouro, 

“aproveitando todas as partes do animal abatido: pelos para fazer pincéis, ossos para 

botões, pentes etc”32.  

Para Carvalho o monumento também ocupa o lugar de objeto-fetiche e perde a 

sugestibilidade, daí outra vez advém seu ímpeto de criar o ambiente para que o homem 

“aplique as suas energias combativas, o seu sentimento de luta”33. Isto quer dizer que se 

movimenta para inverter lógicas estabelecidas, e ao pensar em termos de monumento e 

de criação arquitetural, quer dar o seguinte significado: 

O monumento na arquitetura do século não é mais um templo para 
alojar uma perfeição helênica, ou uma pirâmide para conservar vivas 
almas de faraós, ou um arco do triunfo para enfeitar em glória e saciar 
em pompas o vencedor pelas armas, ou bem templos contendo o 
sentimentalismo semita e mórbido do cristianismo, ou a beatitude 
budista ou o comportamento confuciano... O monumento arquitetônico 
do século é um alojamento adequado para que a ideia de eficiência 
aplicada ao ser humano e à maquina possa existir na mais alta 
porcentagem, é um monumento à sensibilidade sempre crescente do 
homem, uma mostra legítima da luta no século entre as duas expressões 
humanas: forças ancestrais e mentalismo34.   

Se existisse para Carvalho uma concepção de “culto moderno do monumento”35, 

sua única condição seria de culto vinculado ao movimento. A condição de não ser sempre 
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o mesmo em razão da luta de forças: o monumento coexiste em conjunto com a ruína.  

Resta pensar um pouco mais sobre como as elaborações teóricas adentram o campo do 

plasticismo que ele mesmo propõe, ou ainda, como se dá a significação dos resíduos em 

sua criação, seja ela simbólica ou alegórica. Além disso, sua expressão formal deve ser 

considerada uma função sugestiva, e se “deve ser sugestiva antes de ser persuasiva”36, é 

porque nela existe o mistério que encobre o detalhe, e até nos pormenores existem a 

antítese e a abertura para inversão de valores.  

Este texto, que trata dos monumentos de arquitetura, Carvalho escreve em 1938 

sob o título “A máquina e a casa do homem no século XX”, no mesmo ano em que são 

concluídas as obras de seus dois únicos projetos construídos, o conjunto de casas na 

Alameda Lorena e sua casa na Fazenda Capuava – ambos em terrenos de sua família.  

O projeto do conjunto da Alameda Lorena (1937-1938) é de 1933 e nele Carvalho 

explora a relação entre o público e o privado (interior e exterior) através da construção de 

um pátio interno entre as 17 casas como uma extensão da rua. Relação esta também 

explorada ao elaborar plantas em que os cômodos íntimos têm dimensões mínimas, 

“contra o desperdício” 37, uma vez que a morada do homem se estenderia ao âmbito da 

cidade. Isto aconteceria “à medida que ela [a cidade] fornece coletivamente maior 

conforto e luxo e a importância da casa como centro único de atividade diminui”38. Além 

disso, a relação entre público e privado é observada na escolha dos materiais como o vidro 

dando transparência à fachada, de modo que o homem, “da beatitude intrauterina da 

fortaleza, passa a espiar a paisagem”39. Neste conjunto de casas para aluguel, Carvalho 

adota elementos da cartilha da arquitetura moderna, o que faz do conjunto um exemplar 

reconhecido da nova arquitetura inserida na cidade, dando o retorno comercial esperado 

por ele40.  

A casa da Fazenda Capuava [pranchas/aproximações], por sua vez, foi construída 

para ser sua própria casa, e ali Flávio de Carvalho pôde exibir toda sua elaboração poética 
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sobre a arte em seu “poema plástico”41 . Mas qual seria então a força sugestiva da 

expressão plástica deste “reagente provocador” que reinsere o drama dos resíduos no 

problema estético e entende que a arte moderna movimenta uma nova ordem de emoções 

ligadas às feridas ancestrais e ao raciocínio? Qual seria sua concepção sobre uma casa 

depois da investigação psicológica do material etnográfico que põe a nu o “inconsciente 

da História” (e que é repelente e irrita)? 

Para Carvalho, “a casa do século XX é um acessório para auxiliar o homem a viver 

empurrando-o para frente, enquanto a casa dos tempos idos era mais uma fortaleza para 

proteger o homem”42. Empurrá-lo para frente significava ampliar a sensibilidade do 

homem e estimular sua curiosidade, uma vez que já não precisava se ocupar com as 

ameaças do mundo externo. E, além disso, quando “toda beatitude ou o trabalho clássico 

de repetição passa a ser exercido pela máquina”43, o homem estaria liberado e poderia se 

desvincular da vida quase intrauterina e sonolenta das fortalezas. Sendo então a fortaleza 

“um abrigo para os homens no momento do perigo e do medo”44, ela é um elemento das 

“rugas do passado”45 que o homem inescapavelmente exibe quando vive momentos de 

inferioridade. Este mecanismo de volta ao passado “violentamente elementar e sexual”46 

não era condição dos homens de tempos idos, mas parte de um “mecanismo geral” dos 

homens com seus fantasmas e traumas ao qual Carvalho tanto havia se dedicado a 

formular. 

A fortaleza torna-se não somente uma representação da mulher 
matriarcal mas também uma comemoração da grande mãe e um 
monumento ao seu poder capaz de repetir os feitos tumultuosos. A 
fortaleza (...) está sempre disposta e pronta a receber as feridas e a 
resistir ao ataque, as suas formas largas, abastadas e protetoras são o 
contrário da ponta perfurante do fálus e associa-se ao útero47.     

Será mesmo que este homem que tanto se ocupou em expor as feridas ancestrais 

do mundo deixaria passar tamanha provocação quando tivesse em mãos a liberdade para 

criar? Teria construído para si uma casa perfeitamente adequada ao homem do século XX 

sem por a nu o “inconsciente da História” à mentalidade do “homem que passa”? Ao se 
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observar a casa da Fazenda Capuava, no entanto, os característicos de uma fortaleza 

descritos por Carvalho estão presentes. Um volume monumental e monolítico marca o 

eixo central de simetria da casa, e elementos estruturais que se repetem no exterior do 

volume sugerem a forma de uma semipirâmide. Neles se apoiam as vigas de concreto que 

cobrem as duas enormes varandas laterais, também simétricas, dando a sensação de fazer 

a casa se firmar à terra ao torná-la larga, extensiva e estável. Este volume central é um 

trapézio muito alto que abriga o salão principal. Em seu exterior há apenas uma majestosa 

porta de 8m de altura que confere solenidade ao gesto de  penetrar a casa, mas sugere, 

sobretudo, um convite irreverente aos sentidos ao se ter que atravessar as cortinas em 

dança como vestidos de ninfas: “as cortinas do salão foram estudadas em largura, 

comprimento e o peso específico para que possam balançar ao vento para fora e para 

dentro, ao ritmo eventual da música” 48 , assim descreve Carvalho. Sua teatralidade 

calculada começa no apelo à experimentação da acolhedora atmosfera intrauterina que 

criara nesta sua fortaleza, justo porque está ciente de que nela é capaz de “repetir os feitos 

tumultuosos”.   

Assim Carvalho começa a exibir o jogo de inversão de valores que sugere com a 

casa da Fazenda Capuava. Não só ela, mas toda a expressão do artista naquele tempo não 

deixa de aparecer ao mundo como arbitrariedade: ele constrói uma fortaleza quando diz 

ser necessário que o homem coloque a “cabeça de fora para olhar o mundo e 

compreender”49. Uma fortaleza intrauterina quando diz que a arquitetura moderna surge 

como uma “ereção da virilidade e da espiritualidade do homem”50. Exibe as rugas do 

passado por uma determinada morfologia quando no “novo plasticismo” tem-se “o 

sentido mental de equilíbrio superando o sentido ancestral”51. Isto porque as formas 

alcançadas pelo cálculo, a partir de um raciocínio puro e simplista eram dominantes e 

incontestáveis. Na arquitetura o mentalismo seria para ele o estágio final e mais elevado, 

mas aqui vale deter-se a uma ponderação feita por Carvalho em relação às estruturas 

arquitetônicas. Se o cálculo oferece estabilidade a uma estrutura, ela é uma construção do 

raciocínio lógico, porém possui também um valor plástico que o cálculo é incapaz de 

cogitar pois adentra o campo psicológico sem que nada tenha a ver com estabilidade ou 
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função: “enfrentamos um caso idêntico ao valor arqueológico, da sugestibilidade e da 

profundeza filosófica das ruínas. É o caso da coluna clássica partida, dos templos 

desgastados etc...”52. Carvalho quer dizer que um elemento estrutural, ou um ajuntamento 

deles, pode extrapolar o âmbito do cálculo e afetar o homem no campo emotivo e da 

sensação, por exemplo numa “repetição organizada do elemento como processo de 

dramatização”53.               

A apreciação de tal fenômeno me parece que pode ser classificada como 
uma apreciação super-realista, ou melhor, uma simpatia subconsciente. 
Possivelmente existe uma sensação geométrica subconsciente... Formas 
que indicam traumas, grandes cataclismos fisiológicos... quem sabe? 54  

Tal ponderação feita por Carvalho coloca um limite à racionalidade ou aponta a 

brecha que dela escapa. Aí se manifesta seu propósito em expor a relação dialética entre 

as duas expressões humanas identificadas por ele, as forças ancestrais e o mentalismo. 

Vale lembrar que se trata de um artista que é também um exímio engenheiro calculista, 

cujos conhecimentos técnicos são usados para ousar em termos plásticos. Na casa da 

Fazenda Capuava, por exemplo, este recurso da repetição organizada aparece nos 

elementos laterais do volume central que lhe dão o aspecto piramidal. E, além disso, para 

intensificar o processo de dramatização possível através da estrutura, poucos anos depois 

da conclusão da obra, Carvalho engasta enormes pérgolas em balaços às vigas de concreto 

das varandas que se apoiam de um lado no volume central e de outro em dois pilares 

circulares pintados de vermelho. Foi um procedimento arrojado que deu mais leveza à 

estrutura, ao mesmo tempo em que aumentou sua extensão lateral, tornando-a ainda mais 

larga.   

O monumento da arquitetura do século seria então aquele que escancara a luta 

entre as formas de expressão. Se há a possibilidade de se intensificar a polarização das 

forças anímicas para alcançar as “profundezas da alma” ou as “alturas do pensamento”, 

Carvalho segue esta direção. Tornar o movimento entre as zonas extremas “do Impuro e 

do Puro” mais violento e vivaz pressupõe sair do estado de equilíbrio, “pois para alcançar 

essas zonas é necessário um deslocamento libidinoso considerável [,] com formação de 

fobias e manias"55 . Por isso Carvalho busca a volúpia da forma numa apropriação 

oportunista das teorias freudianas, entre fortalezas intrauterinas e gestos fálicos de 
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virilidade, para assim penetrar o inconsciente ancestral e no quadro dos resíduos 

traumáticos e sobreviventes que “movimenta[m] o espetáculo do mundo consciente. (...) 

A arte na sua forma limite (tomando o sentido matemático do limite) é a que mais 

necessita dessa Morbidez da alma e dessa Pureza do pensamento”56. Ainda mais uma vez 

é necessário recolocar a pergunta sobre a forma da casa da Fazenda Capuava: como é 

possível pensar o pano de fundo sobre o qual se destaca seu poema plástico enquanto 

forma limite? 

Lá, o mundo é esquecido, as cores são outras, o espetáculo da palavra é 
alheio ao vestuário inútil da civilização, os preconceitos, 
cuidadosamente engavetados, não interferem com a auréola de luz do 
nascente ao poente. Como um templo primitivo, saindo das brumas do 
passado, a sede da fazenda é, ao mesmo tempo, o que há de mais atual 
em arquitetura. A paisagem invade o interior do templo...57  

Assim descreve a casa depois de habitá-la por alguns anos, sua fortaleza 

monumental enquanto resíduo histórico.  

No ano da conclusão das obras teria dito que o monumento na arquitetura já não 

era “um templo para alojar uma perfeição helênica, ou uma pirâmide para conservar vivas 

almas de faraós, ou um arco do triunfo para enfeitar em glória e saciar em pompas o 

vencedor pelas armas”. Mas cá estava Carvalho com seu templo primitivo, exibindo 

traços do pré-colombiano e do egípcio, de um túmulo e de um lugar de culto. Seria ele o 

herói, o bárbaro a imortalizar seus feitos? Ele bem sabe que o “homem passa” e jamais 

viveria como cristão que acredita que a vida é imortal num mundo mortal. A forma 

piramidal da mastaba é aquele elemento do antigo que retorna e reaparece como resíduo 

ancestral como uma das “formas que indicam traumas”. Como a “coluna clássica partida” 

e os “templos desgastados”, o elemento clássico no poema plástico de Carvalho reaparece 

enquanto ruína, oferecendo a mesma “sugestibilidade e profundeza filosófica”. Se a 

forma primitiva de Carvalho se faz atual como ele a considera, é porque emerge enquanto 

ruína.  

A ruína lhe é sugestiva pois ele se interessa pelo aspecto mórbido da arte moderna, 

justamente por ser uma luta que a produz. Muito lhe convém que sua forma limite seja 

um túmulo. De fato, muitos dos que analisaram a obra de Flávio de Carvalho fazem a 

associação entre a sede da Fazenda e um túmulo devido a sua forma piramidal, sem 
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contudo pensá-la em sua “nova teoria da história” ou seu pensamento sobre o problema 

estético da arte moderna.  

Luiz Carlos Daher aproximou a arquitetura da Capuava aos projetos “visionários” 

de Moya na semana de 2258 [prancha 2]. Americo Ishida59 procurou argumentar que este 

túmulo construído não era destinado ao próprio Carvalho, mas a seu pai. Buscou nas 

teorias de Freud as razões para tentar elucidar o eventual motivo para o gesto do artista, 

uma vez que são muitos os indicativos de uma relação conflituosa entre eles. O desejo da 

morte do pai estaria dentro da complexidade da relação amorosa edipiana. Ishida aponta 

um caminho que teria feito Carvalho chegar a tal forma pela recorrência de uma atividade 

projetual em torno dos monumentos funerários àquela época. Primeiramente o projeto do 

Farol de Colombo em São Domingos (1928) [prancha 1, prancha 2, 

pranchas/aproximações], que apesar de ter um programa amplo com hotel, museu e 

restaurante, guardaria os restos mortais de Colombo e seu filho. Nele Carvalho também 

recorre aos elementos da arquitetura pré-colombiana com as semipirâmides e elementos 

decorativos60. No mesmo ano, Carvalho ainda projetou um memorial às vítimas do 

desastre do hidroavião Santos Dumont pensado enquanto uma estrutura de concreto 

armado de 12m. Por fim, uma escultura de 1930 intitulada por Carvalho “O último 

abraço” e posteriormente renomeada “Autorretrato psicológico” e “À beira da morte”, 

mas anunciada nas manchetes de jornal como o “monumento funerário modernista” 

[pranchas/aproximações]. A escultura era a maquete do túmulo de seu pai, feita como um 

presente de aniversário e entregue em meio a uma festa dentro de um embrulho 

misterioso. O controverso presente teria irritado profundamente o pai e sua reação 

decepcionado o filho. Deste polêmico episódio e outros mais recontados por J. Toledo na 
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extensa biografia do artista, Ishida parte para desvendar a identidade daquele para quem 

o túmulo da sede da Fazenda havia sido destinado.  

Seria superficial entender a maneira como Carvalho se posiciona em relação à 

morte como um “assunto” ou “tema” de algumas obras fúnebres. Mesmo que assim fosse, 

este assunto se estenderia a muitos outros modos de expressão do artista nestes mesmos 

anos. Dentre eles, a própria Experiência No2 (1931) com a qual construiu sua “nova teoria 

da vida anímica do homem” baseada nas ideias de segurança e ponto de apoio sobre o 

estado do medo e do pânico. Sua provocação foi uma experiência de morte, afinal ela o 

transformou no objeto-fetiche cuja destruição era a única maneira de realizar o desejo de 

totemização da massa de nivelar-se à divindade do velho Deus pai: “Eu contava mesmo 

em ser linchado: pois o único meio de compensar o rebaixamento era pelo contato com a 

morte”61 . A experiência rendeu uma série de desenhos surrealistas, dentre os quais 

seguiam as legendas, O medo; Era o terror...; ...assistia emocionado ao meu desmanchar. 

Naquele mesmo ano, Carvalho pintou a tela “A inferioridade de Deus”, onde a figura 

antropomórfica aparece partida sobre fragmentos dispersos e um fundo que parece uma 

arquitetura geométrica semelhante a seus outros projetos. Em 1932 pinta o “Retrato 

Ancestral” e a “Ascenção definitiva de Cristo”, ambas imagens surrealistas que perdem 

a fisionomia humana. Esta última está em meio a inúmeros símbolos arbitrários: 

elementos como bandeirolas e canhões, formas geométricas e orgânicas que avivam a 

dramatização da tela. Ao concluir o livro sobre Experiência No2 descrevendo o “velho 

deus agonizante” diante da intensidade da vida anímica que lhe era atual, Carvalho 

parecia antecipar do que trataria na tela:  

Desfaz-se por não conseguir mostrar poder, exibir força, elevar o Eu 
coletivo, exaltar a fantasia dos povos. Aos poucos ele se torna pequeno 
e insignificante, diminui e quase desaparece, e abandonado ao acaso se 
confundirá com muitas bugigangas da natureza usadas pelo homem 
como fetiches. Para satisfazer o instinto gregário do homem moderno, 
(...) é preciso alguma coisa mais que um mero boneco com um céu sob 
medida62.  

Deus ascende como alegoria em meio a diversos objetos antiquados e irrelevantes. 

No ano seguinte Carvalho baila o deus morto sob máscaras de alumínio dissolvendo-o 

em objetos utilitários. O lugar do culto divino é arruinado. Mas, nas vezes em que a morte 
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é aproximada de sua própria experiência pessoal, seja na provocação aos fiéis ou num 

autorretrato, ela é significada na iminência do movimento, no “desmanchar”, “à beira”, 

anunciando um “último” gesto. Ao falar da escultura geométrica que criou para ocupar o 

jazigo da família, traz a “ideia de imobilidade”63 para a forma que escolhe ao tratar da 

morte: uma ideia que para ele é “energia latente pronta para se manifestar (...). O jogo de 

luz e sombra intensifica a emoção da forma[,] dramatiza o sentimento da dor e causa 

angústia... Produz a ânsia estranha de compreender alguma coisa que não podemos 

atingir”64. A “ideia tétrica da morte” que Carvalho faz, existe também para provocar a 

curiosidade do homem pelo desconhecido, colocando-a imóvel, petrificada, no instante 

anterior a uma possível inversão, antes de uma ação que a vivifica ou a destrói. O objeto 

retém este instante (aqui a morte equivale a emoção), um tempo-agora, para sua máxima 

significação, ao modo do alegorista.  

Carvalho se interessa pelo dialético da forma limite já que dela explora a 

possibilidade de sua inversão de valores. Está aí a coerência de sua pirâmide na Fazenda 

Capuava. Decerto ela é vista como um túmulo, mas antes de ser o destino final de tal ou 

qual morto ou um monumento do passado para se “conservar vivas almas de faraós”, a 

pirâmide é uma alegoria da morte, mais uma de suas alegorias. O elemento formal da 

arquitetura antiga reaparece enquanto objeto-resíduo por ser o único óculo pelo qual 

Carvalho entende ser possível olhar o passado e enxergar os dramas ancestrais do homem. 

O elemento de classicidade sobrevive como forma-páthos na nova arquitetura de 

Carvalho. Isto significa que não sobrevive como modelo de um passado intocável e 

inacessível, um ideal de perfeição a se imitar, mas exatamente como signo extremo 

saturado e pelo qual valores são invertidos e, assim, o elemento do antigo vira ironia na 

nova arquitetura.  

A nova arquitetura pertence ao mundo da luz e do sol, foge das trevas e 
do medo. Saindo de um útero com um morfismo de choro e de medo, 
ela conserva a máscara de choro e medo, trocando apenas o conteúdo; 
ela é alegre e visionária porque encontra, no mundo da luz, 
sugestibilidade65.  

Carvalho não se preocupa em retirar a máscara de choro e medo da forma clássica 

em que se agarram os homens; em sua nova arquitetura o elemento do antigo sobreviveu 
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pois, “por uma ironia natural, as recordações da história se congregam nos resíduos 

abandonados pelo homem e não destruídos” 66 . Com este resíduo histórico há uma 

mutilação do tempo no sentido de que ele escapa à cronologia da “física moderna”, por 

ser exatamente aquilo que está sob a máscara e faz da arte “um gráfico da história como 

ser vivo”67. A história para Carvalho não é lugar da contínua e segura queda redentora, 

mas o lugar imprevisível de uma luta. Logo, não é a máscara em si que lhe interessa, mas 

a festa e a luta que existem sob ela.  

Atrás da máscara do túmulo, sob a pretensa imobilidade e eternidade da expressão, 

Flávio de Carvalho constrói a atmosfera para suas pesquisas estéticas e 

“psicoetnográficas”. Se a luta e a festa são imprevisíveis, os elementos de sugestibilidade 

são meticulosamente calculados. O grande salão de 16,50 x 7,50m com enorme pé direito 

é revestido de lambris de madeira até meia altura e o restante da superfície é coberta por 

cores. Em uma das paredes laterais ficava pendurada uma carranca da região do São 

Francisco, o elemento alegórico que sugere a viagem de Carvalho aos ossos do mundo 

neste seu ambiente intrauterino. Ao lado dela uma máscara religiosa boliviana e muitos 

adereços indígenas. Na parede oposta havia um seguimento revestido de cerâmica preta, 

para abrigar a lareira, uma das protagonistas da teatralidade do salão:  

Reúne, de maneira imprevista, dois elementos ricos de sugestões e 
normalmente separados: o fogo e a água. Em relevo, no meio da sala, o 
fogo se faz na cesta de ferro forjado em semicírculo, destacada da 
parede. Sobre as chamas, uma cúpula de alumínio brilhante com 
pequeno repuxo iluminado por lâmpadas de diversas cores. Com o 
aquecimento de alumínio, a água desprende do vapor, dir-se-ia 
“colorido”68.  

Para completar a cena, uma faixa de alumínio no teto atravessa todo o salão, 

unindo a porta frontal e a porta dos fundos, de mesma altura. A ideia de Carvalho era que 

a placa fosse móvel para iluminação zenital e permitisse ver o céu durante a noite de 

dentro do salão. Aos fundos havia ainda um mezanino onde ficava a orquestra. A mesa 

de jantar ficava abaixo do mezanino, ela também uma peça fundamental: com uma base 

de metal curvado e um tampo de cristal belga particularmente iluminado era o aparato 
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para fazer dos memoráveis jantares, que oferecia a ilustres convidados, um ritual de 

estranhamento do hábito tão elementar69. 

Deste enorme salão saíam duas alas simétricas cuja distribuição em planta refletia 

a fragmentação volumétrica da casa. Em ambas as alas, três quartos de área reduzida e 

espaço de circulação mínimo, com cama de casal e mobiliário em alvenaria e uma área 

para uma pia delimitada por revestimento de alumínio. Todos os banheiros também eram 

revestidos de alumínio, assim como a cozinha que ficava em uma das alas e a simétrica 

lareira do living, que era o espaço diametralmente oposto à cozinha70. 

 No fim de cada uma das alas, havia dois cômodos com características bem 

diversas do restante da casa. O caráter de modernidade dos efeitos teatrais, as linhas 

simétricas e o alumínio foram abandonados pelo telhado colonial com beirais e tijolos 

aparentes. Em uma das alas havia a Biblioteca, lugar onde o homem alimenta sua 

curiosidade pesquisadora. Vale lembrar que na cidade do homem nu, o centro de 

pesquisas é a “única autoridade constituída”, o “deus mutável, o deus em movimento 

contínuo”71. Na outra ala, havia o misterioso “Salão Ancestral” onde Carvalho remontou 

em pormenores a sala de estar dos pais. Os objetos familiares que compunham o fúnebre 

ambiente foram recolhidos depois da morte da mãe, em 1947: móveis antigos, toalhinhas 

de crochês, almofadas desbotadas, fotos dos familiares, cortinas de veludo que ficavam 

sempre fechadas, e aqueles poucos a quem o ambiente era apresentado, apenas as 

entreabriam para iluminar a escuridão do refúgio uterino72.  
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69 Como narra J. Toledo: “Flávio, introvertido e taciturno mas zeloso de suas qualidades estéticas, era 

quem pessoalmente decorava a casa, intrometia-se na cozinha e até mesmo incumbia-se sozinho da 
ornamentação da formidável mesa de jantar de cristal, onde primava em criar uma ambiência tão exótica 
que não havia quem não se impressionasse. A insólita e impertinente iluminação por sob o tampo de 
cristal, criava efeitos surpreendentes nos belos arranjos coloridos. Contudo, incomodava os comensais, 
que derrubavam copos, erravam garrafas e não enxergavam pratos. Mas aquilo era para o artista 
indispensável, além do que, possibilitava-lhe uma perfeita visão das pernas das senhoras sentadas... Era 
só alguém pedir para apagá-la e o mau humor se instalava em sua fisionomia”.     

70 O alumínio, como evidencia Daher, era para o artista um material que conferia modernidade, e um 
recurso do qual se utilizou de forma emblemática: foi o material das máscaras do “Bailado do Deus 
Morto”, da capa da RASM (Revista Anual do Salão de Maio), e com o qual criou as cortinais comercias 
Tropicalumínio anunciadas na revista “com patente em andamento”. A modernidade conferida ao 
material passava também pelo aspecto de higiene que Carvalho pontua em diversos textos a respeito da 
nova arquitetura.  

71 CARVALHO, Flávio de. In: Uma tese curiosa. Diário da Noite. Rio de Janeiro. 01 de jul. de 1930. 
Fundo FC/CEDAE. 

72 Esta não é a única matéria criada por Carvalho para rememorar a mãe. Uma série de nove desenhos 
retratam os últimos momentos de vida de Dona Ofélia, a mãe que sempre protegeu e idolatrou o único 
filho. Na “Série Trágica”, ao mesmo tempo em que os traços em carvão marcam fortemente a expressão 
do padecimento vivido por ela, dissolvem seu rosto no espaço branco do papel. Os instantes que 
antecedem sua morte, justamente antes que a vida finalmente lhe escapasse, ele fixa como imagem. A 
série é uma máscara da morte que reconhece que ainda há vida. A vida que passa, as profundas emoções 
em expressões de dor e agonia são imobilizadas por Carvalho, exatamente porque há energia latente a 
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Há ainda mais um detalhe sobre estes dois últimos aposentos: neles as lareiras são 

de pedra e com entalhes contorcidos de madeira como as volúpias dos adornos do barroco 

brasileiro. Aliás, na viagem aos Ossos do Mundo Carvalho relata sua perplexidade ao 

visitar a Igreja São Francisco em Salvador, encontrou ali um perfeito antagonismo à 

escuridão intrauterina que define o ambiente das igrejas. O interior barroco é para ele o 

lugar de claridade, um útero “excessivamente enfeitado e perfumado”, com “figuras 

extáticas, de olhar alucinado (...) visíveis só ao observador que procura o detalhe”73. 

Carvalho vê no barroco algo de excitante que estimula a aventura sexual, por isso para 

ele, “o verdadeiro Deus é um ser em estilo barroco”74. Esta sua afirmação é feita quando 

tece elogios a Josephine Forrestal e afirma: “talvez seja este o motivo pelo qual a 

personalidade oculta da embaixatriz apareça em estilo também barroco nas joias 

projetadas e confeccionadas por ela”. Assim, Carvalho traz o elemento do culto num 

ínfimo detalhe dentro de sua fortaleza, e este culto é o mesmo que uma aventura 

misteriosa e sexual.   

Esta é a atmosfera criada e calculada por Carvalho: adentrar a sede da Fazenda era 

adentrar a “porta do paraíso”, recordou Jorge Amado75 ao lembrar do episódio em que 

Caimmy se deparou com a pianista Mercês da Silva Telles nua na piscina tomando sol, 

largou a mala e o violão e foi afoito ao encontro da “beleza grega”. A piscina era outro 

centro de convívio entre ilustres, com uma iluminação subaquática, sugestiva a 

libertinagens das mais variadas. Era sabido, no pacato vilarejo e entre os serviçais, que se 

a bandeira vermelha com símbolos geométricos estivesse erguida, estava 

terminantemente proibida a aproximação de qualquer intruso, e seus cães adestrados 

garantiam que assim o fosse.  

Carvalho cuidava com primor dos mais ínfimos detalhes para que a passagem de 

seus ilustres hóspedes pela fazenda fosse para eles um acontecimento. Das flores ornadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se manifestar. Ali o que ainda se manifesta é a vida num rosto disforme pelo sofrimento, o morto, ao 
contrário, entrega o mais tranquilo semblante. Ao nomear as imagens “Minha mãe morrendo”, Carvalho 
aparece atrás da máscara desnudando seu próprio gesto de angústia. Como enaltece Chiarelli, a atitude 
de Carvalho com a série foi “tentar ritualizar a morte da mãe, racionalizando sua própria dor, por meio 
de uma ação extremamente lógica e inquiridora, que é o desenho de observação”. [CHIARELLI, Tadeu. 
Flávio de Carvalho: questões sobre sua arte de ação. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de Carvalho: 
100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p. 56]. 

73 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 53. 
74 CARVALHO, Flávio de. (1944). Deus, a Embaixatriz e a senhora Forrestal. In: TOLEDO, J. Flávio de 

Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; Campinas, SP: Editora da Universidade 
Estadual de Campinas, 1994, p. 369. 

75 AMADO, Jorge apud TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; 
Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 355. 
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na mesa de jantar ao chá servido na bandeja do tempo dos vice-reis que ficava assentada 

como uma  joia de prata sobre um carrinho de chá em jacarandá, Carvalho recebia “como 

um fidalgo”76. Preocupava-se que os acontecimentos das passagens dos hóspedes se 

tornassem vestígios, colecionava os depoimentos dos visitantes, imagens dos encontros e 

da própria casa no Livro dos Comensais: “A casa de Flávio foi construída sob o signo da 

razão e da imaginação. Creio que agradaria ao mesmo tempo Descartes e Lautréamont. 

Não sei. Afirmo, entretanto, que me agrada muitíssimo e marcarei este dia com uma pedra 

branca”, por Murilo Mendes. Oswald de Andrade, Jussara Marquez (a Miss Brasil), Bela 

Prado, Berta Singerman, Lasar Segall, Jean Lurçat, Roger Caillois, Paul Rivet, Henry 

Moore, Sergio Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, dentre tantos compuseram cena 

onírica da Fazenda Capuava. “O cume da Arte, é atingir o equilíbrio na Fantasia. Este é 

o milagre realizado por Flávio de Carvalho”, por Magdalena Tagliaferro. 

A concepção de toda a casa é um produto puro da imaginação, tentando 
criar uma maneira ideal de viver. A poesia é, aliás, indispensável à 
criação arquitetônica, como fator de elevação do homem. Idealizei a 
planta em 1929, tendo a casa sido construída no correr de 1930. Foram 
rápidos os planos, alguns dos quais alterados durante a construção. Na 
escolha do local fugi à prática comum de colocar a casa nos vales. 
Preferi os morros, com paisagem que o circunda. (...) As aberturas 
foram idealizadas para fazer com que – usando a frase de Mario de 
Andrade – “a paisagem, as nuvens, a luz, o ar entrem dentro da casa”77.  

O ideal de viver que Carvalho cuidadosamente articula começa pelo empenho em 

despir o homem do “vestuário inútil da civilização”. Na provinciana São Paulo, este 

vestuário é tecido por dogmas religiosos. Também é tecido por uma modernização que 

salta das normas academistas e práticas historicistas de cópias de estilos para uma 

modernização que associa os modelos do passado à racionalidade cega do funcionalismo 

e da mecanização, numa feição autoritária de projeto nacional. Este é o panorama de 

desencanto diante do qual o revolucionário romântico se coloca e, com a poesia na criação 

arquitetônica, também é por ele confrontado.  

Sua poesia está presente também na exaltação da paisagem. Se ela invade o 

interior é porque o próprio espaço construído e a natureza se interpenetram, seja nas 

generosas aberturas existentes em todos os cômodos da casa, seja quando a superfície da 

refletora da piscina duplica a semipirâmide na paisagem fazendo da casa uma miragem 

que confunde o sentido do real.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76  MARIA ANTONIA. Capuava. s/d. Fundo FC/CEDAE. 
77 CARVALHO, Flávio de. In: A casa de Flávio de Carvalho. Revista Casa e Jardim, n. 40, jan.-fev., 1958, 

p. 32-41. 
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Em sua narrativa onírica Carvalho parece, por um lado, fazer apelo à retomada de 

uma sensibilidade que não é nova para o homem, quando “da beatitude intrauterina da 

fortaleza, ele passa a espiar a paisagem”78. Este homem que sai para viver na claridade 

do mundo não tem mais medo do exterior pois deixa de considerar a natureza como 

revelação divina que no limite do possível deveria ser imitada. A natureza passa a ser 

histórica (desde há muito): é “o longe que desaparece e o seu sentido poético se 

mistura[m] ao ímpeto de explorador”79, a distância se desfaz e a relação é próxima, tátil 

e de mútua permeabilidade. Por outro lado, mesmo que postule a natureza histórica como 

ambiente da vida individual e coletiva, rechaça a ideia de que ela se converta num todo 

abstrato pela mecanicidade, já que tanto pontua aquilo que escapa ao controle do 

conhecimento como resíduo ancestral. Na forma moderna de Carvalho, diferentemente 

daquela de Le Corbusier, as elites técnicas não iriam se sobrepor. Ao resgatar seu percurso 

poético, ele diz: “na arquitetura, eu procuro estudar a paisagem”80.    

Os arquitetos modernos de hoje, que baseiam seus argumentos teóricos 
na condenação da rotina e do formulário, nada mais fazem senão rezar 
dogmaticamente, sempre a mesma missa. (...) Não pensem com isso que 
eu seja contrário à arquitetura moderna. Acho apenas que ela estagnou-
se com o copismo. Uma legião apreciável de profissionais modernos se 
esquece de que, tanto a parte poética como a parte psicológica podem 
também pertencer à formula geral revolucionária “máquina de habitar”, 
e esquece-se de que a base fundamental da arquitetura não é o chamado 
“funcionalismo” mas sim alguma coisa de mais profundo, de mais 
telúrico, alguma coisa que brota da terra81.  

Este elemento telúrico não é a natureza da revelação divina, mas não se pode dizer 

que escapa completamente à validade do sagrado. Nas ações de Carvalho existe um 

procedimento que eleva o culto (dentro do drama ancestral) ao mesmo tempo em que 

reveste este seu poema plástico com a máscara da eternidade e do imutável (numa 

pirâmide). A inteligibilidade desta validade sagrada é, contudo, profana: excitante, irônica 

e enigmática. Esta é sem dúvida uma sensibilidade barroca, da qual sua bandeira 

romântica se alimentou contra um classicismo entendido por ele, em seus dias, como o 
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78 CARVALHO, Flávio de. A máquina e a casa do homem do século XX. Diário de S. Paulo. São Paulo. 

27 de fev. de 1938. Fundo FC/CEDAE. 
79 CARVALHO, Flávio de. Ibdem.  
80 CARVALHO, Flávio de. (1963). Flávio por ele mesmo. In: LEITE, Rui Moreira (org). Flávio de 

Carvalho. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 49. 
81 CARVALHO, Flávio de. (1946). In: Flávio de Rezende de Carvalho apresenta a sua solução para o 

Paço Municipal. In: TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; 
Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 379. 
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modo de repetição automática. Tal sensibilidade barroca vertiginosamente desnudada por 

Benjamin no estudo do drama trágico só encontra forma de expressão na alegoria. Nela,  

Nessa figura extrema da dependência da natureza exprime-se de forma 
significativa, e sob a forma do enigma, não apenas a natureza da 
experiência humana em geral, mas também a historicidade biográfica 
do indivíduo. Está aqui o cerne da contemplação de tipo alegórico, da 
exposição barroca e mundana da história como via crucis do mundo82. 

Na alegoria a natureza que é histórica aparece como “paisagem primordial 

petrificada”83 e, no limite da significação, surge numa mimese da morte enquanto ruína. 

Ora, o túmulo antigo enquanto resíduo histórico é a máscara formal adequada ao conteúdo 

moderno com o qual trabalha Carvalho e o elemento telúrico ocupa o mesmo lugar: 

sempre as ruínas do mundo.  

Quanto maior a significação, maior a sujeição à morte (...). Mas a 
natureza, se desde sempre está sujeita à morte, é também desde sempre 
alegórica. A significação e a morte amadurecem juntas no decurso do 
processo histórico, do mesmo modo que se interpenetram, como 
sementes, na condição criatural, pecaminosa e fora da Graça84. 

Só nos resta ver a casa da Fazenda Capuava como uma alegoria de Flávio de 

Carvalho e ele mesmo como um alegorista. A alegoria enquanto figura extrema de 

expressão perpassa sua historicidade biográfica e é a “forma limite” altamente 

significativa que Carvalho busca atingir. Cabe ainda compreender um pouco mais o 

momento preciso em que Carvalho recorre a esta máscara formal da antiguidade e o 

motivo por que recolhe este resíduo ancestral das ruínas do mundo. Para ele, a “máscara 

funciona como uma fortaleza”85 da mesma maneira como, em sua teoria da história, o 

homem volta a um “passado violentamente sexual e elementar” quando ameaçado ou num 

momento de inferioridade. “Só a máscara pode funcionar como um ponto de segurança 

eficiente, pode ocultar suas inferioridades”86. Através da imobilidade que ela confere, a 

máscara visa a “eternização de expressões convenientes ao mundo”87 e esta expressão 

conveniente à modernidade vacilante de Carvalho é também a aparência de eternidade 
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82 BENJAMIN, Walter. (1928). Origem do drama trágico alemão. Edição e tradução: João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 177.   
83 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 176.   
84 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 177.   
85 CARVALHO, Flávio de. (1935). Atrás da máscara. In: MATTAR , Denise (org.). Flávio de Carvalho: 

100 anos de um revolucionário romântico.  Rio de Janeiro: CCBB, 1999, p. 68. 
86 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
87 CARVALHO, Flávio de. Ibdem.  
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entregue ao mundo na forma de uma semipirâmide. Porém, no enigma trazido pelo 

alegorista, esta forma é ruína.  

O resíduo histórico opera então como uma máscara, e logo sofre a polarização de 

forças, já que “só atrás da máscara é que a energia integral do homem tem possibilidades 

de desabrochar: (...) ele pode assim rir e chorar e cantar e fazer caretas ao mundo”88, aí 

está a ironia de Carvalho. O mesmo ocorre com a expressão alegórica entre o “ser figural” 

e a significação: “no abismo da alegoria ruge violentamente o movimento dialético”89 e 

resta ao alegorista, com a “volúpia com que a significação reina, sinistro sultão, no harém 

das coisas, dá-lhe expressão incomparável”90 . A solução de Carvalho para a expressão 

extrema ocorre pela sugestibilidade e através da “volúpia da forma”: na festa calculada; 

na teatralidade; como um reagente provocador; pela ironia; na arbitrariedade do 

conhecimento das teorias apropriadas e, assim, pelo chiste. Para este alegorista, “o chiste 

é a última manifestação filosófica do pensamento, e a mais profunda, a que provoca a 

maior ferida e a que mais marca a direção dos passos do futuro. A última risada do homem 

é extremamente importante para a civilização e para a cultura”91. 

Esta é a máscara que encontra para dar expressão à forma moderna, o contrário 

daquilo que pretende Riegl como princípio estético do tempo em que a arquitetura 

moderna primeiramente se manifesta: “da mão do homem exigimos a produção de obras 

integrais, como símbolos da gênese necessária”92. Carvalho, responsável pelas primeiras 

manifestações desta nova arquitetura no Brasil, contrapõe a esse princípio uma forma 

concebida no espírito da alegoria, partida e em ruína, uma forma-escombro, pecaminosa 

e inacabada. Esta é a relação que Carvalho estabelece com o passado em sua proposta 

estética. A distância desaparece pois o resíduo sobrevivente retorna contra uma evolução 

natural e contra uma história universal e idealista. Assim como Benjamin e como 

Warburg, Carvalho perturba o modelo natural de “vida e morte”, de “grandeza e 

decadência” para mostrar o viés histórico-cultural. Para um simbólico e, para o outro 

alegórico, mas sem retirar do objeto a complexidade temporal e singular.  

Na arquitetura moderna de Carvalho, o elemento clássico emerge enquanto 

páthos, enquanto resíduo sobrevivente e com a violência que congrega uma ruína. Não é 
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88 CARVALHO, Flávio de. Ibdem. 
89 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 176.   
90 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 197.   
91 CARVALHO, Flávio de. (1936). Os Ossos do Mundo. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 99. 
92 RIEGL, Alois. (1903). O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. São Paulo: 

Perspectiva, 2014, p. 51. 
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a evidência da eternidade mas, ao contrário, da “mutilação do tempo”, visível “só ao 

observador que procura o detalhe”93. Aliás, tal mutilação não deixa de ser uma sensação 

de tempo.  

Por fim, mesmo em se tratando de um elemento de classicidade, não é a totalidade 

da harmonia clássica que ele pretende sugerir nesta obra da fazenda Capuava. Talvez, esta 

harmonia até apareça “com aquela reviravolta única em que a contemplação alegórica 

tem de abandonar a última fantasmagoria do objetivo e, inteiramente entregue a si própria, 

se reencontra, não já jogando no mundo terreno das coisas, mas com a seriedade de quem 

está sob o céu”94. Afinal, Carvalho teria mesmo alegado que na arquitetura triunfaria a 

“purificação do mundo pelo cérebro” ao elevar o “indivíduo acima da imundície”95. Mas 

a vista da ossada que o impele é implacável, justamente por avivar sua curiosidade pelo 

desconhecido. Até mesmo no mentalismo da arquitetura Carvalho observou “uma 

sensação geométrica subconsciente” em “formas que indicam traumas”96.  

O universo alegórico preenchido com fragmentos e objetos-resíduos é um tanto 

camuflado por ele. Porém, com sua ironia que não excluía uma melancolia cara ao 

alegórico, Carvalho teria mandado confeccionar um carimbo com o dizer “expulso do 

concurso”97... e quando, em 1963, revisa seu percurso confessa que aquele seu primeiro 

projeto para o Palácio de Governo (1928) permanecia como uma “ferida telúrica”, e no 

campo da arquitetura teria despertado sua “revolta íntima”98 . Mas Carvalho não se 

acanhou e expandiu o campo de ação em busca de uma “expressão incomparável”. E 

seguiu como infatigável provocador a compor seu enigma alegórico. 

 

!
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93 CARVALHO, Flávio de. - Op. cit., p. 31.   
94 BENJAMIN, Walter. - Op. cit., p. 251.   
95 CARVALHO, Flávio de. O Drama da Arte Contemporânea – 1a carta aberta ao crítico Geraldo Ferraz. 

Diário de S. Paulo. São Paulo. 20 de jun. de 1937. Fundo FC/CEDAE. 
96 CARVALHO, Flávio de. (1936). O quadro estético de uma nova arquitetura. In: LEITE, Rui Moreira 

(org). Flávio de Carvalho. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 72. 
97 TOLEDO, J. Flávio de Carvalho: o comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense; Campinas, SP: 

Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994, p. 75. 
98 CARVALHO, Flávio de. (1963). Flávio por ele mesmo. In: LEITE, Rui Moreira (org). Flávio de 

Carvalho. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010, p. 37. 
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