




UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

TESE DE DOUTORADO EM HISTÓRIA DO BRASIL 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPAÇO E SOCIABILIDADES 

INTRIGAS & NOVELAS: LITERATOS E LITERATURA EM CURITIBA NA 

DÉCADA DE 1920. 

REGINA ELENA SABOIAIORIO 

CURITIBA 

2004 



iíia^ImTliíiffi' UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
S a i l l i S E T O R DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

j & W COORDEN AÇÃO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
: : R u a G e n e r a l C a r n e i r o 4 6 0 6o a n d a r f o n e 360-5086 FAX 264-2791 

PARECER 

Os Membros da Comissão Examinadora designados pelo Colegiado dos 
Cursos de Pós-Graduação em História para realizar a argüição da Tese da candidata Regina 
Elena Sabóia lorio, sob o titulo "Intrigas e Novelas: literatos e literatura em Curitiba nos 
anos 20" para obtenção do grau de Doutor em História, após haver realizado a atribuição 
de notas são de Parecer pela sendo-lhe conferidos os créditos previstos na 
regulamentação dos Cursos de Pós-Graduação em História, completando assim todos os 
requisitos necessários para receber o grau de Doutor. 

Curitiba, 13 de fevereiro de 2004 

Prof. Dr.... 

Prof. Dr. 
1° Examinador 

Prof. Dr 

Prof. Dr 

Prof. Dr 
4o Examinad* 



i í l l i r w ¡fililí UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

U F P H COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 
Rua General Carneiro. 460 6o andar fone 360-5086 FAX 264-2791 

Ata da sessão pública de argüição de Tese para obtenção do grau de Doutor em 
História. Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatro, às quatorze horas, na 
sala 612, Edifício D. Pedro I, da Universidade Federal do Paraná, foram instalados os 
trabalhos de argüição da candidata Regina Elena Sabóia lorio em relação a sua Tese 
intitulada "Intrigas e novelas: literatos e literatura em Curitiba". A Banca Examinadora, 
designada pelo Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em História, foi constituída pelos 
seguintes professores: Magnus Roberto de Mello Pereira (orientador), Elias Saliba (USP), 
Ana Maria de Oliveira Burmester (UFPR), Marcos Francisco Napolitano de Eugênio 
(UFPR), Cláudio Luiz Denipoti (TUIUTI) sob a presidência do primeiro. A sessão teve 
início com a exposição oral do candidato sobre o estudo desenvolvido. Logo após o senhor 
presidente concedeu a palavra a cada um dos Examinadores para suas respectivas 
argüições. Em seguida, o candidato apresentou sua defesa. Na seqüência, o senhor 
presidente retomou a palavra para as considerações fínais._A seguir a banca examinadora 
reuniu-se sigilosamente, decidindo-se pela do candidato. Finalmente, 
o senhor presidente declarou ..Q.f&.Ú&ásò...o candidato que recebeu o título de Doutor 
em História. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada a sessão, 
da qual eu, Dóris Guidolin, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos 
membros da Comissão Examinadora. 

Prof Dr3 Ana Maria de Oliveira Burmester 

Prof. Dr. Marc . ^ênio de Napolitano 



A Correia Júnior e Alcen Chicharro - que 
alegraram as minhas tardes de pesquisa e minhas 
madrugadas de redação. 

A meus pais. 



AGRADECIMENTOS 

Fazer esta tese foi. acima de tudo. um ato de prazer. Espero ter conseguido retratar 

em suas páginas a alegria que senti na realização de cada uma de suas etapas. 

Muitas pessoas colaboraram para isso. e algumas precisam ser mencionadas. 

O Magnus, meu orientador, se dispôs a ajudar, mesmo quando o procurei cheia de 

intenções e sem nenhum projeto. 

Os professores, funcionários e alunos do curso de Pós-graduação em História da 

UFPR tiveram paciência e se mostraram solidários. A Aninha emprestou livros valiosos. O 

Flávio, a Ana e o Rafael foram ótimos parceiros de angústia. 

Os funcionários da documentação paranaense da Biblioteca Pública do Paraná, 

especialmente a Zulmara, Lídia, Vera, Canísio e Josefina foram super atenciosos, reservando 

o material, permitindo o manuseio dos jornais e o passeio entre as estantes à procura de novos 

livros. 

Na falta de financiamento para a pesquisa, meu irmão Arthurzinho, a Lisiane e 

minha mãe contribuíram com a aquisição de livros, reprodução de fotos, impressão e muitas 

outras coisas. 

A Rita fez a capa, o Adão revisou o texto, o Macaxeira tirou as fotos e o Arno fez 

as últimas correções e a diagramação do texto. Sem eles, eu não teria acabado. 

Os amigos e familiares, por perdoarem minha ausência e meu cansaço nesses 

últimos quatro anos. 

Finalmente, o Gigante, o Giba e o Bruno, os três homens da minha vida, que me 

deram amor, abraços, beijos e massagens. A tese é deles, e para eles eu prometo que, por um 

tempo, vou viver somente da fama. seja ela qual for !!! 



RESUMO 

A atenção dos estudiosos da literatura paranaense concentrou-se em dois momentos distintos: os últimos 
anos do séc. XIX e início do XX, período do Movimento Simbolista e; os anos 40, quando surge a 
Revista Joaquim e o contista Dalton Trevisan. Este interesse, nos dois casos, se justifica pela existência 
de uma significativa produção literária e pela proeminência nacional alcançada pelos escritores 
paranaenses. Os períodos literários deixados de lado, por conseqüência, seriam de baixa qualidade e de 
pouco destaque. Desta forma foram criados dois mitos diferentes sobre os anos 20 c o modernismo no 
Paraná: o mito da 'ausência', que ignora ou diminui a manifestação literária existente, e o mito do 
"deslocamento", que reconhece apenas a produção dos autores que residiam no Rio de Janeiro, mais 
especificamente Tasso da Silveira e Andrade Muricy. Ao longo do trabalho apresentamos as polêmicas 
existentes entre os grupos que compunham o campo literário curitibano do período. Sobre um destes 
grupos, auto-intitulado 'Futurista' e depois 'Modernista', centralizamos nossa atenção, apresentando 
seus principais integrantes, suas relações, suas tentativas de alcançar a projeção nacional, seus 
empreendimentos e sua produção literária, que se encontrava em grande parte esquecida nas páginas dos 
jornais ou em alguns poucos livros que conseguiram editar. Entre as principais propostas deste grupo 
estava, principalmente, a renovação da arte paranaense, seguindo os preceitos estéticos inicialmente do 
futurismo italiano e, mais tarde, do modernismo brasileiro. O presente estudo, no entanto, não pretende 
avaliar o movimento a contribuição literária ou estética dos modernistas paranaenses, ou enaltecer a 
contribuição de algum de seus integrantes. O que se objetiva é romper com os mitos que incidem sobre a 
produção literária paranaense dos nos 20. Na verdade, no nosso entendimento, a maior contribuição 
deste estudo esta na descoberta de um 'bom humor curitibano', revelado na irreverência e ironia dos 
jovens futuristas. 

Palavras-chave 

FUTURISMO E MODERNISMO NO PARANÁ; AMBIENTE LITERÁRIO; HISTÓRIA DA 

LITERATURA 



ABSTRACT 

The attention of those who have studied literature in Paraná has focused two distinctive moments: the 
last few years of the 19th and the early 20th Century, period of the Symbolist Movement and; the 1940's, 
when the literary magazine "Joaquim" came out by the hands of short story writer Dalton Trevisan. 
This interest is justified, in both cases by the existence of a meaningful literary production and by the 
nation wide repercussion reached by local writers. Literary periods left aside, by consequence, were of 
low quality and little notice. So, two different myths were created about the 1920's and Modernism in 
Paraná; the myth of "absence", which ignores or diminishes the existing literary expressions, and the 
myth of "displacement", which only recognizes the literary production of local authors living in Rio de 
Janeiro, in particular Tasso da Silveira and Andrade Muricy. In this text we present the debates among 
the groups which composed the literary field of Curitiba at the time. About one of these groups, self-
named "Futurist" and later "Modernist", we focus our analysis, presenting its main participants, their 
relations, their attempts at reaching national recognition, their literary enterprises and production, which 
has largely being forgotten in the pages of contemporary newspapers or of the few books they managed 
to get published. Among the main proposals of this group was, in particular, the renewal of local art, 
according to the aesthetic principles embodied initially in the Italian Futurism and, later, in the Brazilian 
Modernism. This study, notwithstanding, does not intend to evaluate the literary or aesthetic 
contribution of local writers to the National movement, or to praise the contribution of any of its 
participants. The objective is to break apart the myths which fall upon the literary production in Paraná 
during the 1920's. In fact, as we understand it, the best possible contribution of this study is in the 
discovery of a local "good humor", shown in the irreverence and irony of young futurists. 

Key-words 

FUTURISM AND MODERNISM IN PARANÁ; LITERARY AMBIENT; HISTORY OF 

LITERATURE 
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O ADVENTICIO 

Quando o navio fundeou no Porto Pedro II. um homem [..]. simpático e elegante 

[de meia idade], assomou ao convés, com ar abstrato, desinteressado de tudo. 

As lanchas encostavam ao grande casco negro, despejando uma chusma de 

carregadores e "camelots" de hotel, que faziam algazarra na disputa de passageiros. Por todo 

o navio havia grande movimento de malas. Uma indecifrável confusão de gente. Homens que 

se atropelavam num vaivém infernal para a separação da bagagem que iam desembarcar. 

Mulheres pálidas, convalescentes do "mal du mer" a titubearem passos pela escada de bordo, 

a fim de saltarem as lanchas. 

Em torno do vaso mercante, coalhavam-se pequenas canoas de vendedores de 

frutas. Tudo era movimento, aflição.1 

Apenas o homem parecia não se envolver com a agitação. Verificou calmamente se 

os seus volumes estavam sendo desembarcados. Neles estavam os principais livros que 

compunham sua biblioteca e seu volumoso "dossier" literário. Após dois dias de viagem, 

proveniente da Capital da República, havia caprichado na "toillete" matinal, destacando-se 

dos demais passageiros da embarcação. Vestia-se à moda européia: terno xadrez com colete 

acintado para afinar a silhueta, luvas brancas e pince-nez pendurado no bolso. Usava também 

discreta maquiagem - um pouco de pó-de-arroz nas faces, leve c arm i m nos lábios e pomada 

nos cabelos e bigodes tingidos à graúna... Embora os anos bem vividos, era ainda um homem 

atraente. 

No momento em que a lancha ia partir para a terra, ele tomou a sua mala de mão 

que estava ao lado e desceu para a embarcação. Durante o percurso até o cais. observou a 

paisagem verde clara da manhã e ao fundo "a fumaça branca das chaminés, onde palpitava a 

1 M U N H O Z . Laertes. Veneno de cobra. - a novella paranaense. Curitiba : De Plácido e Silva, 
set. 1928 (11.6. vol.4). pág. 15 
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vicia da cidade. Apreciou a temperatura, que mesmo em pleno verão, num dia ensolarado de 

janeiro, mostrava-se mais amena que a do Rio de Janeiro e a do Norte do país. onde nascera e 

passara a maior parte de sua vida" 2. 

Esperava-o no desembarque um funcionário dos Correios de Paranaguá, conforme 

combinado anteriormente com a administração desta instituição. O amanuense mostrou-se 

prestativo e eficiente, procurando disfarçar o nervosismo que sentia diante da eminente 

autoridade. Apressou-se em despachar as pesadas malas para a estação ferroviária de onde 

seguiriam, ainda nesta tarde, no trem diário para a capital do Estado. 

A seguir, se dirigiram à repartição federal para uma breve visita. Lá. a chegada do 

elegante senhor foi saudada com pequena recepção. Em rápidas palavras, o homenageado 

agradeceu aos funcionários parnanguaras, afirmando que não esqueceria a calorosa acolhida 

que recebia nesta cidade que tanto o impressionara, especialmente pela beleza das primorosas 

senhorinhas que ali floresciam, o que agradou muito as jovens auxiliares presentes. 

Após o almoço, o homem embarcou no trem para Curitiba. Os olhares lançados à 

sua pessoa durante o embarque, seja pela elegante fatiota ou pela quantidade de malas, 

asseguravam-lhe a certeza que já se lhe antevia no coração: sua passagem pela capital do Sul 

do país não passaria despercebida, mais do que isso, acreditava, poderia projetar-lhe 

socialmente, colocando-o entre os principais assuntos discutidos nas "rodas" culturais do 

local, quiçá do país. Era apenas uma questão de tempo... 

Durante boa parte da viagem ele perdeu-se em devaneios, relembrando Manaus, 

onde vivera por mais de vinte anos e os "amigos e amigas" que por lá deixara. Ainda 

repercutia em sua mente a carta de despedida à sociedade amazonense que havia redigido para 

publicação nos principais jornais daquela capital. Nela descrevera sua trajetória profissional, a 

atuação marcante nos correios, chegando ao posto máximo de administrador como seu pai, na 

política estadual, na imprensa e nas letras. Essa última era, com certeza, a parte que mais 

gostava, podendo recordar sua força e expressão. 

Na literatura, diz-me a consciência, que trabalhei sempre, nos meus livros 

2 MUNHOZ. Laertes. Veneno de cobra. - a novella paranaense. Curitiba : De Plácido e Silva, 
sel. 1928 (11.6. vol.4). pág. 16 
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desvaliosos. em artigos e crônicas, na correspondência e na palestra, pelo alevantamento do 

nome do Amazonas, para que este fosse conhecido lá fora como merece, no Sul que nada sabe 

de nós e. no estrangeiro, que nos desconhece em absoluto - a esta heróica terra que é de 

intelectuais, onde há uma mocidade brilhante e uma velhice sábia, e de que é uni dos mais 

límpidos expoentes essa Academia de Letras, que é uma honra para o Brasil literário.3 

Um sorriso brotou-lhe nos lábios carminados ao lembrar as linhas que dedicara aos 

seus inimigos e caluniadores. A eles mostrara toda sua erudição de homem de letras. 

Cumpri apenas o meu dever. Mas, para o efetivar tive de lutar. Daí, neste momento, 

como sombra natural do quadro, espadar a pequena onda dos ingratos, dos caluniadores. Dizia 

Emile Faquet, numa das suas páginas lampejantes como espadas nuas ao sol - "que o ofício de 

benfeitor é perigoso. Como nos põe em relações com os melhores dentre os seres humanos e 

com os piores, pode suceder entre estes últimos se encontre quem nos assassine. É mesmo 

essa a única coisa que faz com que este ofício tenha merecimento...". E Montaigne, numa das 

suas sentenças sábias, fulgurantes já dizia - "Le perdón ne sereit pas meritoire seil n'était que 

l'oubri des injures". Eu perdôo a todos eles.4 

As duras palavras que lhe dirigiram em insubordinado panfleto seriam logo 

esquecidas. Uma mágoa maior lhe apertava o coração, a saudade das bonitas morenas da 

região que tanta felicidade lhe deram... Por certo no Sul não encontraria morenas tão 

brejeiras... Em Paranaguá, ele já havia observado a influência européia na silhueta das 

"senhorinhas" e sua tez bem mais pálida. Não que isto lhes tirasse a beleza. Talvez a 

transparência da pele se lhe permitisse penetrar mais facilmente em sua alma. Ah, a "alma 

inquieta das mulheres"... pensou, saboreando suas próprias palavras. 

Ao final do trajeto, quase chegando a Piraquara, o homem teve sua atenção 

despertada por acalorada discussão entre os passageiros do vagão. Um negro fardado, de 

nome Benedito que demonstrava vasto conhecimento, e um jovem impetuoso, de bigodes "à 

Kaiser", que soube depois ser delegado de polícia na capital, debatiam os fuzilamentos 

J AZEVEDO. Raul. Palavras d u m agradecido. Diário da Tarde, Curitiba. I tev.1922. p.2. 

4 AZEVEDO. Raul. Palavras dum agradecido. Diário da Tarde, Curitiba. I lev. 1922. p.2. 
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ocorridos no Km 65 daquela estrada de ferro. Pelo que apreendeu na conversa, ali padecera, 

entre outros, o Barão do Serro Azul. um ilustre paranaense. O debate iniciado sobre este tema 

passou, em seguida, para a questão da educação no Brasil. Embora esse fosse um assunto 

recorrente nas rodas literárias e intelectuais que freqüentava, ele preferiu não se manifestar, 

gozando os últimos momentos de seu anonimato"^. 

Logo chegaram a Curitiba. O trem arfava. galgando o aclive do Cajuru. Viu-se logo 

a seguir a torre da catedral, as chaminés das fábricas e o perfil elegante de pinheiros dispersos. 

O comboio atravessou a ponte da João Negrão. Em sua curiosidade de recém-chegado, ele 

colocou a cabeça para fora da janela e observou pela primeira vez as ruas ouvindo, 

distintamente, o pregão do guri oferecendo o "Diário da Tarde". Ao fundo, as operárias da 

fábrica de fósforos terminavam sua jornada de trabalho e iam encontrar com os rapazes das 

oficinas ferroviárias. O "sol morrente polvilhava foscamente de luz a cidade" 6. 

Ia pelo vagão a lufa-lufa dos preparativos atropelados do desembarque. Já o sino da 

locomotiva badalava, dlin, blão, dlin, blão, nos arrancos finais do mostro resfolegante de 

vapor e aço. A onda agitadiça dos que enchiam a plataforma assaltou os vagões, uns nas 

ofertas de prestimos, outros à procura aflita de amigos ou parentes vindiços.7 

O homem procurou um fretador a quem entregou suas malas de mão e os "tickets" 

de bagagem, indicando o endereço do Hotel Jonscher. Abandonou o carro e observou as 

dependências repletas da "gare" da Barão do Rio Branco. Uma grande comitiva, composta de 

funcionários da repartição postal, autoridades, intelectuais e literatos, lhe esperava. Ao som de 

"vivas", o ilustre adventicio foi aclamado e saudado efusivamente pelos novos confrades. 

Após a simpática surpresa, todos se dirigiram para o corredor de saída. 

5 A discussão e citação lazem parte do romance de G O M E S . Raul. O desespero de Chan - novella 
paranaense. Curitiba : Emp. Gráfica Paranaense, ju lho de 1926 (n.3. ano 2). p. 18 e 19. Embora o romance seja 
ambientado na primeira década do século, os fuzilamentos do Quilômetro 65 e a questão da educação 
continuvam bastante debatidos na década de 1920. daí a sua transposição. 

'' Todas as citações são de GOMES. Raul. O desespero de Chan - novella paranaense. Curitiba : 
Emp. Gráfica Paranaense, julho de 1926 (n.3. ano 2). p. 20 e 21. Os encontros das meninas da fábrica de fósforos 
com os rapazes das oficinas ferroviárias foram motivo de reclamações sobre os costumes na imprensa diária no 
decorrer de todo o ano de 1922. Ver. por exemplo. Diário da Tarde. Curitiba. 22 lev. 1922. p3. 

7 GOMES. Raul. O desespero de Chan - novella paranaense. Curitiba : Emp. Gráfica Paranaense, 
julho de 1926 (n.3. ano 2). p. 21. 



Ao atingirem a porta principal, o homem estranhou o ar fresco da tarde a lhe bater 

no rosto. Deparou-se com ampla praça, de nome Euphrásio Correia, toda ajardinada, com 

fontes monumentais e estátuas. Seguiram pela Barão do Rio Branco, pitoresca alameda que 

iniciava-se na estação de trens e era ladeada por belos e majestosos sobrados. Pouco adiante, 

avistaram o hotel onde se havia preparado uma breve confraternização. 

No Jonscher, os convivas participaram do "Dinner Concert", realizado todas as 

quintas e sábados no restaurante anexo ao hotel. Diversos escritores locais leram páginas 

literárias externando as boas vindas ao recém-chegado, que agradeceu emocionado. As 

comemorações avançaram após o jantar. No entanto, devido à exaustiva viagem e o vasto 

programa que passaria a cumprir nos próximos dias, o homem despediu-se, amplexando 

efusivamente um a um os presentes, e retirou-se para o quarto. 

Apressou-se em desfazer a "toilette" e realizou a higiene noturna. Depois prendeu 

a rede nos cabelos e colocou carnes cruas nas bolsas dos olhos para suavizá-las. Ao encostar a 

cabeça no travesseiro, o homem abriu um vasto sorriso. 

No dia seguinte, levantou-se mais tarde que de costume dedicando um tempo maior 

aos lençóis. Sentiu-se disposto e revigorado. Como era de seu feitio, demorou nos 

preparativos matinais. Na descida para o desjejum, encontrou com graciosa serviçal. 

Era Mimi, a arrumadeira mais bela dos hotéis de Curitiba, desejada por quantos 

viajantes a conheciam. A sua tez alva como o leite, seus cabelos negros como o ébano, 

punham tontas todas as cabeças que já tivessem mais de 20 anos... Trajava sempre vestes por 

demais leves, de saias curtas e invariavelmente de avental que caía de seu pescoço de neve, 

até a cintura roliça, para prender-se sob um laço enorme de duas faixas e depois descer até a 

barra do vestido. Pelo pequenino decote que usava, dir-se-ia que penetrava loucamente a ânsia 

indómita dos olhares curiosos e ávidos pela beleza de seus seios bem formados8. 

Entabularam rápida conversa no "foyer" do hotel e ela colocou-se à disposição do 

senhor para qualquer serviço, bastando para isso que ele a chamasse em seus aposentos. Após 

lauto café, ao estilo alemão, o homem saiu em companhia do Coronel Theodorico dos Santos, 

s CHICHORRO. Alceu. A Arrumadeira. Diário da Tarde. Curitiba. 24 Jul. 1922. p.2 



12 

que respondia interinamente pela repartição dos Correios do Paraná. 

Aproveitaram a manhã ensolarada para um ligeiro passeio pela cidade. "'[...J 

Proclama[va-oI o desabrochar da grande aldeia, crisálida maravilhosa, na urbe irradiante e 

sedutora de largas avenidas e umbrosas praças, vilas e palácios, bondes elétricos e 

automóveis, clubes chiques e teatros confortáveis".' ' 

O recém-chegado observou que os "edificios públicos da cidade seriam notáveis 

mesmo em capitais de maior importância", especialmente o "Paço Municipal, o Palácio do 

Congresso, da Universidade, do Ginásio [e] da Escola Normal", havendo também grande 

número de "prédios particulares, comerciais e residenciais, que rivalizavam em conforto e 

aspecto com os melhores das metrópoles estaduais brasileiras", "igrejas de certa beleza 

arquitetônica e entre elas uma das mais belas do Brasil, a Catedral".10 

No centro, mais precisamente na Rua 15 de Novembro, principal artéria do coração 

da cidade, o homem visitou as redações dos jornais para apresentar-se, realizando uma curta 

palestra. Aproveitando a oportunidade, deixou com os editores uma cópia de seu "dossier" 

literário e profissional e de sua carta de despedida ao Amazonas. 

A porta do último periódico, despediu-se do coronel e resolveu percorrer o caminho 

de volta ao hotel a pé. Andou displicentemente pela XV, olhando as vitrines sem pressa. 

Observou os lançamentos expostos ao lado da Gazeta e dirigiu-se à livraria Mundial. Entrou. 

Folheou alguns livros e entreteve-se a examinar um volume ricamente encadernado. Era um 

ensaio de Foucher sobre Hegel e Schopenhauer". Decidiu comprá-lo. Passou depois na 

Confeitaria Bube para um refresco, encontrando ali diversos intelectuais citadinos, que todos 

os dias faziam ponto ali entre as II e 12 horas. Parado na porta do estabelecimento, ficou 

admirando o movimento de carros e pedestres, versejando mentalmente. 

9 GOMES. Raul. O desespero de Chan - novella paranaense. Curitiba : Emp. Gráfica Paranaense, 
julho de 1926 (n.3. ano 2). p.19. 

"' MARTINS. Romário. Curitiba de outrora e de hoje. Curitiba : Prefeitura Municipal. 1922. 
p. 142/143. 

" MUNHOZ. Laertes. Veneno de cobra - a novella paranaense. Curitiba : De Plácido e Silva, 
set. 1928 (11.6. vol.4). p. 17 e 18 
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Na rua 15 ou numa praça 
Ei-lo flanando... na verdade 
Só para ver a lina graça 
Das costureiras da cidade... 
Ao sol das on/.e é que desperta 
A alma da rua... nesse instante. 
A turba em giro fica alerta 
E a luz se torna mais brilhante. 
Acorda tudo. clarinando 
Ao sol das on/.e. como a um choque.. . 
A essa hora é que. rindo e falando. 
Vem as "grisettes" - toque, toque... 
Ele é que o diz. com suas maneiras 
De boêmio, rico de alegria: 
"A hora em que saem as costureiras 
é hora melhor de todo o dia"...1" 

De volta ao Jonscher ainda em tempo para o almoço, dividiu a mesa com Paulo de 

Alencastro. jovem de espírito original, vindo do Rio de Janeiro mas que já viajara grande 

parte da Europa. Paulo exibia uma cultura geral mais ou menos elevada e possuía um brilho 

excepcional quando falava. Entabularam animada conversa sobre Filosofia e Sociologia, 

tendo o jovem se mostrado, ao final, um apaixonado por Hegel.1J 

À tarde dedicou-se apenas à redação do discurso para sua cerimônia de posse nos 

Correios, marcada para o dia seguinte. Procurou as mais belas frases para apresentar aos 

funcionários os moldes de sua administração. Foi interrompido em seu trabalho, algumas 

vezes, pela visita de autoridades e intelectuais que vinham lhe prestar as boas vindas. Tendo 

passado a maior parte do dia sentado, ora escrevendo ora palestrando, resolveu caminhar 

novamente após o jantar. 

A noite estendia-se sobre a cidade quando chegou à rua 15 de Novembro, cheia de 

claridade e de ruídos diversos àquela hora. Garotos apregoavam o "Diário" e "A República" 

pelas esquinas; era o momento em que a rua mais se animava, sacudida por uma onda de vida 

intensa. Nas portas do café Art Noveau e da Livraria Econômica, grupos vadios palestravam, 

e no correio muita gente esperava que se fizesse a distribuição da mala. Os focos elétricos 

12 Rodrigo Jr. Ao sol das onze...In OLIVEIRA. João Batista Carvalho de (Rodrigo Jr. ou João de 
Curitiba). Palavras, leva-as ao vento...- facucias e frivolidades. I e 2 séries. Volume XXXIII. Curitiba : Edição 
do centro de Letras do Paraná. 1952. p. 66. (Escrito em 1929). 

13 Paulo de Alencastro é o principal personagem do romance Veneno de Cobra, do literato 
paranaense Laertes Munhoz. As citações foram tiradas da pág. 19 desse romance e correspondem à descrição do 
personagem durante almoço com o narrador no Hotel Jonscher. 
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rutilavam, banhando a luz de espaço a espaço, e o bonde do Balei passava com um tinido de 

guizos. lentamente.M 

O homem comprou os jornais e sentiu-se satisfeito ao ver seu nome estampado na 

primeira página de todos eles. Retornou alegre e subiu para o quarto. Não conseguiu, no 

entanto, adormecer. 

Foi então que a figura tentadora de Mimi começou a lhe perturbar a idéia e as suas 

palavras vieram-lhe à mente tornando-o quase inconsciente... 

Como não pudesse suportar por mais tempo aquele estado d'alma e corpo, levantou-

se, enfiou um roupão e às apalpadelas saiu pelo corredor escuro à procura da porta do 

primeiro quarto, onde bateu de mansinho com os nós dos dedos falando: 

- Mimi..., Mimi... estou precisando de uma cousa... 

E uma voz macia ... respondeu logo depois. 

- Quem é que está aí? O que quer de mim [...]? 

- O que a menina me prometeu...[...] Eu preciso da menina, à noite!... 

A porta rangeu e abriu-se.15 

14 RODRIGO JÚNIOR. Um caso fatal. Curitiba : Emp. Gráfica Paranaense. 1926. A novela mensal, 
ano II. n. II. jan. 1926. 

, s C H I C H O R R O . Alceu. A Arrumadeira. Diário da Tarde. Curitiba. 24 jul .1922. p.2 
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CAPÍTULO I 

UM ILUSTRE ESCRITOR NORTISTA 

I. O ADVENTICIO MOVIMENTA A CAPITAL 

Estas páginas iniciais - em parte citações dos jornais e literatura da época, em parte 

ficção de minha autoria - servem para dar uma idéia de como era a produção literária 

curitibana na década de 1920, principal fonte deste estudo, e, ao mesmo tempo, apresentar um 

dos principais personagens desta história, o Coronel Raul de Azevedo. Este "'ilustre escritor 

nortista" foi nomeado para exercer o cargo de administrador dos Correios do Paraná e chegou 

a Curitiba ao findar de uma bela tarde de verão, em janeiro de 1922. 

Raul de Azevedo era natural do Maranhão, mas procedia de Manaus, onde havia 

passado a maior parte de sua vida produtiva. Naquela capital desenvolveu, principalmente, 

carreira nos Correios, onde iniciou como auxiliar e chegou ao posto máximo de 

Administrador, cargo que exerceu por cerca de 12 anos. Além de funcionário posta], foi 

também jornalista e político, exercendo em diferentes mandatos os cargos de Secretário de 

Governo, Secretário de Estado e Deputado Estadual. Paralelamente a essas atividades, 

manteve intensa e profícua produção literária, redigindo diversos artigos, contos, críticas, 

crônicas, peças teatrais e romances. Entre seus vários livros, publicados até sua chegada ao 

Paraná, destacam-se os romances Amores de Gente Nova, Dr. Renato e Onde está a 
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Felicidade e as coletâneas de contos Vida Elevante. Amibos e Amibas e Ternuras"'. 

A nomeação de um homem de letras para o posto máximo dos Correios do Paraná 

não causava admiração. De lato. em Curitiba, inúmeros agentes postais também se dedicavam 

a esta arte. Eucíides Bandeira17, renomado poeta e jornalista local, manifestando seu 

conhecimento sobre a carreira literária de Raul de Azevedo, desde quando este participava da 

oficina de Novos do Maranhão'8, e expressando sua amizade e admiração pelo escritor, 

salientou este fato: 

Os ingleses têm. para o lance lapidar frase anfibológica | s ic | . de que não usamos pelo recusar certa 
pedantaria o escusado emprego de expressões exóticas. Digamos, pois. chãmente: o novo 
administrador dos correios parece ter sido escolhido a dedo para o delicado posto, onde se deve 
reconhecer à vontade, como se estivesse a presidir assídua e numerosa tertúlia artística. À 
administração paranaense melhor calha o nome de arcádia postal tanto são aí os poetas, prosadores, 
jornalistas, oradores, críticos, caricaturistas e músicos.|. . . | 

Entre os integrantes desta afamada Arcádia se encontravam nomes importantes do 

meio artístico e cultural da capital paranaense. Lá trabalhavam, nesse período, os literatos 

16 Azevedo. Raul de. Pseudônimo Ibere. Natural de São Luís do Maranhão, nascido a 3 de fevereiro 
de 1875, filho de Bel miro Pais de Azevedo e D. Francisca Rosa de Brito. Fez os primeiros estudos em Belém do 
Pará. onde o pai era administrador dos Correios. Foi também funcionário postal. Com 20 anos era redator de A 
Província do Pará. um dos mais cotados jornais do Norte do país. Em 1895, transferiu-se para Manaus, onde 
dirigiu o Amazonas Comercial. Entrou para a política. Foi Secretário de Estado. Secretário de Governo, 
Deputado Estadual. Membro da Academia Amazonense de Letras e da Academia Maranhense de Letras. 
Mudou-se mais tarde para o Rio de Janeiro. Desenvolveu atividades literárias. Colaborou em jornais e revistas 
do país. Em 1937 fundou e dirigiu a revista de cultura Aspectos. Faleceu no Rio de Janeiro, a 29 de abril de 
1957. In MENEZES, Raimundo de. Dicionário literário brasileiro. Pref. De Antônio Cândido de Mello e Souza. 
Rio de Janeiro : Livros Técnicos e Científicos. 1978 

17 Euclides B a n d e i r a - 2 2 / 1 1 / 1876 e 26/8/1947. Filho de Carlos de M. Bandeira e Silva e de Thereza 
Maria Bandeira e Silva, nasceu em Curitiba. Cursou os preparatórios nesta cidade e depois loi para a Escola 
Militar no Rio. Em 1895. por motivo de uma sedição, loi excluído do exército e regressou à terra natal "onde não 
aceitou a nomeação para um emprego nos Correios" e ingressou na carreira jornalística, trabalhando como 
diretor, redator e colaborador em diversos jornais e revistas. Sócio fundador do Centro de Letras. Foi jornalista, 
conteur, novelista e humorista de tina verve. Usou os pseudônimos: W. Showisky. Delmiro Cauby, D. Juan 
Lascivo, Marquês de Val de Vinos. Hélio. Gypso, Gil, Gil Pachola. Ruy Pacheco, Gláucio. Fra Diavolo, Flávius. 
Shop Nhauer. Hermann. Diavolo. Max. Estélio. Diavolino. Colaborou com inúmeros jornais e revistas e tem 
publicado muitos livros, entre eles O Monstro, novela ( 1926). 

18 Segundo Brito Broca, após a passagem de Coelho Neto pelo Maranhão em 1899. houve uma 
espécie de renascença literária no local, que deu origem, cm 1901. à "Oficina dos Novos", mais tarde 
transformada em Academia de Letras do Maranhão. A oficina era composta por vinte membros que se auto-
denominavam "operários", tendo por patronos de suas cadeiras vultos maranhenses. A oficina realizava saraus 
lítero-teatrais cujo produto revertia em auxílio às edições de obras literárias produzidas pelos seus membros. Ver 
BROCA. Brito. A vida literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro : José Olympio. 1975. p.55 e 56. 

''' BANDEIRA. Euclides. Pelas Letras. Commércio do Paraná. Curitiba. 19 lev. 1922. p.2. 
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Clemente Ritz, Evaristo David Perneta (irmão do famoso poeta simbolista paranaense. 

Emiliano Perneta), Alcindo Lima, Graciete Salmon. Octavio Sidney. Raul Gomes e Laertes 

Munhoz, apenas para citar alguns. 

Muitos deles ingressaram nos Correios devido à dificuldade em obter recursos 

financeiros para o seu sustento e o de sua família somente com a literatura. Na verdade, a 

grande maioria dos intelectuais curitibanos tinha empregos públicos, exercendo a atividade 

literária apenas nos momentos de lazer. Isso, inclusive, não era uma característica local, uma 

vez que. nesse período, a maioria dos homens de letras do país já havia abandonado o ideal 

romântico de "viver pela arte e para a arte" e lutava "pela existência como qualquer burguês, 

com a ressalva apenas, de não empenhar nisso a sua condição de poeta [que] permaneceria 

inatingível na sua elevada categoria espiritual, acima de todas as pequenezas do mundo"20. 

Ingressar nos Correios era a aspiração de muitos, pela oportunidade de ascensão 

profissional ou, como se dizia, "de seguir carreira", com estabilidade no emprego. Outras 

vantagens eram a: razoável remuneração, facilidade do trabalho e certa "flexibilidade de 

horário", possível pelos diferentes turnos e, possivelmente, pela falta de uma cobrança muito 

efetiva de presença na repartição. Tal fato facilitava a realização concomitante de outros 

serviços, permitindo aos "funcionários-escritores" a manutenção de parte de suas atividades 

durante o expediente, especialmente a redação de artigos e outras produções para a imprensa 

local. 

Os horários mais flexíveis dos funcionários públicos, entre os quais os postais, 

foram assinalados por Clemente Ritz: 

Q U A D R A N T E S DA VIDA 

Manhã 
Infância do dia... 

Bandos de crianças 
Gárrulas, gralhas brancas. 
Pardais tagarelando a caminho da escola... 
Elas são as esperanças 
Dos pais que falharam na vida... 
Costureiras de chapéu de palha 
E de casaco de malha. 

BROCA. Brito. A vida literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro : José Olympio. 1975. p. 127. 
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Com volúpia rebolando as ¿meus 
E olhando para irás 
Mendigos. 

Pés inchados 
A mão estendida. 
E pedindo 
Pelas Sele Chagas, uma esmola... 
Estudantes 

-projetos de doutores-
disculindo sabatinas e coisas de rapa/ . . . 
operários 
buscando as oficinas. 
em mangas de camisa e pés no chão.. 
e funcionários. 
aos pontapés 
em caminho da repartição 
e dos Calés... 
Todos andam cavando uma fatia 
Do pão de cada dia 
Com o suor de uma jornada 
Ou com dois dedos de conversa fiada... 

O ingresso nos Correios se realizava, principalmente, via concursos públicos 

abertos aos dois sexos a partir de 192022, certames bastante concorridos. As exigências das 

provas, somadas às características já citadas do Serviço Postal, atraíam grande número de 

jovens recém-formados no ginásio e estudantes universitários, muitos dos quais ingressando 

nas belas letras. Apenas para dar uma idéia, no concurso para auxiliares promovido em 1922, 

inscreveram-se 68 pessoas, das quais 9 eram mulheres. Entre os candidatos estavam os jovens 

literatos Alceu Chichorro, Ernani Cartaxo. Jurandir Manfredini e Cid Cercai. Ao final, foram 

aprovados 17 homens, ficando o primeiro lugar com Ernani Cartaxo23. 

21 RITZ, Clemente. Poesias completas. Curitiba : Ed. Comemorativa do Centro de Letras do Paraná, 
vol.59, 1956. p.62. Clemente Ritz nasceu em 23.1 1.1888, em Curitiba, e faleceu na Lapa em 4.1 1.1935, vítima 
de pneumonia. Era filho de João Ritz dos Santos e Benedita Nunes dos Sanios. Formou-se em Línguas 
Portuguesas e Latinas em Curitiba e desenvolveu carreira nos Correios, chegando a Administrador em Minas 
Gerais. Foi jornalista, crítico e poeta. Um dos fundadores do Centro de Letras do Paraná. Colaborou em diversos 
jornais e revistas paranaenses e editou os livros: Álbum - perfis femininos (1906): Barros Júnior - traços 
biográficos (1907); Sonhos de Moço - poemas (1907): A caminho do Eleusis (1914) e Meu Surrãozinho de 
Trovas (1935). 

22 Até o início de 1922. podia também haver a nomeação de praticantes sob a competência do 
administrador local. No entanto, logo após Raul de Azevedo assumir o cargo em Curitiba, a Diretoria Geral da 
instituição decretou que a nomeação de funcionários deveria obedecer à ordem de aprovação do concurso de 
auxiliares e que. enquanto existissem aprovados sem vínculo, não poderiam ser contratadas outras pessoas. Tal 
medida tornou quase nula a portaria que franqueava o acesso à carreira postal sem exames, acabando com sérias 
arbitrariedades e distorções que se verificavam nas repartições estaduais 

23 As notícias sobre o concurso de 1922 foram publicadas no segundo semestre em diferentes 
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Para a inscrição, era necessário ter idade inferior a 30 anos, apresentar atestado de 

boa conduta e de saúde e, no caso do sexo masculino, certificado de serviço militar. Às 

mulheres era franqueado o acesso a qualquer função, "desde que compatível com o referido 

sexo" e preenchidas as condições e conveniências do serviço, excluindo-se, por isso, as 

funções de carteiro e seus auxiliares e de condutor de malas. Para estas funções, prestava-se 

exame de Português, Geografia e Aritmética. Para os demais cargos, a partir do auxiliar de 

serviços, era necessário se submeter também a exames de Francês, Escrituração Mercantil e 

Datilografia. 

Cabe destacar que a iniciativa de franquear o acesso às mulheres aos concursos não 

foi totalmente bem aceita pelos seus colegas de profissão. Octávio Sidney, funcionário postal 

que colaborava em um dos periódicos da cidade sob o pseudônimo de Demócrito, registrou 

ironicamente este fato, demonstrando parte dessa hostilidade. 

As funcionárias 

Para os direitos igualarem do homem 
Iguais lhe serem, em tudo nesta vida. 
Inteligência e tempo elas consomem 
Queimam pestana, em luta decidida. 

Uma conquista, certo a mais querida 
Que de vitória os seus acervos somem. 
Ela já tem, é causa vencida, 
São funcionárias, do governo "comem". 

Mulheres tem telégrafo e correios... 
Elas já vem concreto um dos anseios, 
Que do combate as punha na inclemencia. 

Evas não sabem cultivar segredo... 
Agora, pois. se diga. embora a medo. 
Adeus sigilo de correspondência.2"1 

No entanto, mesmo com a resistência de alguns companheiros de trabalho, em 

pouco tempo as mulheres aproveitaram a oportunidade que lhes foi concedida, destacando-se 

periódicos locais. 

"4 SIDNEY. Octávio. Tonel das danaides - sonetos humorísticos e satíricos de Demócrito. Curitiba. 
Plácido e Silva Ltda.. 1921. p.53. Octávio Sidney nasceu em 5.5.1896. no Ceará e mudou-se ainda criança para 
Curitiba. Faleceu aos 33 anos. em Niterói (29.01.1929). Filho de Manuel Antonio Sidney e Maria Martins 
Sidney. Foi funcionário postal c jornalista. Editou apenas o livro citado. 
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neste serviço público. 

Nas secretarias, no Congresso, nos bancos, nos cartórios, em casas comerciais, no palácio da 
presidência, trabalham datilógralas. escriturarias e caixas. Há mulheres no telégrafo, telefone, 
revisão de ¡ornais, no Correio - no correio devido ao espírito progressista do ex-administrador Sr. 
José Ribeiro Sabakc. loi este cavalheiro o primeiro a introduzir a mulher naquela repartição, por 
meio de concurso, para praticantes da administração postal e para datilógralas. Há agentes femininos 
do Correio em várias estações postais."'' 

A administração Geral dos Correios do Paraná funcionava em um prédio alugado 

na Rua 15, entre as Ruas Muricy e Marechal Floriano, no antigo Edifício Ritz, de propriedade 

de Wenceslau Glaser 6 . Na mesma rua funcionavam os principais estabelecimentos comerciais 

e financeiros da capital. 

Em suas quadras (da rua 15] tudo se 
localizava: a maioria dos cinemas, os 
melhores hotéis. bancos. confeitarias, 
bilhares. jornais, farmácias e lojas, 
concentrando numa estrutura maciça o 
melhor comércio da urbe. 
Era também um notável ponto de encontro 
social, evidente nos "footings" vesperais dos 
domingos, ou depois das 1 1, nas saídas das 
missas da Catedral e do Bom Jesus. Seus 
inúmeros cafés testemunhavam acordos e 
conchavos políticos, enquanto os desportistas 
sabiam onde encontrar o bom papo do turfe e 
do futebol. 
Em toda a sua extensão. Rua 15 transmitia, 
nervosa, a existência da cidade"7. 

:slau Glaser, ontlc funcionou a sede dos correios do 
1933. Rua de novembro. Acervo casa da memória. 

15 COELHO. Marianna. Evolução do feminismo - subsídios para sua história. Rio de Janeiro : Ed. 
Moderna. 1933. p. 272 - (o livro foi concluído em 1926). A administração de José Ribeiro Sabake é em 1920, 
segundo FREITAS, Astrogildo de. Memórias üe um decetista (subsídios para a História dos Correios e 
Telégrafos do Paraná). Curitiba. Inst. Hist. Geog. Pr. Estante Paranista n. 18. Em 1920. havia cerca de 26 mil 
trabalhadores em Curitiba, entre os quais aproximadamente 4 .500 eram mulheres ( I 8%). A maioria delas estava 
vinculada ao setor industrial, concentradas especialmente no ramo de vestuário e toueador - as costureiras citadas 
constantemente pelo poeta Rodrigo Júnior - e ao serviço domést ico. Nos correios, telégrafos e telefones, se 
encontravam 127 empregados, dos quais 12 mulheres (cerca de 10%). Seis delas tinham menos de 21 anos idade 
e a maioria exercia o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Ver: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA - IBGE. Recenseamento de 1920. Rio de Janeiro. IBGE. 

26 O prédio, já demolido, situava-se onde hoje se encontra a galeria Ritz. na Rua 15. 

21 GREIN FILHO. Lauro. Hora de lembrar - crônicas. Curitiba : Ed. Lítero-técnica. 1983. p. 29-30. 
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A capital paranae nse conta va ha via pouco tem po com energia elé tri ca , servIço 

co nsiderado bastante preC<Írio c mo ti vo ele constantes reclamações por parte da população, 

espec ialmente no que se refe ria :l iluminação pLlhlica . O se rviço tc lerônico tinha ainda poucos 

ass inantes, e estes só podiam realizar li gações loca is. Não ex is tiam estações radi o fô nicas, que 

se expandiriam somen te a partir de 1925, com a inst,daç:lo da rád io PRB2. e ,l telev isão ainda 

era uma ficção científica. Ass im . os Te légrafos e os Corre ios se constitu ía m nos principais 

meios ele comunicação da cidade. sendo os últimos os ma is util izados . po is funcionavam de 

mane ira e feti va e menos onerosa. 

Tais fatos contribuíam para que o posto de ad ministrador dos Corre ios fosse um 

dos maIs importantes cargos públicos do Estado, presença sempre destacada nas cerimô nias 

loca is . Mas, além da importância do cargo assumido. as qualidades de ho mem de le tras e a 

aparê nc ia CÍsica do Corone l de Azevedo logo lhe conferiram g rande proeminência. Aos 47 

anos , vi úvo, o literato no rtista e ra desc rito como um homem de "físico atraente", que se vestia 

"à moda europé ia" e possuía "hábitos de hi giene" distintos - como " tomar banho, fazer a 

barba", "engomar os vastos bigodes" , " tingir os cabe los" , usar "pó-de-arroz e carmim nos 

lábios" e " perfumar-se em demasia"; além de possuir um " raro dom de rir constantemente". 

Assim, em pouco 

tempo, as atividades SOCIaIS, 

culturais e administrativas de 

Raul de Azevedo se tornaram 

um dos ass untos maIS 

destacados dos periódicos 

curitibanos. 

Em relação a sua 

atividade administrativa, além 

Ibul d\,.' A i'.c\'cdo - rtHO dn au tor eSI:1Il1pae!:l no livro 
.. \ lIIigllS (' ,'\lIIigCl.'i . l:di ,';io dl: 1l):!O. Acervo da HPPR . 



das notas rotineiras sobre as alterações de horarios de mala postal ou transferencias, 

nomeações e férias de funcionarios, qualquer serviço ou determinação do novo administrador 

passou a ocupar as primeiras páginas dos jornais. 

Ao mesmo tempo, outras notícias informavam sobre sua rápida aceitação e 

destaque na vida social e cultural de Curitiba. Poucos dias após a sua chegada, por exemplo, 

ele participou da uma comemoração pelo aniversário de nascimento do escritor Victor Hugo, 

realizada no Clube Curitibano. 

Tomaram assento nu casa o ilustrado escritor paranaense Dr. José Henrique de Santa Ritta 
Ipresidente do Centro de Letras do Paraná]. Monsenhor Celso. Coronel Theophilo Soares Gomes, 
Dr. Sebastião Paraná e o Dr. Raul de Azevedo. O desembargador Santa Ritta e Alcides Munhoz 
proferiram discursos. Seguiu-se animado baile.28 

Em seguida, acompanhado cios literatos Aluízio França e Clemente Ritz, visitou a 

Universidade Federal do Paraná, onde foi recepcionado pelo diretor, Dr. Victor Ferreira do 

Amaral. 

Aquele distinto homem de letras impressionou-se bem não só com as condições atuais daquela 
Instituição, como pela montagem de seus gabinetes com que se acha aparelhada, para o ensino da 
nossa mocidade. 
O Sr. Dr. Raul Azevedo consignou as seguintes impressões no livro da porta daquele 
estabelecimento: "A Universidade Federal do Paraná, se é uma glória para o Estado, é uma honra 
para o Brasil. As gerações desta terra abençoada, de clima excepcional, de panorama maravilhoso, e 
com um povo inteligente e culto, e uma sociedade que é um exemplo de lldalguia, tem que bendizer 
sempre e sempre os nomes daqueles que ajudaram e zelam por uma Universidade que nos enobrece 
a todos nós brasileiros'".29 

No hotel onde se encontrava hospedado, eram constantes as visitas cie autoridades e 

literatos. Famílias tradicionais e importantes do Paraná realizavam almoços e jantares de 

confraternização nos quais o coronel recém-chegado era o principal convidado. 

Logo, o Centro de Letras do Paraná, principal entidade cultural do período, realizou 

uma solenidade dedicada a Raul de Azevedo, destacando que ele era "uma das figuras em 

destaque no mundo literário nacional". À sessão compareceram grande número de consocios. 

O "eminente romancista amazonense" foi saudado "em nome dos intelectuais paranaenses" 

28 CENTRO DE LETRAS. Diário da Tarde. Curitiba. 30 jan. 1922. p . l . A comemoração foi 
realizada antes da data do aniversário devido a sua coincidência com o Carnaval. 

29 RAUL DE AZEVEDO. Diário da Tarde, Curitiba. 3 lev. 1922. p. I 
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pelo Presidente do Centro, o Desembargador Santa Ritta, e pelo orador oficial da agremiação, 

o poeta curitibano Cyro SilvaJ0. ' 'O homenageado, em agradecimento, leu uma belíssima 

página, onde estudou o feitio dos nossos principais escritores paranaenses, tendo recitado 

versos de nossos poetas. A sua palestra terminou com uma apoteose a nossa terra, a nossa 

gente e à mulher curitibana".31 

O Centro de Letras do Paraná, criado em 19 de dezembro de 1912 sob a influência 

dos poetas Emiliano Perneta32 e Euclides Bandeira, congregava as principais forças 

intelectuais do estado e procurava se constituir em "um campo de neutralidade onde os 

homens de talento pudessem comparecer a prazos dados, acima e fora de competições 

religiosas, políticas, enfim sectárias" 33. Figuravam entre seus associados personalidades de 

todas as cores partidárias e feições filosóficas, como "Euclides Bandeira, Domingos 

Nascimento, Emiliano Pernetta, materialistas; Veríssimo de Souza, Luís César, Ernesto 

D'Oliveira, protestantes; Generoso Borges, Sebastião Paraná, J.H. Santa Ritta, Silveira Netto, 

espíritas; João Pernetta, positivista, Cônego João Evangelista Braga, Lacerda Pinto, Lisímaco 

3,1 Ciro Silva nasceu em Campo Largo, PR. em 22.07.1881. e faleceu em Curitiba em 21.05.1968. 
Era filho cie Albino José da Silva (t ipógrafo) e Rosa de Souza e Silva. Foi durante muitos anos professor da 
Escola de Artífices (atual CEFET) e mais tarde formou-se advogado. Além de professor, foi poeta, crítico 
literário, advogado e vereador. Foi grande colaborador de jornais e revistas locais, e são muitos os registros 
(ensaios, poemas e crônicas) de amigos sobre sua facil idade em escrever versos, sua habilidade musical (gaitista) 
e seu indefectível cachimbo. Foi um dos fundadores do Centro de Letras do Paraná, entidade cuja criação foi 
motivada durante a comemoração de seu aniversário (ver nota 33). Publicou Canto do País das Araucárias -
poemas ( 1939) e Estrada sem fim - poemas ( 1958). 

31 C E N T R O DE LETRAS. Diário da Tarde, Curitiba, 17 fev. 1922. p.l 

32 Emiliano Perneta nasceu em Pinhais, e m 03.01.1866. e faleceu em Curitiba em 21.01.1921. Foi 
professor e um dos mais importantes poetas simbolistas do Paraná. Publicou, entre outros Alegorias e Ilusão. Em 
1911 foi coroado príncipe dos Poetas Paranaenses. 

33 O Centro de Letras do Paraná "lora concebido quando se esboçava uma rebelião dos novos contra 
os velhos. Deu-se o caso num aniversário de Cyro Silva, quando de seu aniversário natalicio em maio de 1912 
[completava 29 anos]. Depois de alguns copos de chope e dalguns discursos entusiásticos, vibrou-se no ar um 
grito de guerra. A intentona transpira. E alvo de comentários na cidade. Euclides Bandeira se inquieta. É 
instigado por um ideal de coesão das forças intelectuais do Estado, confabula com Emiliano Perneta e com os 
elementos mais moderados dos rebeldes [segundo Wilson Bóia é aqui que Raul Gomes tem papel fundamental , 
indo de porta em porta convencer os homens de letras a criarem a agremiação j . E se acerta a criação do Centro 
de Letras do Paraná, instalado oficialmente em 19 de dezembro de 1912. 67 homens de letras e cientistas 
subscreveram a ala de fundação e dali em diante outros escritores e homens ilustres foram aceitos como sócios". 
In GOMES. Raul. Major Alcebiades Plaisant. Curit iba. Revista do Centro de Letras do Paraná. Ano XL, 29 
de março de 1952. n.5. 
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Costa. Benedito Nieolau dos Santos. Alcides Munhoz, católicos" 34. 

Embora nos primeiros dez anos de criação a entidade não tenha sido muito ativa35, 

o Centro de Letras, desde o início de 1922, vinha retomando com novo vigor as suas 

atividades. Para tanto, realizava reuniões regulares e participava de diversas manifestações 

intelectuais. Cabe destacar que suas atividades não se restringiam à área literária, mas era no 

seu fomento que mais atuava, constando dos seus estatutos, inclusive, a promoção e edição de 

obra de autores paranaenses, a formação de uma biblioteca e o desenvolvimento de um 

"projeto de alfabetização" da população do estado, que viria a se constituir no principal 

"público ledor" das obras aqui produzidas 

Ao evento realizado em homenagem a Raul de Azevedo, compareceram diversos 

centristas, entre os quais Euclides Bandeira. Dario Velloso37, que se tornaria um dos seus mais 

diletos amigos, e Raul Gomes3", seu companheiro de trabalho nos Correios. 

34 G O M E S . Raul. Major Aleebíades Plaisant. Revista do Centro de Letras do Paraná, ano XL, 29 
mar. 1952. p.5. 

35 Especialmente em virtude da deflagração da I Guerra Mundial a que se seguiu o falecimento de 
Emiliano Perneta em 1921. 

36 Parte dos estatutos do Centro de Letras do Paraná e algumas propostas de modificação foram 
redigidas por Raul Gomes e constam nas seguintes publicações: GOMES. Raul.Versa Tribúcia. Curitiba : 
Tipografia João Haupt. A mesma proposta foi publicada no jornal Diário da Tarde. Curitiba. 25, 26 e 27 d e j a n , 
de 1922. p. I. 

37 Dario Persiano de Castro Velloso - pensador, esteta e educador - nasceu no Rio de Janeiro em 
26/1 1 de 1869 e faleceu em Curitiba em 28/9 de 1937. Viveu grande parte de sua vida em Curitiba, onde compôs 
obra vasta no campo literário, filosófico, educacional c religioso. "Tendo como princípios fundamentais a 
amizade, o estudo e o altruísmo; e como bases o rebuscamento das normas da Harmonia Cósmica, realização da 
Arte (idealismo), da Ciência (Verdade) e o desvelamento do Mistério, guardando o respeito mútuo, a Liberdade 
absoluta e a Fraternidade incorruptível, fundou o Instituto Neo-Pitagórico em 26 de novembro de 1909. fazendo 
erigir na Vila Isabel, bairro do Portão, em Curitiba. O Templo das Musas, no estilo clássico grego, na cor branca, 
junto a sua casa de morada, dando ao local o manso e significativo nome: Retiro saudoso." Orador primoroso, 
coerente com suas idéias e a doutrina que propagou, foi veemente polemista e querido mestre. Militou na 
imprensa e publicou e dirigiu diversas revistas e periódicos. Sua vasta produção literária e doutrinária acha-se 
enfeixada em três volumes sob o título Obras, edição comemorativa ao centenário de seu nascimento. In 
RAITANI NETO. Felício e SOUZA. Colombo de. Letras Paranaenses. (2' edição). Curitiba. Ed. Papelaria 
Requião. 1971. 

38 Raul Rodrigues Gomes nasceu em Piraquara (PR) em 02.04.1889 e faleceu em Curitiba a 
12.1 1.975. Era filho de Joaquim Rodrigues Gomes, comerciante, e Guilhermina da Costa Lisboa, professora. 
Formou-se professor no Ginásio Paranaense e foi professor normalista no município da Lapa. Retornou a 
Curitiba e ingressou nos Correios. Ao mesmo tempo, mantinha em sua residência uma escola de guarda livros. 
Na década de 1930 ingressou no curso de Direito da UFPR. Depois de formado, tornou-se professor e catedrático 
da Universidade e. segundo diversos depoimentos, suas aulas e seu método de ensino participativo marcaram 
época nessa Instituição. Foi contista, jornalista e crítico literário. Colaborou intensamente na imprensa 



Poucos dias após essa cerimônia, a convite de Dario Velloso, o nortista foi também 

recebido no Templo das Musas, sede do Instituto Neo-Pitagórico, entidade da qual se tornou 

um dos mais assíduos freqüentadores. Raul de Azevedo também ingressou na Casa Maçônica 

mais importante de Curitiba. Assim, em menos de um mês o ilustre adventicio tornou-se uma 

personalidade local, participando das mais importantes instituições curitibanas, circulando a 

vontade nos principais espaços sociais e culturais da capital paranaense. 

2. AS TARDES DA ARTE E A IGREJINHA LITERÁRIA 

Aproveitando a rede de contatos que prontamente estabeleceu, Raul de Azevedo 

congregou forças para a realização de uma série de eventos culturais e sociais. Na verdade, a 

idéia de um encontro que reunisse representantes das diferentes formas artísticas não era 

nova. Muitas reuniões de arte eram realizadas na capital, mas estas não tinham continuidade e, 

muitas vezes, não recebiam a necessária atenção do público. A chegada do coronel, no 

entanto, deu novo impulso à velha idéia, agregando à sua volta os principais expoentes da 

intelectualidade local. Assim, fruto da parceria entre o escritor amazonense e literatos, 

personalidades, senhoras e senhoritas da sociedade, fundaram-se, em Curitiba, as Tardes de 

Arte. 

Em sua concepção original, as Tardes de Arte eram festivais que reuniam todas as 

manifestações artísticas desenvolvidas no Paraná. Deveriam ser realizadas em intervalos 

regulares, ao menos uma vez por mês ou, se possível, todas as semanas, aos domingos à tarde. 

O local escolhido para o evento foi o Teatro Guaira, a casa de espetáculos mais importante da 

capital, cedido pelo Governo do Estado. O seu programa seria publicado antecipadamente na 

imprensa, dividindo-se em duas partes. Na primeira, o Presidente de Honra, escolhido entre as 

personalidades locais, proferia um discurso de abertura, ao qual se seguia a leitura de páginas 

literárias (prosa e/ou poesia) e apresentação de números artísticos, executados por nomes 

curitibana. Possui diversos títulos publicados na área literária e de educação, entre eles destaca-se Histórias 
Rudes - contos (1915); O Desespero de Chan - romance ( 1926). Sugestões para a História Literária do Paraná 
(1936). 



26 

consagrados nas diferentes áreas, amadores ou aprendizes. Após um intervalo de quinze 

minutos, se iniciava uma grande conferência, que se constituía na principal atração. Encerrava 

a tarde outra série de números artísticos. 

O trabalho de organização foi intenso, e no início de março de 1922, as mais 

importantes famílias curitibanas recebiam em casa convite, para o primeiro recital de arte. 

Este vinha subscrito pelos mais afamados intelectuais curitibanos e eram rubricados, um a um, 

por Raul de Azevedo: 

Tendo fundado as Tardes de Arle com o intuito de movimentar o meio literário e artístico do Paraná 
e oferecer a sua digna sociedade reuniões de cultura, os abaixo assinados tem a honra de convidar 
V.Exc. e Ex.ma família para assistir a primeira dessas reuniões que se realizará no Guaira, 
gentilmente cedido para este fim. no próximo domingo. 12 do corrente, às 15 horas. E confessam 
pelo comparecimento desde já agradecidos. Dario Velloso. Des. Sania Ritta. Phâmphilo de 
Assumpção. Léo Kcssler. Silveira Netto. Clemente Ritz. Generoso Borges. Domingos Velloso. 
Samuel César. Laertes Munhoz, Acyr Guimarães. Seraphim França. Heitor Stockier, Leónidas de 
Loyola. Raul de Azevedo. 3 ) 

A primeira das Tardes de Arte se realizou, segundo a imprensa, com grande júbilo, 

"diante de numerosa assistência, pois o Teatro se achava literalmente cheio, pode[ndo]-se 

verificar que o povo curitibano não é apenas o freqüentador assíduo de nossos cinemas e dos 

divertimentos banais"40. Dario Velloso, Presidente de Honra, abriu solenemente os trabalhos, 

saudando a platéia e a brilhante iniciativa do escritor amazonense. 

Depois da saudação, seguiram-se recitais de violino, canto e leitura de poemas e 

ensaios. Na segunda parte, Raul de Azevedo apresentou seu estudo sobre as letras 

paranaenses, repetindo, em versão ampliada, o trabalho lido anteriormente no Centro de 

Letras. Várias performances artísticas encerraram a tarde reservada ao "recreio espiritual". 

As críticas locais revelaram que o sucesso do festival foi absoluto, satisfazendo "o 

nosso meio social o qual de há muito era ávido de uma reunião semelhante". O programa foi 

escolhido com bastante cuidado, atraindo a atenção de todos. Entre os diversos números 

executados, a imprensa destacou o do Reverendo Alcindino Pereira, que "acabou por 

entusiasmar fortemente o auditório com sua fantasia lyrica Primeiro episódio de amor", e o 

do poeta Francisco Leite, com Versos, que foi "simplesmente esplêndido". Dario Velloso 

39 CONVITE. Diário da Tarde. Curitiba. 9 mar. 1922. p. I. 

4" TARDES DE ARTE. Diário da Tarde. Curitiba. 13 mar. 1922. p. I. 
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"prendeu fortemente o auditório", transformando "seu trabalho em bem aproveitáveis 

ensinamentos". 

Dai para adiante, e durante ioda aquela (arde da arte. o seleto auditório esteve subjugado pelo valor 
do programa e dos que o desempenharam. 
Assim, o meio artístico de Curitiba leve ontem o ensejo de apreciar os nossos finos literatos e os 
nossos empolgantes intelectuais e artistas da música, muitos dos quais já eram bastante conhecidos c 
outros que viviam fora de sua observação, longe de sua crítica. 

Entretanto, em sua conferência sobre as letras paranaenses, o escritor nortista 

esqueceu de mencionar alguns literatos presentes ao evento, o que gerou certo 

constrangimento. Fazendo-se de porta-voz dos esquecidos. Jeca Rabecão, pseudônimo de 

Ildefonso Pereira Cordeiro, enviou um bem humorado bilhete ao Coronel, comentando esta 

sua falta. 

BILHETE SEM SELLO 

Ao Ex.mo. Sr. Dr. Raul de Azevedo. 

Desculpará V. Ex. a a ousadia 

De dirigir-lhe este bilhete amargo, 
Sem ter o alto prazer de conhecê-lo 
(Não é que sem querer lá foi o selo?) 
V. Excia. Sabe que hoje em dia. 
Quando a gente caminha a passo largo, 
Tem o direito amplo de defesa! 
E é por isso somente, e nada mais 
Que ora eu empunho a pena. com firmeza... 
Li na "Gazeta"' que V. Excia. 
Em palavras por força magistrais. 
Fez há alguns dias linda conferência. 
Onde tratou dos nossos literatos. 
E deste vasto meio inteligente. 
Que se pode afirmar: saco de gatos 
Onde todos se arranham co'unha e dente! 
Mas não é esse o fim desse bilhete, 
E antes que torne o assunto mais cacete. 
Vou aqui declarar a minha queixa 
Em forma de defesa ou, eterna endeixa! 
Ora, V. Excia. Se esqueceu. 
Quando nomes citou, dos escritores. 
Mais de um milhão de poetas sonhadores! 
Não figuram no rol: Aluizio França. 
O Cyro Silva, o Sydney, o Cadilhe 
(Gente que em verso é mais do que esperança!) 
O Gilberto Beltrão. Leoncio Correia 
(Para outra vez V. Excia empilhe 

41 TARDES DE ARTE. Diário da Tarde. 13 mar. 1922. p. I 
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Esta gente. Je gloria, já tão cheia!) 
Há mais alguém que pereceu 
O Zeno. d. Annita. o Didio Cosia. 
Coelho, o Ballão Cque são Juniors, os dois) 
Poelas da prosa, onde estão eles. pois? 
E o Ricardo? E o Juca'.' E o nosso Bingue? 
Mais o Ismael Martins e (que vergonha!) Eu? 
(Este pessoal, de ser citado, gosta 
E do esquecimento, não se vingue!) 
Pois não sabia, então. V. Excia. 
Que desde o berço. nós. em tenra idade. 
Tínhamos já no Verso, ampla ciência! ? 
Eu não minto. Excia.. isto é verdade! 
Pois até pra pedir mamadeira. 
Cada um de nós pedia em tom diverso 
E no meio da enorme choradeira. 
Uns pediam em Prosa, outros em Verso! 
E não saía choro atrapalhado 
Que era um choro já bem metrificado! 
-Isto a provar aqui me comprometo -
Nem sabia contar, nem escrever 
Mas já fazia, em pranto, um bom soneto! 

Veja. Excia, os gênios, que esquecidos 
Deixou, na sua conferência nobre 
Pois julgamos, já agradecidos 
Fosse citado o nosso nome pobre.. .Eu. por meu lado. vou tomar vingança, 
Rude e feroz, dos que não pedem pazes, 
Foi lhe mandar (é cruel esta lembrança!) 
O meu livro de versos: o "Lilazes!" 
Mas que V. Ex.a. o leia, então. 
Para depois...morrer de indigestão! 
A vingança é brutal, porém é justa: 
Imagine si eu fosse ao Maranhão 
E em conferência altiva, nobre e augusta. 
Citasse Nomes, vates e Poetas. 
E o nome seu. lá numa escuridão. 
Nem lembrado, sequer, com indiretas!... 
V. Excia. Gostaria? - Não!-
Rogando, humildemente, o seu perdão 
Aqui me assino 

JECA R A B E C Ã O 4 2 

A conferência de Raul de Azevedo, proferida nas Tardes de Arte, foi editada 

posteriormente na Revista Ilustração Brasileira43, uma das mais importantes da época. Apesar 

42 JECA RABECÃO. (Ildefonso B. Cordeiro) Bilhete sem selo. Gazeta do Povo, 23 mar. 1922. p. 1. 
Todos os nomes citados são de literatos paranaenses. 

43 O artigo vinha ilustrado com lotos das senhoras e senhoritas que participavam do evento. Entre 
elas: Senhora Constança Serro Azul, Senhora Carlos Laforge. senhorinhas Ruth Pimente). Regina Costa. Zulicu 
Pereira Jorge. Marina Carnasciali. Ophélia Menezes e Raquel Nogueira (mais duas ilegíveis). Azevedo. Raul. Da 
arte e Da Mulher do Paraná. Ver. Ilustração Brasileira, abril. 1922. Acervo Biblioteca da UFRS. Não foram 
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dos nomes que faltavam, tratava-se de um belo estudo sobre as Letras no Paraná. Nesse 

trabalho, o autor nortista discorreu sobre os escritores paranaenses mais importantes do 

passado, incluindo diversos trechos destes poemas, chegando até a produção literária mais 

recente. Em rápidas palavras, foram citados alguns dos novos prosadores e poetas curitibanos, 

apresentando-se algumas de suas edições. Reconhecendo que não poderia nomear todos os 

homens de letras do Paraná, muitos dos quais desconhecia, ou por não possuírem obras 

editadas e/ou pelo pouco tempo em que residia em Curitiba, o "conteur da vida elegante" fez 

questão de frisar que existiam outros literatos pertencentes à nova geração do Paraná. No 

entanto, estes deixavam de ser citados nominalmente "para não estender muito a minha 

palestra, [pois] não direi conferência, fatigante e exaustiva para vós - mas que estão vivos, 

nítidos, palpitantes, em vosso espírito e coração". Apesar das desculpas antecipadas do autor, 

não se tirava a razão de Jeca Rabecão, especialmente pela criatividade com que manifestou o 

ressentimento dos paranaenses esquecidos. 

Outro aspecto que merece destaque foi a menção nominal a dois de seus 

companheiros de trabalho. Clemente Ritz, oficial de gabinete da administração, apareceu 

como "outro de nossos melhores poetas, forte parnasiano com tendências simbolistas", 

enquanto o amanuense Raul Rodrigues Gomes despontou como "[...] jornalista de vigorosa 

dialética contista nas Histórias Rudes e o paciente autor dessa obra excelente que é 

Dicionário de Brasileirismos, que tive o prazer de folhear em coleções de jornais". O fato de 

destacar seus subalternos entre os expontes da literatura local parece indicar que, inicialmente, 

o coronel procurava manter um bom relacionamento com os funcionários-escritores que 

conviviam com ele na repartição dos Correios. 

Ao final de seu estudo, no que se revelaria forte característica do amazonense, ele 

fez uma apologia à mulher paranaense: 

formosa mulher paranaense, a linda mulher curitibana. que. se deslumbre aos olhos pela sua 
Beleza, pela sua elegância e pela sua simplicidade, encanta pela bondade que lhe é ingente, e pela 
honra que lhe e Brasão. 

Mulher graciosa, frisando-lhe de leve os lábios um sorriso que c um misto de graça e talvez um 
pouco de ironia, ela é nobre, dessa nobreza inata e espontânea, fidalga por temperamento e educação 

fornecidos outros dados pelo Cumul. 
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o. viva, e inteligente, e leve, e airosa. Raça em lormação. caldeada pelos três sangues puros 
europeus, a seleção se la/, naturalmente, c o produto aí está nesses dois gloriosos tipos da Mulher 
paraiuien.se: alta e morena - dum moreno róseo e acetinado - os olhos negros c profundos, os cabelos 
pretos e macios, delgada: ou branca, elegante e loura, dum louro fulvo. os olhos claros, a pele 
límpida e veludosa. ela a Mulher donairosa da nossa terra Mulher gloriosa, de olhos de veludo. 
penetrantes e inteligentemente argutos, ela sabe pisar quase como a parisiense, e é comedida e 
discreta no vestir, elegantemente simples. - a simplicidade ainda é a suprema perfeição na Arte.44 

A par dos comentários sobre a conferência de Raul de Azevedo, aconteceram 

outros problemas relacionados à distribuição de convites. Acyr Guimarães, então diretor da 

Gazeta do Povo, publicou uma nota esclarecendo não ter tomado parte da organização e 

distribuição dos convites das Tardes de Arte por encontrar-se doente. Ao mesmo tempo, 

anunciava sua saída da comissão de organização "por discordar dos seus direcionamentos" 4:>. 

Para evitar novos transtornos, possivelmente relacionados ao esquecimento de alguma 

autoridade ou família importante, a comissão organizadora passou a comunicar pela imprensa 

o início da entrega dos convites, "devendo qualquer reclamação por omissão ser redigida ao 

nosso confrade Raul de Azevedo" 46 Mais tarde, o autor da nota reintegrou-se à comissão. 

A segunda das Tardes de Arte ocorreu nos primeiros dias de abril, presidindo-a o 

Desembargador Santa Ritta47, presidente do Centro de Letras do Paraná. Mais uma vez, a 

sociedade respondeu ao convite e o Guaira ficou completamente lotado. Diversas 

apresentações artísticas aconteceram, e a palestra, sempre o principal destaque, ficou sob a 

responsabilidade de Phâmphilo de Assumpção4*. renomado advogado e crítico literário da 

cidade, que discorreu sobre As Nuvens. Os comentaristas curitibanos foram unânimes ao 

registrar que todos os presentes se divertiram com as "belas apresentações musicais e com a 

44 Azevedo. Raul. Da arte e Da Mulher do Paraná. Ilustração Brasileira. Rio de Janeiro, abril. 1922. 
Não foram fornecidos outros dados pelo Comut. 

45 GUIMARÃES. Acyr. Nota. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 mar. 1922. p. I 

46 TARDES DE Arte. Diário da Tarde. Curitiba. 8 abr. 1922. p. I. 

47 Santa Ritta nasceu em Paranaguá, em 23.12.1872. e faleceu em Curitiba no dia 20 de julho de 
1944. Foi Advogado, Juiz Municipal. Juiz de Direito e Desembargador. Foi presidente do Centro de Letras e da 
Acadêmia Paranaense de Letras. Publicou a novela Emy. críticas e ensaios. 

4X Phâmphilo de Assumpção nasceu em Curitiba em 07.09.1868. e faleceu na mesma cidade em 
15.01.1945. Era Advogado e Professor da UFPR. colaborou com inúmeras revistas e jornais literários. 
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leitura das páginas literárias e poesias", todas "muito aplaudidas".Jl ' 

A principal novidade do segundo encontro foi a instituição da Comissão de 

Recepção, encarregada de auxiliar na organização e receber os convidados à porta do teatro. 

Tal comissão era composta por senhoras e senhorinhas da 'boa' sociedade local, o que 

reforçava o caráter social e mundano que se pretendia imprimir ao Festival de Arte e que, na 

realidade, era um dos principais motivos do seu sucesso. 

As Tardes de Arte, de certa maneira, promoviam um retorno à moda das 

conferências difundida no Brasil desde o início do século vinte, mantendo, especialmente, seu 

caráter superficial e voltado a um público bastante heterogêneo. As frisas do Teatro Guaira se 

enchiam de senhoras e senhorinhas que, gentis e encantadoras, muitas vezes não possuíam 

instrução regular nem mesmo interesses artísticos ou literários. A elas se somavam pessoas de 

formação diversa - médicos, advogados, políticos, estudantes, intelectuais -, que iam ao 

Teatro, em grande em parte, para ver as mulheres. Tratava-se, portanto, de um público 

bastante eclético e, para agradar a platéia, o intelectual recorria a temas bastante genéricos, 

deixando parte da sua erudição de lado, de onde se explica o encerramento de Raul de 

Azevedo elogiando as mulheres paranaenses ou a escolha de temas como As Nuvens, como 

fez Phâmphilo de Assumpção. Além disso, para os escritores/conferencistas que se 

apresentavam "num período em que ainda não se dispunha do sistema de propaganda literária 

de hoje, pronunciar uma conferência constituía um dos melhores meios de dar na vista, de 

chamar a atenção para a própria pessoa, fazer o próprio reclame" 5". Com isso, os escritores 

aumentavam seus ganhos, cobrando por novas aparições ou aumentando a venda de seus 

livros. 

Animadas com a repercussão positiva da iniciativa cultural, as comissões de 

organização e recepção intensificaram seus trabalhos e anunciaram o terceiro encontro, 

nomeando Phâmphilo de Assumpção presidente. Diversas notas na imprensa antecipavam 

aspectos do programa, destacando, especialmente, a nova palestra de Raul de Azevedo, 

49 TARDES DE Arte. Diário da Tarde. Curitiba. 8 abr. 1922. p.2. 

5,1 BROCA, Brito. A vida literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro : Liv. José Olympic) Editora 
S.A. 1975. Cap. XIII pág. 140. 
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batizada de Roseira! do Amor. Outra novidade estava na inclusão da pintura na programação, 

com a exposição de quadros do pintor Pedro Macedo, no "foyer" do teatro. 

A partir do anúncio do terceiro recital, contudo, começou a se tornar visível a 

existência de uma divisão de opiniões no meio intelectual curitibano a respeito das Tardes de 

Arte e do seu principal organizador. 

As palavras elogiosas dedicadas a Raul de Azevedo, proferidas por Euclides 

Bandeira, Dario Velloso e o Desembargador Santa Ritta, se somaram outras manifestações de 

apoio incondicional ao adventicio. (Jma carta publicada na seção do leitor do Commércio do 

Paraná, por exemplo, salientava o papel positivo que Azevedo vinha exercendo na capital 

paranaense, "assumindo desde a sua chegada, enorme ascendência sobre os nossos 

intelectuais, pode muito bem atraí-los em torno de sua idéia, movimentando também as 

nossas jovens estudiosas que se dedicam à música de modo que arrancou a sociedade do 

marasmo e indiferença por coisas tão belas, como são as coisas do recreio intelectual". 

Incentivando a continuação desse trabalho, solicitava-se a esse "homem de valor" que não 

esmorecesse na sua "árdua luta" pelo "rebrilho da nossa cultura" 51. 

Em sentido oposto, Cyro Silva se manifestou em defesa do Centro de Letras. Para o 

poeta, essa entidade era a única "organização definida, com um programa de ação muito útil, 

destinado a pôr em relevo, no máximo das possibilidades o trabalho mental paranaense". 

Reafirmando o valor da tradicional agremiação literária, aproveitava para expressar seu 

desagravo à repentina fama alcançada pelas Tardes de Arte e à consagração de Raul Azevedo 

em Curitiba: 

Acerca de um ano. [... j o Centro após um longo período de amortecimento entrou em nova fase, de 
franca atividade intelectual l...) 
O seu trabalho já feito é o bastante para que o centro mereça as simpatias do público. 
Felizmente não precisou vir ninguém de fora para que o Paraná tivesse o seu Centro de Letras e para 
que aqui se trabalhasse em literatura. 
O Centro de Letras trabalha sem estardalhaço e sem música mas trabalha. E esse o seu mérito. E ele 
há de ser, como é. o único núcleo de intelectuais existentes no Paraná."'1" 

51 ESCREVEM-NOS. Commércio do Paraná. Curitiba. 15 abr. 1922. p. 4. 

52 SILVAS DO SUL (Ciro Silva). 3 Assumptos. Commérc io do Paraná. Curitiba. 16 abr. 1922. 
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As palavras de Ciro Silva são as primeiras manifestações que demonstram que a 

ascensão e ascendência de Raul de Azevedo começavam a incomodar parte dos literatos 

curitibanos. De maneira sutil, se observava o início de uma oposição ao adventicio que tanto 

polarizava as atenções na cidade. 

De qualquer forma, a terceira das Tardes de Arte, realizada em 16 de abril, alcançou 

novamente grande repercussão. As críticas e crônicas sobre o evento rechearam os periódicos, 

firmando-o como o mais importante acontecimento artístico daquele início de ano na capital. 

O Diário da Tarde, jornal de maior circulação na cidade, estampou em suas primeiras páginas 

os registros sobre a vesperal, não economizando elogios. A crítica mais eloqüente foi assinada 

por Lamoureax (pseudônimo do maestro Hugo de Barros).53 

Para esse crítico, todos os números apresentados foram "esplêndidos", "brilhantes" e 

mereceram "grandes aplausos", colaborando para que o encontro fosse mais um "belo êxito". 

A parte literária, sob responsabilidade de Silveira Neto54, que passava alguns dias em Curitiba, 

foi o grande destaque. Apresentaram-se Ismael Martins e Samuel César, "da primeira geração 

e da geração atual, [que] disseram com brilho prosa e verso; assim como Ernani Cartaxo55 que 

era um "novíssimo". Este jovem poeta foi apresentado ao público por Laertes Munhoz56, 

também um dos novos talentos literários do Paraná, que a ele assim se referiu: 

Vós por certo, conheceis o Ernani Cartaxo, esse mocinho magro, assíduo no looting da Rua Quinze 

53 L A M O U R E A Ü X (Hugo de Barros) Crônica. Diário da Tarde. Curitiba. 18 abr. 1922. p.I . 

M Silveira Neto nasceu em Morretes. Paraná em 04.11.1872, e faleceu eno Rio de Janeiro em 
19.12.1942. Era jornalista Maçom, anticlerical e de idéias socialistas. Foi poeta expressivo e publicou diversos 
livros. Colaborou com inúmeros jornais e revistas nacionais. 

Ernani Guarita Cartaxo nasceu em 31 de agosto de 1900, em João Pessoa, Paraíba. Aos três anos 
mudou-se com os pais para o Paraná. Faleceu em 16 de novembro de 1967 em Curitiba. Filho de Joaquim do 
Canto Cartaxo c Maria Eulina Cartaxo. Formou-se em Direito na UFPR. Foi jornalista, postalista, professor 
universitário. Juiz de Direito. Desembargador, poeta e prosador. Contribuiu em diversos jornais e revistas 
paranaenses e foi editor chefe da Gazeta do Povo, nos anos 20. Publicou Fatos do Presente e do passado ~ 
c r ô n i c a s - e m 1948. 

>h Laertes de Macedo Munhoz nasceu em 19 de julho de 1900 e faleceu em 21 de dezembro de 1967. 
em Curitiba. Filho de Alcides Munhoz (Secretário de estado, teatrólogo, presidente da Academia de Letras do 
Paraná) e Eligênia de Macedo - dona de casa. Fez Direito na UFPR e atuou como Promotor público, Professor 
universitário e político. Colaborou bastante com a imprensa local e como radialista. Assinou alguns de seus 
artigos com os pseudônimos Paulo Bravo e Anselmo Pires. Editou: Enredos fúteis - contos (1921); Coroa de 
espinhos - contos ( 1921 ): Veneno de Cobra - novela (1928): Disc ursos ( 1946): Discursos e Perfis ( 1956). 
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o renitente nas sessões de cinema. 

O que. porem, não ainda conheceis seriamente, é uma grande qualidade do Ernani. 
Ele c: poeta e poeta mesmo. Ser poeta lhe é uma qualidade, uma grande qualidade. 
Reparai bem. uma qualidade. 
Em muitíssimos outros, em cujas fileiras forma este servo que vos fala. ser poeta c um desastrado 
defeito. 
E vós sabéis muito bem o que são esses colegas que por saberem 1er alguma coisa e escrever um 
quase nada. se julgam com o direito de perturbarem o sossego e o bom gosto dos seus semelhantes, 
com a confecção de versos extravagantes e malucos. 
O Ernani não. Ele ao invés de perturbar delicia. Sabe fazer versos com esse mesmo apuro com que o 
vemos ferir os passeios da Quinze no "foot ing" protocolar.""7 

No festival foram lidas três produções deste poeta, e o poema Crença Intima foi 

apresentado pela célebre declamadora Margarida Lopes de Almeida, que visitava a cidade, 

acompanhada ao piano por Luba de Alexandrowska. Na seqüência, apresentaram-se Júlio de 

Oliveira, que "trouxe em constante hilaridade a platéia seleta com os seus Versos gaúchos -

um conhecedor do palco", e Clemente Ritz, que fez "cintilante palestra", apresentando a arte 

do pintor Pedro Macedo. Por fim, o crítico aludiu à apresentação do "confrade Sr. Raul de 

Azevedo, conhecido escritor. Fez uma conferência com este sugestivo título Roseiral do 

Amor, que foi, ao findar, saudada por uma vibrante e prolongada salva de palmas".58 

Ainda segundo o depoimento desse observador, o auditório do teatro "estava 

repleto, numa enchente formidável, brilhando na assistência de escol centenas das nossas 

formosas conterrâneas e os mais altos nomes das nossas Letras e artes". Acentuando o caráter 

social do festival de talentos, o fotógrafo Antônio Linstmayer tirou diversas fotografias da 

brilhante assistência, fotos que depois foram expostas na vitrine do magazine Louvre, na Rua 

15. 

Lamoureaux destacou, também, a efervescência cultural deflagrada com as Tardes 

de Arte. 

Está se movimentando seriamente o meio artístico curitibano, o que devemos assinalar com intenso 
prazer. Já agora não se pode negar que este gesto se deve a Tardes de Arte em boa hora iniciada, e 
que decididamente estão em loco, com agrado dos que se interessam pela nossa arte e da sociedade 
culta. 
Aqueles que tiveram a bela idéia e magnífica iniciativa estão de parabéns. Os vesperais passaram de 

*7 MOURA. Maria Rosa Cartaxo. Ernani Guarita Cartaxo - Paradigma de um tempo. Curitiba : 
Logos. 1996. 

Lamoureaux (Hugo de Barros). Crônica. Diário da Tarde. Curitiba. 18 abr.1922. p. 1. 
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promessa, e hoje se constituem realidade assinalável. 
Vê-se que a idéia mater foi não só desenvolver nosso meio artístico, que possui bons elementos que 
andavam esparsos, como incentivar os que começam, e tanto que as Tantes de Arte têm apresentado 
diversas estréias primorosas, no canto, no piano e nas letras. A par disso sua direção agrupa 
inteligente e imparcialmente os escritores antigos, já consagrados e os modernos, de nomeada ou 
não. e os novíssimos. Assim, não se trata de grupos ou escolas, sempre estreitas e prejudiciais à boa 
arte. O programa é amplo, é vasto, sem preocupações pessoais, que seriam tolas ou impertinentes 
em se tratando da verdadeira arte. e sem picuinhas que os espíritos superiores não têm nem podem 
ter. 
Assinalando mais este triunfo, só lemos aplausos para os iniciadores do "Tardes de Arte" que. sem 
vaidade, e sem subalternas preocupações pessoais, estão aproveitando, de vesperal em vesperal 
todos os bons elementos de letras e artes, estejam onde estiverem. 
Já em jornais do Rio e São Paulo e de outros estados temos lido referências ás "Tardes de Arte" que 
muito honram ao Paraná literário e artístico.? 

Respondendo ao orador do Centro de Letras, o crítico tez questão de assinalar que 

tais encontros constituíam-se em um "espaço neutro e aberto" onde não havia "preocupações 

pessoais", frisando que neles podiam se apresentar todas as gerações literárias paranaenses. O 

programa que comentava era exemplo dessa verdadeira democracia cultural, apresentando 

escritores que seguiam diferentes vertentes e escolas de arte. Cabe ressaltar que naquele 

período conviviam na cidade literatos com diferentes influências artísticas. Um primeiro 

grupo, formado por escritores consagrados como Dario Velloso, Phâmphilo de Assumpção, 

Santa Ritta, Leoncio Correia, entre outros, pertenceria ainda à geração simbolista (ou, 

segundo alguns autores, à primeira geração literária do Paraná), que havia se agrupado em 

torno da Revista O Cenáculo. Outro núcleo era formado pelos novos (também designados de 

a geração atual), integrantes de um segundo momento deste mesmo movimento, que reunia 

boa parte dos fundadores do Centro cie Letras, como Euclides Bandeira, Silveira Neto, Raul 

Gomes, Clemente Ritz, entre outros. Existiam ainda os novíssimos, que surgiram com a 

Revista O Fanal, dirigida por Andrade Muricy e Tasso da Silveira. Muitos de seus 

representantes se encontravam residindo na Capital Federal, mas alguns mantiveram o 

domicílio em Curitiba, como foi o caso de Lacerda Pinto e Rodrigo Júnior 60. Finalmente, uma 

59 LAMOUREAUX (Hugo de Barros). Chronica. Diário da Tarde. Curitiba. 18 abr. 1922. p . l . 

6,1 RODRIGO JÚNIOR pseudônimo de JOÃO BATISTA CARVALHO DE OLIVEIRA (10/09/1887-
10/6/1964). Nasceu em Curitiba, filho de Francisco Carvalho de Oliveira (farmacêutico e professor) e de D. Amalia 
Augusta Ribeiro (pianista). Estuda no Colégio Nossa Senhora da Piedade, de Manuel Padilha e. depois, no Ginásio 
Paranaense. Em 1904 dá-se sua estréia literária, passando a contribuir regularmente para jornais e revistas. Em 1906 
parle para o Rio para cursar Odontologia, abandona o curso e forma-se em Farmácia em 1910. Retorna a Curitiba e 
estabelece uma farmácia na Rua da Misericórdia (André de Barros) em 1911. Em 1925 conclui os cursos preparatórios 
e no ano seguinte ingressa no curso de Direito. Em 1928 fecha seu estabelecimento comercial.-formando-se advogado 
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nova geração de literatos começava a se formar e dar seus primeiros passos. Esta geração era 

formada por jovens nascidos nos últimos anos do século XIX e na primeira década do século 

XX. como Octavio Sá Barreto. Laertes Munhoz. Ernani Cartaxo, Alceu Chichorro, Valfrido 

Pilotto, Lucídio Correia Júnior, para citar alguns M. 

Corroborando parcialmente as afirmações de Lamoureaux sobre beleza e o sucesso 

da terceira das Tardes de Arte, Acyr Guimarães destacou também alguns pontos fracos do 

evento. Na sua opinião, uma das jovens aspirantes a artista, '"a senhorita que cantou uma ária 

da Micaela de Carmem", não se apresentou bem. Além disso. Phâmphilo de Assumpção 

exagerou ao afirmar a necessidade da presença de Raul de Azevedo para que se deflagrasse 

um novo processo artístico no Paraná. Queixou-se, por fim, da extensão das apresentações 

que fizeram com que o festival se estendesse até as 18h30, aconselhando aos organizadores 

selecionarem os números levando também em consideração o seu tamanho62. 

Essa primeira crítica negativa despertou a indignação dos promotores das Tardes de 

Arte, especialmente no que se referia à apresentação da jovem aprendiz: 

A critica feita por A. G. na "Gazeta" sobre as "Tardes Da Arte" resume uma injustiça e uma 
insensatez, querendo transformar uma reunião social em um convívio de artistas profissionais. 
Toda a gente de bom senso sabe que em uma reunião social, para cultuar a arte cada uma das 
pessoas é comparte e o concurso que presta é por uma solicitação, por uma fidalguia e consideração 
aos próprios elementos da sociedade. Não é por exibição, nem para se fazer valer como artista. 
Assim, a crítica depreciativa sobre a senhorinha que por insistentes solicitações acedeu em cantar a 
ária de Michaela. de Carmem. é uma censura que somente poderia ter lugar si se tratasse de uma 
pessoa que se apresentasse como uma artista em nossos salões. Mas esta jovem é uma moça que está 
estudando, com talento e boa voz. tendo tomado parte da festa, talvez cheia de eontrariedade. 
somente para satisfazer pedidos. Cantou bem. como amadora, melhor do que muitas outras que já 
têm merecido largos elogios de A. G. 
Tratar mal uma senhorinha que por gentileza, toma parte em nossas festas é positivamente uma 
grosseria, tanto quanto o motivo é injusto/'"5 

em 1930. Casa-se pouco antes de morrer, com a prima. Possui extensa obra editada, foi colaborador de diversos jornais 
e revistas. 

61 Entre os estudiosos da literatura paranaense, não existe consenso sobre a cronologia e a 
denominação das diferentes gerações literárias. Procuramos aqui identificar a quem se referia o autor da crônica, 
não significando que compactuemos com esta divisão. Sobre este assunto é interessante ver SAMWAYS. 
Marilda Binder. Introdução à literatura paranaense. Curitiba : Livros HDV. 1988. E GOMES. Raul. 
Sugestões para uma história da literatura do Paraná. Curitiba, s.cd.. 1936. 20 p. 

62 GUIMARÃES. Acyr. Tardes de Arte. Gazeta do Povo. Curitiba. 17 abr. 1922. p. 2. 

M Seção Alheia. Diário da Tarde. Curitiba. 19 abr. 1922. p.3. 
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A contestação, provavelmente redigida por Raul de Azevedo, reforçava o caráter 

amador e social das Tardes de Arte. De fato. ao menos até esse momento, a participação dos 

artistas consagrados e intelectuais renomados se limitava à área literária. Os demais números, 

especialmente os musicais, eram executados por amadores e estudantes de arte da cidade. 

Alguns desses 'artistas", como o livreiro e editor João Haupt, que se apresentou tocando 

citara, revelavam ao público dotes que só eram exibidos aos familiares e amigos íntimos. 

Além disso, a sua escolha, possivelmente, não se restringia às habilidades artísticas, 

envolvendo também toda uma série de contatos existente entre os organizadores, professores, 

aprendizes e suas famílias. Tal fato deveria, certamente, como apontava o crítico, 

comprometer a qualidade do espetáculo justificando a ênfase ao seu caráter amador. 

Na verdade, mais do que reuniões para o fomento da arte no Paraná, as Tardes de 

Arte eram encontros sociais criados aos moldes dos festivais existentes nos grandes centros 

culturais, especialmente na Europa. No início dos anos 20 no Brasil, entre outros aspectos, 

ainda se observava uma tentativa de reprodução da cultura européia, especialmente da 

francesa, nas idéias, na literatura, na educação, no modo de viver, de trajar, de se divertir, no 

urbanismo, na arquitetura. Era a época "da elegância feminina (das silhuetas de cogumelo) e 

da elegância masculina, por vezes extravagante (como em Raul de Azevedo), traduzida em 

dandismo, em finuras de idéias e de atitudes [...] a impor sua 'superioridade' nas reuniões 

mundanas e nos cafés [...]" 64 Dos chás dançantes, das soirées nos palacetes belle époche, da 

reurbanização das cidades, seguindo o modelo parisiense. Ainda que com menor intensidade 

que nos dois principais centros urbanos do país, Rio de Janeiro e São Paulo, este processo 

também se observava na capital do Paraná. 

Curitiba é deliciosa. Deliciosíssima. Footings, seções chics, five o'clock, recitais de harpa, valsa a 
tête, temporadas líricas, soirées leves, aqui sucedem-se constantemente, naturalmente. 

Aqui se vai à missa coquettement, com vestidos de seda, casacos de pele. capas de frouxéis. 
O chic é entrar na Igreja depois da missa principiada. E o non plus ultra da moda é o requinte. 
Eu agora acarmino os labios com a maior naturalidade. Pó de arroz é uma caixa por dia. E carvão 
para as olheiras! Gasto quasi, como se lora uma locomotiva. 
O namoro daqui se tu visses! Vai-se a matinée com ele. Passeia-se pelos environs da cidade. Dança-

64 AMORA. Antônio Soares. História da Literatura Brasileira. São Paulo : Ed. Saraiva. 1968. 
p.l 13 e I 14. 
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se o fox-trot procurando amalgar os dois corpos num só corpo 

As Tardes de Arte se tornaram, em pouco tempo, um espaço importante de 

convívio da sociedade curitibana. especialmente para as mulheres. Antes, as jovens da 'boa 

sociedade' curitibana tinham poucas oportunidades de convívio cultural. Tais atividades eram 

restritas, principalmente, à freqüência de livrarias, bibliotecas''6, clubes e algumas 

agremiações, como o Instituto Neopitagórico. e o Grêmio das Violetas. Podiam freqüentar 

ainda, desde que devidamente acompanhadas de seus familiares, o teatro e o cinema (este 

considerado mais um divertimento banal que cultural). Assim, os festivais recém-criados, 

embora não fossem de modo algum feministas, abriram um espaço importante às mulheres, 

que. não só compunham grande parte de sua assistência como. especialmente, auxiliavam na 

sua organização e apresentavam-se como artistas. A sua realização aos domingos à tarde, num 

teatro de localização central e fácil acesso, propiciavam bastante esta participação 67. 

Poucos dias após a consagração do terceiro evento, contudo, a oposição ao evento e 

seus organizadores se anunciou com veemência. O jornal Commércio do Paraná publicava 

uma série de artigos intitulados A igrejinha destelhada68 que denunciavam o "elogio mútuo" 

65 MUNHOZ, Laerles. Correspondência íntima. In Enredos Fúteis. Curitiba : Empresa de Plácido e 
Silva Ltda. 1921. 

66 Até 1914. por exemplo, as mulheres eram proibidas de freqüentar a Biblioteca Pública do Paraná. 
In DENIPOTI. Cláudio. Páginas de prazer - a sexualidade através da leitura no início do século. Campinas : 
editora da UNICAMP, 1999. A respeito da participação feminina na sociedade curitibana. ver: TRINDADE. 
Etelvina Maria de Castro. Clotildes ou Marias - mulheres de Curitiba na Primeira República. Tese de doutorado 
em História. Universidade de São Paulo. São Paulo. 1992. 

67 O teatro Guaira funcionava na Rua Dr. Muricy. onde hoje se encontra a seção infantil da 
Biblioteca Pública do Paraná. 

68 O título do artigo pode ser uma referência ao livro A igreja silenciosa de Tasso da Silveira, 
renomado poeta paranaense radicado no Rio de Janeiro. Esta edição trazia em suas páginas diversos elogios a 
conhecidos intelectuais locais, especialmente a Emiliano Perneta. Dario Velloso. Desembargador Santa Ritta e 
Nestor Victor. Em um dos ensaios que compõem a obra. Tasso da Silveira afirmava que. apesar de no passado a 
capital paranaense ter gozado de muito prestígio entre a intelectualidade brasileira, isso não se observava mais. 
"Porque a verdade é que. do ponto tie vista literário. Curitiba, após o desaparecimento do Cenáculo, com a 
dispersão dos indivíduos, se deixou entregue a desanimadora apatia, raro interrompida por acontecimentos de 
pouco vulto. Vive hoje de recordação e esperança". Tal observação certamente frustrava bastante os escritores 
locais, especialmente os mais jovens. Embora o livro tenha sido editado alguns meses depois do artigo, seus 
ensaios já circulavam em Curitiba e muitos deles foram publicados na imprensa. Entretanto, como observou 
Brito Broca, era costume, nesta época, chamar-se uma determinada ala intelectual de 'panelinha', 'capelinha' ou 
'igrejinha'. 
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praticado por uma "nova confraria literária" que se formou no Paraná"1'. Segundo Terêncio 

Arrepiado, seu principal autor, determinado grupo de intelectuais curitibanos vinha 

promovendo "encenações de alta cabotinagem" que podiam ser facilmente observadas nas 

colunas dos jornais e nas reuniões de arte que se promoviam na capital. 

Nãi) sei se os leitores desse jornal já notaram: mas alguns de nossos chamados "intelectuais", estão 
sofrendo as conseqüências de duas moléstias - uma aguda e outra crônica. A primeira pode ser 
denominada - uma "pernettite". a segunda um "a/.evcdismo"... 
Compreende-se. em parte, a primeira: Emiliano foi. realmente, um grande poeta - uma das mais 
justas glórias do nosso Paraná, sem. 110 entanto, constituir a maior. Mas. a segunda? Como 
"adoeceram" assim os nossos intelectuais'.' 
Aonde esses cavalheiros foram descobrir os extraordinários dotes literários do bem vestido Sr. Raul 
de Azevedo - zeloso administrador dos nossos Correios - para sem mais demora, virem proclamá-lo 
o maior, o mais notável, o mais lino escritor do norte. 
Que idéias fazem - esses literatos - da verdadeira geração intelectual do norte brasileiro, talvez a 
mais fecunda e brilhante do nosso país'.' 
Já teriam lido os escritores, filhos daquelas terras, que têm atraído a admiração nacional para os seus 
trabalhos? 
Não parece: ou se leram não os entenderam - o que seria muito mais lastimável. Para que se 
levantasse um altar tão florido e per fumado e nele trepasse o Sr. De Azevedo, seria preciso que 
fôssemos uns tolos ou, então, que os tolos fossem os Srs. Literatos da Igrejinha - o que não se 
admite.70 

Criticando severamente a elevação de Raul de Azevedo ao posto de "Príncipe dos 

Poetas do Norte", Terêncio clamava aos intelectuais que saíssem de "seu cabotinismo 

chinfrim" e viessem discutir obras "verdadeiramente literárias". Para tanto, listava uma série 

de escritores do norte do país ensejando que se comparasse a obra deles com a do "decorativo 

autor dos 'Amigos e amigas' e mais quejandas", que não representaria nem a média força 

intelectual daquela região. Ao mesmo tempo satirizava as Tardes de Arte, chamando-as de 

"Tardes de Desastres", onde somente se apresentavam "xaropadas indigestas". A crítica 

contundente não se restringia às habilidades literárias do "bem vestido" escritor amazonense, 

atingindo nomes consagrados do meio intelectual curitibano. 

Não é com futilidades que se consegue bom nome literário, queremos ver coisas de valor, que 
resista ao embate da crítica - e não, a lmofadismo literário, para embalar as meninas casadoiras! 
Queremos a verdadeira página de arte e. apenas nos dão a miragem, o embuste, o engano, - que 

p.2. 

p.2. 

69 TERÊNCIO Arrepiado. A igrejinha destelhada. Commércio do Paraná. Curitiba. 19 abr. 1922. 

711 TERÊNCIO Arrepiado. A igrejinha destelhada. Commércio do Paraná. Curitiba. 19 abr. 1922. 
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desse "o maior", "o mais lino", e "o mais original" escritor do Norte'.' - Páginas que não se lêem. 
porque não têm o valor de licar. - a não ser na gaveta do nobre autor; períodos alelados, postiços -
que bem definem o homem aprimorado na latióla bem escovada e na barba perfeitamente em 
ordem! 
Imaginem - só por um absurdo - o que resultaria - por exemplo, deste confronto:- a tradução do 
Cyrano de Bergerac - que o gênio poético de Porto Carreiro nos deu (em alguns pontos superiores 
ao original) - e o tal "Roseiral do Amor" - chinírincira alambicada e almofadinha, que o Sr. De 
Azevedo nos impingiu na última Tarde de Artes - do alto dos seus tamancos literários, e trauteou em 
toada melíflua, lembrando aquela candura de escandalizar um IVade de pedra. 
Não: basta de cabotinagern. 
Cuidado, senhores da confraria: a carga fica muito pesada, e a conseqüência, será fatal:- o telhado da 
i g re j i n h a d e s a b a r á.71 

A confiaria literária à qual este autor desconhecido se referia era. provavelmente, 

formada por importantes representantes da intelectualidade curitibana, entre os quais estariam 

o Desembargador Santa Ritta. Desembargador Dantas Ribeiro. Silveira Netto, Phâmphilo de 

Assumpção e outros homens de letras que vinham cercando o escritor nortista. Tal grupo 

estava agrupado sob a liderança de Dario Velloso, na verdade, o principal alvo da crítica. Este 

ponto ficou mais claro, poucos dias depois, em um novo artigo sobre o mesmo tema, no qual 

Terêncio explicitou a intenção de atingir o grande filósofo, amenizando parte das palavras 

dirigidas ao coronel de Azevedo. 

f... | não devemos bater apenas na tecla mais desafinada da pianola da igrejinha; o nosso eminente 
intelectual do reino dos selos, não é culpado, não tem a mínima responsabilidade no péssimo 
paradeiro das coisas literárias paranaenses. Não. o nobre Sr. De Azevedo quando para cá veio e 
entrou para a igrejinha, recebendo o batismo de um certo filósofo, o mal já era conhecido, 
perfeitamente diagnosticado, seguindo a sua evolução que. naturalmente, tinha de chegar à 
chinlrineira atual. Ele nada mais léz além de aproveitar-se dos egrégios paredos da intelectualidade 
e. calmamente, deixar-se levar nas espirais de incenso da bajulação mútua. Sim. foi isso mesmo. E 
fez muito bem. Chico - pois é assim que se faz carreira... Quem, como você. Ilea quietinho, temendo 
ás cóleras dos veneráveis da confraria, pouco tem a fazer - é enfiar a viola no saco... | . . .¡ 
Curitiba não é uma aldeia de ignorantes ou idiotas para deixar-se dominar por meia dúzia de 
comendadores de literatura tico-tico. A reação era fatal, o embuste teria um fim. - eles bem o 
sabiam. 
Deixemos o nobre Sr. de Azevedo que. afinal de contas, tem direito também de divertir-se, 
peguemos sim os veneráveis da confraria pela cabotinagern e desanquemos a marreta. 
Não lhes devemos perdoar; mão segura, pulso rijo! Em guarda!.72 

Este segundo artigo foi escrito em agradecimento ao apoio de Chico Espinhado 

(outro desconhecido), que se mostrou solidário às suas opiniões, endossando as críticas à 

p.2. 
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71 TERÊNCIO Arrepiado. A igrejinha destelhada. Commércio do Paraná. Curitiba. 19 abr. 1922. 

11 TERÊNCIO Arrepiado. A igrejinha destelhada. Commércio do Paraná. Curitiba. 21 abr. 1922. 



41 

"Igrejinha" erigida no mundo das letras do Paraná. 

Li e gostei. Terêncio. do seu artigo sobre a '"Igrejinha destelhada". 
E tanto que me prontifiquei, logo a trazer aqui a minha solidariedadezinha às tuas idéias - e numa 
caligrafia. Terêncio. que há de causar inveja ao nosso amigo Velloso. 
E mesmo feio. Terêncio. é ridiculo, é escandaloso, é "contrário sensu", o açambarcamenlo literário 
da "igrejinha" hem como a imposição do Sr. De Azevedo como o príncipe dos escritores nortistas. 
Aposto. Terêncio. como o ilustre homem de selos, no silêncio de seu gabinete, abre a sua maior 
boca numa gostosa gargalhada quando lhe vem à mente à lembrança do tristíssimo papel que fazem 
os "sacripantas" da literatura paranaense. Incensar o Dr. De Azevedo como o melhor administrador 
postal, como o melhor conhecedor nortista das necessidades e dos problemas das exactórias 
postalícias ou incensar o Dr. De Azevedo como um homem gentil, cavalheiresco ou como um 
escritor do norte que melhor sabe vestir-se. aí. então, sim: vá lá...73 

Mais do que desqualificar os méritos literários de Raul de Azevedo, os textos 

escritos sob a epígrafe A igrejinha destelhada denunciavam a pressão que certos intelectuais, 

notadamente os consagrados simbolistas, faziam para manter o nome de Darío Velloso como 

o líder intelectual do Paraná. Após a morte de Emiliano Perneta, havia pouco mais de um ano, 

o filósofo tinha naturalmente assumido o seu lugar mas, ao que tudo indica, ele não conseguia 

congregar todas as correntes de pensamento do período. 

Como salientou Alfredo Bosi, nos anos 20, vivia-se um período de intensa 

renovação. Era o tempo das vanguardas européias traduzidas no futurismo italiano, no 

dadaísmo e surrealismo franceses, na música de Debussy e Millaud. Ao mesmo tempo, 

eclodiam o teatro de Pirandello, o cinema de Chaplin, o cubismo de Picasso, o primitivismo 

da Escola de Paris e o expressionismo alemão. A psicanálise de Freud, o relativismo de 

Einsten e o intuicionismo de Bergson circulavam por todos os cantos. Na área política, 

repercutiam a Revolução Russa, o anarquismo espanhol, o sindicalismo e o fascismo italiano. 

No Brasil, o ideal de renovação se alastrava e se consolidava na Semana de Arte Moderna de 

São Paulo, realizada em fevereiro deste ano74. Embora este evento tenha passado quase 

desapercebido em Curitiba, não merecendo nenhum comentário na imprensa, nos últimos 

73 CHICO ESPINHADO. A igrejinha destelhada. Commércio do Paraná. Curitiba. 20 abr. 1922. 
p.2. 

74 BOSI. Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo : Cultrix. 1988. p.343-344. 
Sobre o movimento modernista brasileiro, ver bibliografia brasileira ao final tio trabalho. O assunto não foi 
desenvolvido em detalhes na tese porque é bastante divulgado. No entanto, alguns estudos merecem ser vistos, 
como é o caso deste volume de BOSI. assim como o de Mário Silva BRITO. Ângela de Castro GOMES e 
Antônio CÂNDIDO. 
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meses vinha aumentando a publicação de artigos e notas sobre as novas produções literárias 

brasileiras. Livros como Juca Mulato. de Menotti Del Pichia. Nós. de Guilherme de Almeida, 

e Cinza das Horas, de Manuel Bandeira, mereciam destaque. Outra publicação que repercutia 

bastante era Alguns Poetas Novos, de Andrade Muricy, paranaense de nascimento mas 

radicado no Rio. onde se decretava a extinção do Parnasianismo e o abandono do 

Simbolismo7 '. Na verdade, as manifestações indicavam que. embora de maneira ainda 

insipiente, o ideal de renovação da arte e, especialmente, no que se refere à literatura, 

começava a também movimentar alguns jovens escritores paranaenses. Assim, embora muitos 

deles admirassem Dario Velloso, dileto professor de muitos deles, questionava-se as suas 

concepções tradicionais, voltadas ao passado e ao mundo grego, propondo o fim da influência 

do Simbolismo na literatura paranaense 1(\ 

Os artigos redigidos por Terêncio Arrepiado e Chico Espinhado refletiam apenas o 

início desta inquietação no Paraná, denunciando o cerceamento que se fazia aos autores que 

queriam seguir as modernas diretrizes que iam se firmando na arte brasileira. As críticas ao 

"elogio mútuo" que impediam o surgimento de uma arte nova, a partir desse momento, 

passaram a ser tema de várias críticas e ensaios. Ainda antes do final desse ano, o cabotinismo 

literário foi criticado novamente: 

O marasmo cm que se acha a nossa literatura é tão só devido a esse processo ignóbil de ganhar 
nome sem ter a competência e o talento necessários. 
Acantonados num jornal, por suas colunas tecem louvores recíprocos os mais absurdos, enquanto 
não deixam aparecer os jovens de verdadeiro talento. 
E mister dar combate a esses cabotinos literários, desalojá-los de seu acantonamento. se bem que 
ainda rudimentar, da geração que surge. | . . . |7 7 

Os incisivos artigos motivaram várias reações de apoio a Raul de Azevedo e à elite 

intelectual do Estado, principiando intensas discussões na imprensa. A primeira dessas 

7:1 MURICY. Andrade. Alguns poetas novos. Rio de Janeiro : Tipografia Revista dos Tribunais. 
1918. 

76 Uma prova do respeito dos futuristas e modernistas paranaenses a Dario Velloso encontra-se em 
um poema que lhe foi dedicado por Odilon Negrão no livro Poente sem Sol. Ver Fontes. 

77 NOGUEIRA. Manuel Sloll. O mútuo elogio. Diário da Tarde. Curitiba. 29 maio 1922. p. I. 
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78 reações toi assinada por João da Hora . Afirmando ser um amigo de Terêncio e cuja 

verdadeira identidade explicitava ser daquele conhecida, ele corroborava as afirmações sobre 

o mau estado das coisas literárias no Paraná. Ironicamente, justificava este posicionamento 

pelo fato de ele também não ter sido mencionado, assim como Terêncio, na palestra de Raul 

de Azevedo "simplesmente" porque "não temos livros, nem trabalhos pelas livrarias pelos 

quais pudéssemos ser conhecidos". Ele afirmava que. em vista disso, o afamado escritor 

nortista deveria ter a iniciativa de "[..] dentro de suas normas burocráticas, publicar editais 

convocando a todos nós..." evitando "tão séria injustiça". 

Continuando sua argumentação, João da Hora cita a produção literária de Raul de 

Azevedo, nomeando os que lhe prestaram homenagens em Curitiba. Assevera, entretanto, que 

de nada valia quando comparada à vasta produção 'espiritual' de alguns escritores locais. 

Hemos de ensinar a esse grupelho trouxa de eserevinhadores de elogios que quem escreve e aparece 
com sua bagagem literária, não tem nenhum valor intelectual, porque a sua obra está ao nosso 
alcance e portanto facilmente a destruiremos. Só tem valor quem nunca escreveu nem tem obra 
porque o mérito desse é uma incógnita e nada se poderá argüir contra ele. [...] E assim sendo, o Sr. 
Raul de Azevedo não pode ter valor algum porque traz consigo esta vasta bagagem literária, que hás 
de escalpelar com sua perícia costumeira, tão conhecida em nossas rodas amigas.[.. . | 
Entretanto, nós dois, eu e tu, Terêncio amigo, que vivemos a nos esfalfar espiritualmente, que se 
nunca demos prova de nossa competência também nunca demos de nossa ignorância, porque outra 
coisa não escrevinhamos senão essas croniquinhas anônimas de jornal, nós que nunca fomos 
palermas atirando à crítica o nosso valor intelectual, não obstante o reconhecido valor que 
possuímos e que não nos cansamos de bem alto proclamar[.. .¡7 9 

Finalizando o autor se dispunha a ajudar o seu "mui amigo Terêncio" a derrubar a 

"igrejinha dos elogios mútuos", erigindo em seu lugar a "igrejola dos auto-elogios". 

Dias depois, outro artigo fornecia mais detalhes da vida literária de Raul de 

Azevedo. Em quatro grandes colunas do jornal Diário da Tarde, narrou-se uma visita 

realizada à nova residência do afamado literato, na Praça Zacarias, num dia de "sol radioso 

78 Assim como Terêncio Arrepiado e Chico Espinhado, a pessoa que usa o codinome João da Hora 
não é conhecida. As referências a objetos médicos e lições de anatomia seriam indício de que o autor deste artigo 
ou dos referentes à Igrejinha destelhada era um estudante de Medicina. Observa-se que Jurandir Manfredini. um 
dos líderes do movimento modernista paranaense, era médico e costumava ser retratado com uma seringa na mão 
por Alceu Chiehorro. O texto citado "coincidentemente" linda com a expressão "Seringa neles!". Entretanto, não 
existem indícios suficientes para uma conclusão. 

79 JOÃO DA RUA. A igrejinha destelhada. Diário da Tarde. Curitiba. 21 maio 1922.p.2. 
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numa temperatura suave e doce""0. Naquela ocasião, o autor do artigo folheou 

"'prazerosamente" o "dossier literário" do escritor nortista, revelando aos leitores as suas 

minúcias - os inúmeros artigos, crônicas, livros de contos e romances editados, a presença de 

autógrafos de intelectuais famosos, cartas elogiosas sobre a sua produção literária e ainda 

parte da "correspondência intelectual firmada entre o romancista dos Amores de Gente Nova e 

nomes importantes da literatura mundial". Demonstrava-se. dessa forma, que o prestígio 

alcançado pelo amazonense em Curitiba era respaldado pela sua trajetória 'fulgurante' no 

mundo das letras, rebatendo as acusações sem. no entanto, entrar em confronto direto81. 

Finalizando a seqüência de réplicas, Júlio Ramiz82 publicou veemente defesa, 

postando-se ao lado do escritor nortista e dos intelectuais curitibanos acusados de integrar a 

'igrejinha' literária paranaense. 

E local. Que só não se agitem os literatos d'além Curitiba. 
A agitação está aqui. Fê-la o Sr. Raul de A/evedo . um nortista recém-chegado. 
Nem trouxe obra nova. Trouxe o que fez o que é seu. ruim ou bom. mas que tem o seu nome. 
ostensivo, claro, sujeito à crítica - Raul de Azevedo. 
E chegou. Não fez também obra nova - as tardes de arte outros já a fizeram também belas e também 
brilhantes. 
Coube-lhes apenas essa iniciativa - a de agitar os cérebros producentes que se paralisavam, a de 
congregar o elemento valioso que estava disperso: a de trazer incentivos aos novos, que se iniciaram 
a de espargir por todas as camadas o gosto pela prosa, pelo verso, pela leitura, pela audição de bons 
trabalhos.83 

As críticas desse artigo eram direcionadas, em especial, ao Centro de Letras do 

Paraná, entidade que não estaria cumprindo seu papel no fomento da cultura paranaense. Em 

80 UMA VISITA - a Raul de Azevedo. Diário da Tarde, Curitiba. 24 e 25 abr. 1922. p.2. O coronel 
havia recentemente se mudado do Hotel Jonscher para pensão situada na Praça Zacarias, n.12, em março, 
segundo nota veiculada entre as notícias oficiais dos Correios do Paraná. É provável que esse artigo seja de 
autoria do próprio Raul de Azevedo, especialmente pelas minúcias encontradas, como nome completo das 
editoras e anos das publicações. Esta suposição se baseia num depoimento de Raul Gomes, no qual o autor 
afirma:- "antipatizei com o Sr. Raul de Azevedo desde que S.S. publicou no "Diário da Tarde" um longo artigo 
elogiando-se cínica e escandalosamente", in G O M E S . Antonio Rodrigues. - Quem é elle... Diário da Tarde. 
Curitiba. 29 nov. 1922 p.4. (Raul Gomes, para não ser suspenso tios serviços, como se verá adiante, passa a usar 
o nome do irmão em seus artigos contra Raul de Azevedo). 

81 UMA VISITA - a Raul de Azevedo. Sem assinatura. Diário da Tarde. Curitiba. 24 e 25 abr. 
1922. p.2. 

82 Júlio Rami/ é. provavelmente, um pseudônimo, não sendo conhecido o autor. 

83 RAMIZ. Júlio. Liierálhas Diário da Tarde. Curitiba. 26 abr. 1922. p.2. 
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decorrência disso, não se podia negar o valor de Raul de Azevedo, que havia conseguido 

retirar a cidade do "marasmo cultural" em que se encontrava. Para Júlio Ramiz. as críticas ao 

escritor nortista partiam de "espíritos que se querem exaltar diminuindo o valor alheio antes 

de enaltecer o próprio". Recomendava aos literatos locais debaterem em "prelo sincero" 

mostrando "obras válidas" ao invés de "dar vazão ao incontido ciúme" e criticar os "hábitos 

de higiene" de Raul de Azevedo, "como se a gente nossa daqui estivesse acostumada a ver 

somente literatos peludos, ensebados e fedentos". Os verdadeiros 'homens de letras* 

paranaenses, mesmo pertencentes a diferentes gerações, estariam unidos em torno do 

'adventicio', que há muito havia comprovado seu talento. 

Acercou-se do escritor nortista o que o Paraná possui de melhor:- Dario Velloso, que não tem pelo 
seu valor a concorrência de Raul de A/.evedo. e que a nós não custa proclamar a melhor celebração 
do que por aí avulta: Euclides Bandeira, o notável jornalista, poeta emérito: o polemista de mais 
vigor que há surgido na arena paranaense: .Santa Ritta tão eminente que preside o Centro de Letras, 
único expoente do poder intelectual dos nossos: Sebastião Paraná, outros velhos e gente nova como 
Clemente Ritz. Samuel César, Acyr Guimarães. Heitor França. Francisco Leite, Raul Gomes, Cyro 
Silva, que tão brilhante e tão bela oração fez ao seu ilustre confrade Raul de Azevedo no Centro de 
Letras, e muitos outros "centralizados" ou não. e que por isso não devem ser tidos em conta.8 4 

Júlio Ramiz declarava também que sua indignação vinha das observações lançadas 

sobre a produção literária paranaense, pois afinal: "que minem a reputação alheia vá: mas que 

nessa ânsia desfaçam o que já temos em nossa literatura conquistado, não!" 

Contudo, ao nomear o séquito que cercava o 'Príncipe das Letras do Norte' , em 

Curitiba, o autor elencou Ciro Silva sem antes consultá-lo. Este poeta, como foi visto 

anteriormente, já havia manifestado sua insatisfação em relação a Raul de Azevedo e logo 

apresentou sua contestação: 

Júlio Ramiz. pelo "Diário da Tarde" tratando de assunto literário, escorropichou uma lista de nomes 
de pessoas que aqui tem feito elogios ao Sr. Raul de Azevedo, recém-vindo do norte. O meu 
humilde nome encontra-se entre aqueles que cantaram as altas qualidades literárias do Sr. 
Administrador dos Correios. Entretanto, isto não é exato. Eu nunca elogiei o Sr. Raul de Azevedo, 
nem podia fazê-lo por não me ser conhecido. Apenas como orador oficial do Centro de Letras do 
Paraná, saudei esse cavalheiro, em uma visita feita pelo mesmo, ao Centro. Não foi um elogio, foi 
uma saudação e essa mesma feita, não em meu nome. mas em nome da agremiação que recebia a 
sua gentil visita. Nunca, até hoje. fiz elogio a qualquer pessoa, como também não solicitei louvores 
a quem quer que fosse. Entendo que as obras literárias glorificam ou pelo menos dão nome ao seu 
autor, não pela quantidade, mas pela qualidade. Os exemplos são numerosos. Foi Cyrano que deu 
nome a Rostand e Euclides da Cunha fez-se unicamente com "Os sertões". Por isso nada vale chegar 

84 RAMIZ. Júlio. Literálhas Diário da Tarde. Curitiba. 26 abr. 1922. p.2 
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trazendo um cargueiro de livros. É questão de ter dinheiro. 
Outro dia uma italiana da colônia vendia uma carroça cheia de ovos a 100 réis a dúzia. Mas assim 
mesmo eram caros, porque os ovos estavam podres. 
E para terminar, os literatos patrícios não andam sujos, nem sebosos. Mas. quando são de idade já 
avançada como o Sr. Raul de A/.evedo. não procuram bancar os mocinhos bonitos e namoradeiros.1^ 

Ciro Silva, colunista do jornal que publicou as denúncias sobre a "igrejinha", 

deixava transparecer que compactuava com as opiniões sobre o péssimo rumo das coisas 

literárias no Paraná, especialmente no que se referia à influência exercida por Raul de 

Azevedo. A exclusão do seu nome na palestra deste escritor, mesmo depois de ter lhe saudado 

em nome do Centro e do fato de ele não possuir ainda nenhuma obra publicada, permitia até 

que se especulasse sobre ser ele o verdadeiro autor dos artigos. No entanto, não existem 

indícios suficientes para que se conclua algo a este respeito. Mesmo na época, ao que parece, 

havia grande dificuldade em identificar alguns dos pseudônimos usados. Léo Cobbe, 

musicista curitibano que às vezes enveredava pelos caminhos literários, numa crônica 

bastante divertida, afirmava em tom jocoso ter criado um método algébrico para a solução 

científica deste problema. Entretanto, como ele era um péssimo aluno da matéria e eram 

necessários cálculos muito complexos, a aplicação do seu método não resultava na efetiva 

solução deste problema86. 

O debate parecia não ter mais fim, revelando parte da agitação que se estabelecia na 

cidade. A tréplica de Júlio Ramiz, como não podia deixar de ser, apareceu poucos dias depois. 

Outros que não o ilustre Cyro Silva pensei que fossem os que desdoirar quisessem o conceito da 
gente literária daqui, avaliando o peso do talento e da obra intelectual de Raul de Azevedo pelas 
toneladas de cabelo ou sebo que exibisse ao se apresentar. 
Porque toda essa criticalha que se tem feito em torno do homem recém-vindo outra coisa ainda não 
se disse senão que ele tem pince-nez, faz barba, usa luvas, toma banho e trata-se enfim como quem é 
cavalheiro, convive em meio culto, observa regras de higiene, e não precisa emborrachar-se para ter 
inspiração, nem usar cabeleira vasta e gravata de "tony" para se fazer poeta. 
Isso era de gosto antigo, e perdura ao que parece, só entre os músicos de quem a arte ainda se 
retrata na peruca. 

O Sr. Silva como orador do Centro de Letras e em nome de literatos que se assembleiavam para 
tratar de literatura não "cantou as qualidades literárias de Raul de Azevedo", assevera. 
Mais do que isso. porém, espanta a confissão do orador do Centro de Letras: nesse discurso não 
elogiou Raul de Azevedo porque não lhe é conhecido! 
Essa razão, supunha servisse apenas para não atacá-lo. 
Mas. me ia alongando no assunto que o meu propósito não é o de contender com o literato 

85 SILVA. Ciro. Literálhas. Commércio do Paraná. Curitiba. 28 abr. 1922. p . l . 

86 COBB. Léo. O ridículo, o imperador e o rei. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 sei. 1927. p.5. 
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paranaense que tão mal lieou querendo a Raul de Azevedo, e sim de justificar, como já o fiz. a 
conclusão que tiramos de que ao ser recepcionado no Centro, tivesse o "postalista" e escritor uma 
demonstração de simpatia c carinho. Já que o orador do Centro, quem traduziu as expressões 
daquele areópago negou-o agora, que isso sirva de aviso aos outros que se furtem a eloqüência do 
ilustre tradutor dos sentimentos dos honestos membros do Centro de Letras, cuja intenção juramos, 
nunca foi a de desfeitear alguém, tanto mais porque tenha elegância e seja namoradeiro. o que aliás, 
nem todos podem ser. mesmo a força de Soret.' 

Pela segunda vez, Ramiz tentava reduzir a discussão literária aos "hábitos de 

higiene" do administrador postal e suas qualidades de escritor. Mas. nesse momento, ela 

envolvia muito mais do que isso: relacionava-se com os direcionamentos da produção literária 

local e suas lideranças, com o processo de renovação das artes, com o papel da principal 

entidade cultural, entre outros aspectos. Cada vez mais o ambiente intelectual curitibano 

dividia-se, e o apoio a Raul de Azevedo determinava apenas um dos lados do embate. 

Depois de um intervalo de mais de um mês, em 21 de maio realizou-se a quarta das 

Tardes de Arte, presidida por Romário Martins. O festival contou com diversas apresentações 

artísticas, especialmente números musicais. Em suas apreciações, os críticos foram unânimes 

em destacar mais um sucesso de público e de palco. No entanto, uma pequena nota dissonante 

a respeito de dificuldades na execução do Carnaval de Grieg, interpretado ao piano pela 

senhorita Arthêmia Cruz, "devido à má orientação do professor Raul Messing", promoveu 

mais uma intensa controvérsia88. 

Defendendo a aprendiz e as "TARDES DE ARTE [que] entre nós constituem a 

expressão delicadíssima de todas essa representações das Belas Artes, infundindo a convicção 

absoluta do alto grau de nossa cultura artística", se postou o crítico do Diário da Tarde, 

Lamoriaux. Discordando deste posicionamento e especialmente do seu restrito conceito de 

arte, exprimiu-se Willy, "um jovem literato", na Gazeta do Povo. Os dois debateram 

diferentes aspectos relacionados à música e à arte, por mais de um mês, quase diariamente, 

nas primeiras páginas dos dois mais importantes periódicos da capital, mobilizando a atenção 

dos leitores. 

Em meio a essa efervescência, os promotores das Tardes de Arte não esmoreciam. 

87 RAMIZ. Júlio. Literálhas. Diário da Tarde. Curitiba. 29 abr. 1922. p.2. 

88 GUIMARÃES. Acyr. Tardes da Arte. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 lev. 1922. p.2. 
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Contudo, a realização do quinto evento teve de ser adiada devido à ocupação do Teatro 

Guaira pela companhia de operetas Áurea Abranches, cuja temporada na capital paranaense 

foi '"verdadeiramente magnífica". 

Durante esse intervalo. Raul de Azevedo manteve intensa produção artística. 

Dedicou-se à redação e publicação de vários artigos, ora apresentando poetas sul-americanos 

de destaque, ora comentando as apresentações da Companhia de Operetas que ocupava o 

teatro, destacando a atuação de seu amigo pessoal Alexandre de Azevedo89 . No Clube 

Curitibano. apresentou a conferência /3 de maio. que integrou o ciclo de apresentações em 

comemoração ao Centenário da Independência. Ainda, junto a diversos literatos locais, 

participou do lançamento da revista literária A Flemuda, editada pelo jovem Octávio de Sá 

Barreto90, cedendo dois de seus consagrados contos. Um deles era o famoso Avós, 

mencionado por Euclides Bandeira como uma "deliciosa miniatura" escrita "à maneira de 

Catulle Mendes, sem a malícia afrodisíaca"91. 

Ainda durante a polêmica musical, aconteceu outra reunião dominical, considerada 

mais um "fulgurante sucesso" para a maioria dos críticos. 

Esteve brilhantíssima a Quinta das Tardes de Arte, ontem realizada no teatro Guaira. 

As frisas e camarotes e a platéia abrigavam numerosa concorrência que os enchia literalmente. 
Abriu a sessão o presidente do dia. Sr. Desembargador Dantas Ribeiro, sendo em seguida executado 
um caprichoso programa 
Apresentando-a [Sra. Helena de Azevedo | a culta assistência, o escritor Raul de Azevedo que há 
muito se vem esforçando pelo brilhantismo dessas reuniões disse as seguintes palavras que 
revelaram as dificuldades da arte de bem dizer: 

89 A Companhia de Áurea Abranches mereceu várias críticas positivas na imprensa, destacando-se 
dois extensos artigos de Raul de Azevedo. O primeiro tece elogios ao ator Alexandre de Azevedo que integrava a 
companhia e o segundo tece comentários sobre a artista principal e a temporada teatral na cidade. Ver 
AZEVEDO. Raul. Áurea, a artista singular. Diário da Tarde. Curitiba. 19 ¡un. 1922. p.2. e AZEVEDO, Raul. 
Da lila A n.8. Diário da Tarde, Curitiba. 14 jun. l 922. p.2. 

9,1 OCTÁVIO DE SÁ BARRETO (22/1 1/1906-22/10/1986). Filho de Antônio Victor de Sá Barreto e de 
Constância Motta de Sá Barreto. Nasceu e faleceu em Curitiba. Foi funcionário público estadual, função na qual se 
aposentou. Diplomou-se em 1930. em Direito na UFPR. tendo como companheiro de estudos Rodrigo Júnior, um dos 
seus maiores amigos, com quem dividiu a direção da empresa editora A Novella Mensal, mais tarde rebatizada de A 
Novella Paranaense. Casou-se com Carmem Miranda Sá Barreto e leve dois filhos: Victor Maviael e Terezinha 
Cecília. Fundou e dirigiu diversos jornais e revistas. Foi pioneiro com Heitor Stockier e Correia Júnior, pela PRB2 de 
Curitiba, em 1924. do radioteatro no Brasil. Teve várias obras publicadas. Integrou o movimento futurista e modernista 
paranaense. 

91 BANDEIRA. Euclides. Pelas Letras. Commérc io do Paraná. Curitiba. 19 lev. 1922. p.2. 
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"Vós sabéis, minhas nobres e distintas Senhoras e senhores, que lui uma arte difícil de bem di /er . 
Ela 6 delicada, c lina é sutil, e complexa. E claro e intuitivo que muitos afirmarei mesmo que todos, 
inclusive eu. dizem versos e prosa. Mas falar, recitar, não chega a "arte de bem dizer". E tanto que 
nas grandes capitais. Rio de Janeiro ou Lisboa. Paris ou Londres e outras, há as escolas, os cursos de 
declamarão. 
Quis a nossa boa fortuna que. nesse momento, a cidade verde e azul hospedasse distinta patrícia 
nossa "diseuse"'primorosa e de valia alta. Refiro-me a Sra. Alexandre de Azevedo |da companhia de 
operetas de Áurea Abranches | , nascida Helena Van Herven - esposa cie grande ator e apurado 
homem social que é Alexandre de Azevedo, pertencente ela a tima das mais brilhantes famílias da 
sociedade carioca". 

Na quinta das Tardes de Arte. foi apresentada pelo intelectual paulista Dr. Alberto 

Carlos a conferência Visões do Paraná, que discorreu sobre a beleza da viagem pela serra do 

mar em direção à capital. Seguindo o estilo difundido pelo literato nortista, para a alegria da 

platéia feminina que lotava o teatro, ao final da sua oração, o médico comparou a mulher 

paranaense à espanhola, enaltecendo suas qualidades e beleza. Para os críticos, "como as 

reuniões anteriores, a de ontem deixou a mais grata impressão, tendo a distinta assistência 

compensado com seus aplausos aos que concorreram de modo notável para a esplêndida 

vesperal'"'3. 

Os comentaristas acentuaram que as Tardes de Arte eram "reuniões intelectuais de 

todos os credos, sem que houvesse escolha de gerações, de idéias, de propensões" que vinham 

aproveitando "indistintamente o valor dos intelectuais aqui residentes e que ora se dispersara, 

ora se congregava no acanhado ambiente do Centro de Letras", substituindo-o com grandes 

vantagens. 

Veio pois em rutilância. explodir perante o público, na vastidão de um teatro, a obra que se 
obumbrava e se perdia na solidão dos gabinetes de trabalho, ou que vinha a público na estreitas 
colunas dos jornais, entre notas das polícias e reclamos de mercearias, que nem de revista literária 
uma possuímos para abrigar tantos e tão valiosos surtos de talento. 
Da obra que se vem fazendo, não aproveitam tanto os que se arrojam perante a crítica a expor os 
frutos do seu trabalho. 
As Tardes de Arte não trazem aos artistas glórias, efêmeras ou indeléveis, mas talvez o dissabor da 
crítica intolerante, da ação destruidora dos que não criam, dos que se exaltam para destruir. 
Entretanto, dessas vesperais que o público inteligente escolheu com inefável simpatia, d imanam 
efeitos benéficos com o gosto que d i fundem pela composição, dicção, audição da prosa, do verso, 
do canto, da música: pelo apuro que exige ao artista numa concorrência distinta e que enobrece. 
E o público quem aproveita, porque na massa imensa que forma a assistência das Tardes de Arte. 
despertam-se vocações, provocam-se manifestações superiores ele arte e dc crítica. 

"2 TARDES DE ARTE. Diário da Tarde. Curitiba. 12 jun. 1922. p . l . 

93 TARDES DE ARTE. Diário da Tarde. Curitiba. 12 jun. 1922. p. I. A palestra foi editada alguns 
dias depois em CARLOS. Alberto. Visões do Paraná. Gazeta do Povo. Curitiba. 15 jun. 1922. p.2. 
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Foi uma escola que se insliluiu - escola do helo, que ensina e diverle.' '4 

O grande espaço na imprensa consagrava a iniciativa como o mais comentado 

acontecimento artístico da cidade, evento que centralizava as atenções da sociedade 

curitibana. O volume de críticas, crônicas e artigos publicados nesse curto espaço de tempo, 

dava apenas uma idéia da repercussão que as Tardes de Arte alcançavam na cidade. A 

movimentação que havia no ambiente literário da capital desde a chegada do escritor 

adventicio provavelmente era também um dos assuntos principais das palestras confidenciais 

das esquinas, das chacotas dos "habitues" do Bar Brasil e das mesinhas das confeitarias 

familiares da Rua 15. Na administração postal, local de concentração de um grande número 

de literatos, o assunto deveria ser quase obrigatório, tanto que partirá do interior da Arcádia 

Postal a verdadeira oposição ao evento e ao seu principal organizador. 

3. A ARCÁDIA POSTAL 

No mesmo período em que se promovia intensa agitação no meio cultural e 

artístico curitibano, as relações de trabalho no interior da Arcádia Postal, segundo o epíteto de 

Euclides Bandeira, se alteravam profundamente. 

Possuidor de vasto conhecimento sobre as minúcias do serviço, pois se tratava de 

um funcionário de carreira95, Raul de Azevedo, após a posse, imprimiu um novo estilo de 

gestão à administração dos Correios da capital paranaense. Já nos dois primeiros meses de sua 

atuação, realizou um balanço geral na contabilidade da instituição, alterou linhas e horários de 

despacho e recebimento de malas postais, implantou a 7 seção, designando o poeta Evaristo 

'w RAMIZ. Júlio. As vesperais de arte. Diário da Tarde. Curitiba, 15 ¡un. 1922. p.2. 

'5 O Coronel Raul de A/.evedo iniciou a sua carreira postal em 18 de maio de 1890, como praticante 
suplente na administração dos Correios do Estado do Pará. Em 21 de agosto de 1891. loi nomeado praticante de 
2a classe. Em I I de agosto de 1894. foi promovido a amanuense: a 13 de julho de 1895 loi exonerado, a pedido, 
dos serviços dos Correios. A 18 tie agosto tie 1910. mais de 10 anos depois de abrir solução de continuidade na 
sua vitla postal, s. s. retornou ao poslalismo. já então em cargo de alta responsabilidade, qual o de administrador 
dos Correios do Estado do Amazonas no desempenho de cujas funções esteve até ser designado pelo Governo da 
República, para vir servir na repartição de Curitiba. RAUL DE Azevedo. Diário da Tarde, Curitiba. 27 jan. 
1922. p . l . 
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David Pernetta para seu comando, e instituiu um novo horario de funcionamento para a 

repartição, entre outras medidas. Além disso, passou a centralizar boa parte dos trabalhos, 

determinando que todos os despachos deveriam levar sua rubrica, estabelecendo, ainda, que 

todas as reclamações sobre serviços deveriam ser a ele encaminhadas para efetiva solução. 

Tornando público o seu trabalho, as novas normas de administração eram publicadas na 

imprensa local, em notas pagas pela própria instituição ou por iniciativa dos próprios jornais. 

A princípio, a série de inovações na execução do trabalho postal foi bem aceita pelos 

funcionários, instaurando-se um ambiente de cordialidade. 

Demonstrando bom relacionamento com alguns intelectuais paranaenses, com 

quem dividia suas atribuições, o novo administrador nomeou o literato e amanuense Raul 

Rodrigues Gomes para a função de oficial de gabinete da administração, substituindo 

Sebastião Vianna que havia solicitado desligamento do cargo96. Embora fosse amigo pessoal 

do funcionário afastado, Raul Gomes''7 assumiu prontamente o cargo, que lhe rendia um bom 

acréscimo nos vencimentos, desenvolvendo suas atividades profissionais em uma sala 

contígua à da diretoria. Com isso se estabeleceu um contato direto e diário entre Raul de 

Azevedo e o escritor paranaense. 

Poucos dias depois de sua nomeação, no início de abril, Raul Gomes e o novo 

administrador, em paralelo aos seus trabalhos, promoveram e participaram ativamente das 

homenagens ao poeta e agente postal Clemente Ritz, que brevemente assumiria um cargo nos 

Correios do Rio de Janeiro. Poeta de renome, simbolista de belos versos, membro da 

maçonaria e sócio atuante do Centro de Letras do Paraná, Clemente Ritz era figura destacada 

no meio literário curitibano, além de um dedicado empregado da administração federal, onde 

desenvolvia suas atividades profissionais havia mais de 12 anos. Sua transferência motivou 

diversas confraternizações na cidade, em grande parte compartilhadas pelos dois xarás. 

Raul Gomes e Raul de Azevedo, por exemplo, encabeçaram a lista de adesão, de 

% NOTÍCIAS dos Correios. Gazeta do Povo. Curitiba. 27 abr. 1922. p.2. 

97 Raul Gomes, prol'essor, loi admitido nos Correios através de concurso público realizado em 1921 
para auxiliar. Depois obteve o primeiro lugar no concurso de 23 de abril de 1922. sendo efetivado em 
13/09/1922 como oficial de primeira classe. 
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um jantar promovido por seus colegas de trabalho e literatos, no Clube Thalia, no qual Gomes 

proferiu um brilhante discurso comparando a partida de Clemente Ritz a "Ulysses, o rei de 

Ithaca, quando abandonando a ilha de Calypos, onde reinava uma eterna primavera e tudo era 

paz, tranqüilidade e sossego, disse à amorosa Deusa que a tudo aquilo preferia a luta aos 

embates da vida, a rudeza dos entrechoques, o prazer das coisas imperfeitas"1'8. 

Dias depois, participaram de um almoço no mesmo clube. Naquela ocasião, o 

escritor e crítico literário Laertes Munhoz proferiu algumas palavras endereçadas a Ritz, que 

agradeceu emocionado. Em seguida, serviu-se um lauto banquete, no qual os convivas 

degustaram "saladas de maionese e sopa de camarão. Lombo à brasileira. Peru Assado" e, na 

sobremesa, "compotas diversas", regados a grande quantidade de "vinhos, champanhes, 

licores, chá e café".'''' 

Na repartição postal, o administrador e seu oficial de gabinete promoveram outra 

emocionante solenidade. 

Os carteiros da administração dos correios quotizaram-se e adquiriram uma belíssima lapiseira de 
ouro que acompanhada de um cartão gentilíssimo e amistosa dedicatória entregaram ao Sr. 
Clemente Ritz. como uma demonstração do carinho e apreço manifestados a esse alto funcionário 
postal. 
Reunidos na primeira seção da administração na presença do Dr. Raul de Azevedo, administrador e 
de inúmeros funcionários fez a entrega da lembrança em nome dos carteiros o Sr. Raul Gomes que 
interpretando os sentimentos destes colegas de Clemente Ritz afirmou o que havia de sinceridade no 
gesto deles. Ritz num comovido improviso, agradeceu a prova de amizade, frisando que via naquela 
demonstração de carinho o aurorear de uma época em que imperava no elemento postal o belo e 
louvável espírito de coleguismo. 
Acentuou que em 12 anos de vida nos correios, quando em posições de saliência, nunca exerceu 
vinganças nem perpetrou injustiças.[. . . | 
Os praticantes auxiliares, amanuenses e oficiais também cotizaram-se e adquiriram um belo relógio 
de ouro com monograma, e expressiva dedicatória gravada na ante-capa, e ontem, surpreenderam ao 
colega em vésperas de partir, ofertando-lhe este brinde ao iniciar o expediente da repartição. 
Traduziu em palavras muito eloqüentes de admiração e amizade que os ofertantes dedicam ao 
homenageado o amanuense fe pocta | Sr. Alcindo Lima. que mais uma vez salientou as primorosas 
qualidades de caráter e intelectuais de Clemente Ritz.1"" 

Em companhia de outros literatos, amigos e colegas de profissão, os dois 

participaram, ainda, no mesmo dia, da sessão especial do Centro de Letras, na qual Raul 

98 CLEMENTE RITZ. Diário da Tarde. Curitiba. 5 abr. 1922. p . l . 

' ' "DESPEDIDA. Diário da Tarde. Curitiba. 10 abr. 1922. p. I. 

MAIS H O M E N A G E M . Diário da Tarde. Curitiba. I I abr. 1922. p.l 
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Gomes, mais uma vez. discursou, dividindo a tribuna com Dario Velloso"". 

Contudo, em pouco tempo, as relações cordiais que existiam na Arcadia Postal se 

alteraram. Logicamente, a exaltação que se iniciava no meio literário local repercutia na 

repartição, onde tantos empregados também se dedicavam às belas letras. E. da mesma forma 

que vinha acontecendo com sua vida literária, as qualidades administrativas do coronel de 

Azevedo passaram a ser questionadas, refletindo, em parte, a insatisfação que começava a 

surgir dentro da repartição estadual dos Correios. 

As primeiras observações a esse respeito se referiam às más condições do prédio 

onde funcionava a sede dos Correios do Paraná. Na verdade, a reivindicação de aquisição ou 

construção de um novo prédio para o funcionamento da repartição antecedia a chegada do 

coronel à cidade. 

Em 1920, a Direção Geral dos Correios, no Rio de Janeiro, enviou ofício à 

administração estadual cogitando adquirir o prédio da Companhia Mútua Amparadora, 

também situado na Rua 15. Foi constituída uma comissão local para estudar o caso. Após 

análise, se entendeu que o edifício em questão não atendia as exigências, recomendando-se a 

compra do Palacete Hauer. Estudou-se, também, a aquisição do prédio onde ela funcionava 

desde 1900, de propriedade de Wenceslau Glaser, o que também acabou não se 

concretizando. 

Alguns dias após sua chegada, Raul de Azevedo, em companhia de alguns agentes 

postais, visitou novamente o Palacete Hauer, postulando sua provável compra, "caso a 

Direção Geral não optasse pela construção de edifício próprio". Como este administrador 

havia conseguido a liberação de verba para construção do prédio próprio dos Correios do 

Amazonas, poucos anos antes, se esperava dele a mesma proeza no Sul. Entretanto, os 

esforços que ele empreendeu no Paraná não foram bem sucedidos. Nada se realizando até 

quase a metade do ano, o assunto ressurgiu na imprensa com nova força. 

Curitiba cslá mal servida de alguns edificios que são as primeiras visitas dos forasteiros. Os correios 
funcionam em sobrado otimamente localizado e dc boa aparência, porém exiguo quer na parle 
destinada ao público, quer na pertencente ao pessoal: a repartição telegráfica acha-se em condições 

"" C E N T R O DE LETRAS.- Clemente Ritz. Diário da Tarde. Curitiba. I I abr. 1922. p . l . 
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menos lisonjeiras. 
E dizer-se que já foi traçada e oreada a planta ele grandioso edificio para as duas importantes 
repartições, tendo tudo ficado no tinleiro... Outros correios, alé de categoria inferior, aproveitaram a 
verba consignada a edifícios das adminis t rações postais nos estados: aqui ficou-se nas promessas e 
nas tentativas de esdrúxulas adaptações de casas impróprias quando, não só o serviço dos correios e 
telégrafos, como o progresso arquitetônico da cidade reclamam palácios novos e imponentes.1 0 2 

Embora a administração postal funcionasse em prédio de excelente localização, 

este não oferecia o conforto necessário aos seus empregados e freqüentadores. Em pleno meio 

dia. a maioria das dependências necessitava de luz artificial, pois eram poucas as janelas 

existentes. Muitas seções funcionavam em corredores adaptados como salas, e diversas delas, 

inclusive a da diretoria, eram separadas por meia parede de madeira, ficando devassadas, o 

que dificultava o bom andamento dos trabalhos. 

Para completar fielmente o quadro, falta apenas mencionar que. perto do elevador de serviço havia 
uma pequena escada que levava ao porão do edifício onde estavam instaladas as sentinas, das quais 
se evolava característico mau-eheiro. C o m o se vê. o ambiente era meio ótimo de cultura de bacilos 
de Koch, a ponto que. de certa época para cá. todos os funcionários que se integravam no seio da 
natureza eram prostrados por este gérmen.. .[ . . .] 
Falta-nos somente expor as condições do saguão público. Era um salão com quatro metros, quando 
muito, de fundo, não excedendo ao dobro da largura, abrindo em três portas para a Quinze de 
novembro. Aí estavam, à direita de quem entrava, os guichets da tesouraria; à frente, o guichet de 
entrega de registrados da Quinta seção [...] e um [guichetl de venda de selos. À esquerda havia uma 
espécie de corredor, que se introduzia pela turma de conferência da Quarta seção e onde estavam a 
direita, outro guichet de venda de selos e as caixas de coleta. Ao fundo e à esquerda até quase a 
porta de entrada, dois guichets de correspondência registrada [ . . . | " u 

Neste ambiente, como alertavam os funcionários, "o trabalho absolutamente não 

constituía um prazer, como deve ser encarado por todos os indivíduos normais ou sãos" e 

todos desempenhavam sofregamente suas funções. Devido a tais reclamações e procurando 

melhorar as condições de funcionamento, foram feitas algumas adaptações no prédio pelo seu 

proprietário, em agosto do ano seguinte, mas isso incorreu no reajuste do aluguel, elevado 

para mais de 600 mil réis mensais. 

A essa dificuldade, somava-se a burocracia dos serviços e a rígida hierarquia 

funcional. Cada funcionário e seção postal tinham uma função e uma competência específica 

102 TERÊNCIO. O novo mercado. Commérc io do Paraná. Curitiba. I I Jul. 1922. p.2. 

103 RELATÓRIO DOS T R A B A L H O S E X E C U T A D O S PELA DIRETORIA REGIONAL DOS 
CORREIOS E TELÉGRAFOS DO PARANÁ NO A N O DE 1934. Apresentado ao Sr. Dr. Leónidas de Siqueira 
Menezes (Diretor Geral dos Correios e Telégrafos) pelo diretor Regional Dr. Flávio da Silva Pereira. Curitiba. 
1934. Cópia Xerocada de original. S/p. s/ed. 



55 

o que, muitas vezes, dificultava o atendimento ao público. As pessoas que necessitavam desse 

serviço nem sempre entendiam as 'nuanças' estabelecidas para sua execução, o que servia, 

inclusive, de tema para crônicas locais. 

No Correio 
- O Sr. Di/.-me onde devo apresentar essa carta. que lem uma observação no envelope? Perguntou 
uma moça estrangeira a um empregado. 
- Ali. indicou o interpelado. 
A moça loi ao guichet dos registrados simples. Esperou, esperou, conseguindo afinal entender-se 
com um mocinho magro de cabelos alvoroçados, que registrara um pacote, car imbando-o 
- Isso não é aqui. disse o mocinho restituindo a carta que a mocinha lhe entregara. 
- Mas então onde é? Indagou ela olhando em torno, sem saber a quem se dirigir. 
Nisto um empregado que estava do outro lado. começou a acenar para a moça. indicando que Tosse 
pela rua e virasse a direita: na sexta seção, disse.1 

A moça, que não encontrava solução para o seu caso, voltou acompanhada de "um 

empregado baixinho", que perguntou outra vez, ao mesmo rapaz de cabelos encaracolados, 

onde afinal podia realizar-se tal serviço. 

— Com quem é isto? 
— Isto é aqui mesmo. Mas esta carta não pode seguir. 
O empregado, que também é oficial da Guarda Nacional, então explicou: 
— E preciso a senhora fazer outro envelope ou escrever em cima uma declaração... 
A moça ficou no mesmo, voltou ao saguão do correio, mas olhou para um outro lado com ar de 
desânimo, pôs a carta na bolsa e foi-se embora. 
— É uma coisa deplorável! [.. . | '°5 

Em seguida apareciam outros demandantes do serviço postal. Chegavam duas 

meninas para "comprar selos no guichet dos registrados", também encaminhadas a diversos 

balcões de atendimento. Todo esse atrapalho, segundo o cronista, era decorrente da péssima 

distribuição e instalação e da má-vontade dos funcionários em executar o serviço. 

Pois senhores, se a venda de selos não estivesse metida num buraco que ninguém vê, não haveria 
dificuldade para qualquer um achar o lugar próprio. 
Entretanto, à noite a venda passa cá para a frente. 
Quem vai ao guichet de durante o dia tem de voltar. Demais na venda de selos põem na maioria das 
vezes pessoas que não gostam daquele posto. Há por exemplo um moço que fala ao público com 
cigarro na boca. 

p.2. 

p.2. 

1,14 ASSUMPÇÃO. Phâmphilo (dr. p.A.) Esbocetos. Commércio do Paraná. Curitiba. 26 ago. 1922. 

105 ASSUMPÇÃO. Phâmphilo (dr. p.A.) Esbocetos. Commércio do Paraná. Curitiba. 26 ago. 1922. 
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Isso é uma desconsideração. O empregado é pago pelo povo. deve respeitar a quem lhe paga. 
Noutro dia. na divisão de registrados simples, estava um moço com uma cadeira derreada para traz. 
e com a curva da perna enganchada na ponta da mesa de trabalho. 
Nós desculpamos estas coisas porque sabemos como são as maneiras tia nossa gente. Mas. os 
estranhos não desculpam e llcam fazendo mau juízo de nossa educação e de nossos serviços 

i - . , - MI6 administrativos. 

Entretanto, foi no interior desta rígida hierarquia funcional que começaram a surgir 

as mais veementes críticas às recentes medidas de funcionamento implantadas na repartição e 

aos possíveis desmandos do novo administrador. A insubordinação surgiu dentro do próprio 

gabinete da administração e foi encabeçada resolutamente pelo paranaense Raul Gomes, que 

pediu seu desligamento do cargo em comissão. Tal solicitação se fundamentava, 

especialmente, nas constantes e injustas transferências de posto de Sebastião Vianna, também 

escritor, jornalista e crítico literário, recentemente destacado para fazer a conferência cias 

malas postais durante a madrugada. Esse serviço, realizado sob a baixa temperatura do 

inverno curitibano, era totalmente incompatível com o estado de saúde debilitado desse 

funcionário, fato que era do conhecimento do administrador. 

O Sr. Raul de Azevedo, segundo já está público em Curitiba, mandou o Sr. Sebastião Vianna 
trabalhar numa das seções da repartição postal, com o fim determinado de chefiar a remessa de 
malas de I às 7 horas da manhã, não com o intuito de satisfazer o interesse do serviço, mas com o 
fim perverso e desumano de fazer que a saúde daquele moço se agravasse e caísse de cama e pedisse 
licença! 
O Sr. Sebastião Vianna, segundo Curitiba inteira sabe, sofre de asma. cujas crises, violentas, de 
terrível dificuldade de respiração e acompanhadas de tonturas. o impedem de tomar sereno, se 
molhar, se resfriar, etc. 
Afrontar o intemperil. para ele. é sempre agravar o seu mal . | . . . | 
E o que o Correio - inimigos e amigos - viu assombrado e compungido com tanta perversidade, com 
tanta maldade, loi o Sr. Sebastião Vianna comparecer às 7 horas da noite ao serviço, diariamente, 
sem nunca faltar, sem nunca se lamentar, sem pedir misericórdia e retirar-se às 2. 3 horas da 
madrugada com violentas dispnéias, à chuva, ao vento e ao frio. sempre acompanhado em seu 
regresso ao lar por um dedicado amigo. 
E para ir no Correio, levantando-se, muitas vezes, da cama. era preciso tomar injeções estimulantes, 
levar no bolso um frasco de uma poção ou coisa que o valha e papéis anti-asmáticos, que eram 
queimados nos momentos mais penosos!!!107 

Tomando as dores do seu amigo pessoal, a quem acompanhava todas as noites no 

106 ASSUMPÇÃO. Phâmphilo (dr. p.A.) Esbocetos. Commérc io do Paraná. Curitiba. 26 ago. 1922. 
p.2. 

107 GOMES. Antônio Rodrigues. Ao povo de minha terra. Gazeta do Povo. Curitiba. 2 out. de 1922. 
p.6. Como se verá adiante, para evitar sua demissão dos Correios e processos administrativos, depois de uma 
primeira suspensão, os artigos de Raul Gomes passam a ser assinados pelo seu irmão caçula, funcionário da 
Recle Ferroviária. 
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rc to rno de scu trahalho e ta mbém de ()utros I"un c io ncírios de C~llTC lra lJue vinham sendo 

discriminados. Raul Go mes passou a lide rar uma viru len ta campanha cnntra () seu s upe n o r 

h icrürqu ico. 

RA UL GOMES. RCII'alo Jln)\'avcllll~ntc U<.I plilllcira ou 
inicio da :-.cgunda dl.!cada do sc.:c XX . (Antes ue U cSL' ri lOr 

ICllIar Se.' slI k idar. L'0 l11 tllll lim !la hora. o que dcs ligurou 
parte de SCo' lI I ~ihi(l) . Accn'{1 Cec ilia Gnll1cs . 

Para acalmar os ünimos exa ltados q ue se manifestavam nos prinCipais ambientes 

que freqüentava, e para proje tar seu no me lite rúri o no Sul do país. após o pedido de 

des ligame nt o de Raul Go mes. Raul de Azevedo aceitou o convite do governador de Santa 

Catarina para visitar por alguns dias aquele estado. de ixando a admini stração a cargo do 

contador Coronel Teodorico dos Santos. 
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Desfrutando curta temporada de ferias em Florianópolis, o 'Intelectual ilustre'" e 

"obsesso do fino culto à Forma apurada, dentro da idéia profunda" foi carinhosamente 

recebido em diversas recepções promovidas pela sociedade e governo catarinenses. No 

principal evento, que seguiu os moldes das Tardes de Arte curitibanas. ele proferiu mais uma 

de suas "aplaudidíssimas" conferências. 

() Teatro Álvaro de Carvalho foi pequeno para conter a sociedade de Florianópolis, que para lá 
alluiu a fim de ouvir Raul de Azevedo. Dificilmente se tem verificado uma reunião tão elegante, a 
que a graça feminina emprestou o seu concurso. Mas. nem era para menos: o nobre conferencista -
literato ilustre, jornalista e escritor - e os nomes das senhoritas que patrocinaram o festival com sua 
participação, tudo fazia para prever e assegurava o êxito da elegante reunião mundana. [...] 
Raul de Azevedo em sua palestra sob o título sugestivo "A alma inquieta das mulheres" estuda os 
temperamentos da mulher nos seus aspectos multiformes [ . . . |"w 

Segundo o palestrante, o temperamento feminino poderia ser revelado através das 

características que distinguiam entre si as três "mais fulgurantes [representantes] da atual 

intelectualidade feminina de nossa pátria" - Rosalina Coelho Lisboa, "a alma sutil de "Rito 

Pagão", Francisca Júlia da Silva, "artista marmórea das "Esfinges", e Gilka Machado, a 

imaginação incandescente dos "Cristais Perdidos". Encerrava a sua apresentação, mais uma 

vez, com uma apologia à mulher, desta feita a mulher catarinense109. 

Em seu retorno a Curitiba poucos dias depois, no trem da marinha, Raul de 

Azevedo foi saudado na estação ferroviária por amigos e funcionários leais. Aguardavam-no 

na capital os trabalhos finais de organização da sexta das Tardes de Arte e diversos 

procedimentos administrativos que buscavam a solução dos problemas anteriormente 

deflagrados na repartição postal. 

O escritor nortista se empenhou em resolver os conflitos, mas seus esforços não 

foram suficientes para reprimir a campanha difamatória que se iniciava. A insatisfação dos 

funcionários, incitada por Raul Gomes, se alastrava. A hostilidade que se fazia em torno da 

produção literária e dos hábitos sociais do escritor nortista alcançava agora sua atuação 

profissional. 

108 RAUL DE AZEVEDO em Florianópolis. Diário da Tarde. Curitiba. I" ago. 1922. p.2. 

Esta palestra foi publicada posteriormente em forma de livro, recebendo um prêmio da Academia 
Brasileira de Letras. 
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O desentendimento entre os dois companheiros de trabalho, em pouco tempo, 

deixou o interior da repartição dos Correios, ganhando as colunas dos jornais e as ruas da 

capital, misturando aspectos profissionais, literários e pessoais. 

4. A ARCADIA EM RUÍNAS E A IGREJINHA DESTELHADA 

Após um intervalo relativamente extenso, em parte relacionado à ausência de Raul 

de Azevedo, a sexta das Tardes de Arte se realizou em fins de julho. O público "que nelas vai 

buscar momentos de agradável prazer, ao mesmo tempo em que nelas encontra elementos 

para instruir e educar", compareceu em grande número, enchendo as frisas e a platéia do 

Guaira. O programa executado esteve impecável, "salvo o número intitulado Uma página 

[apresentado pelo desembargador Santa Ritta] que pela sua extensão e pouco interesse fatigou 

a assistência". Sempre mordaz em seus comentários, Acyr Guimarães foi quem registrou "o 

belo êxito da vesperal", esclarecendo, ao mesmo tempo, o papel que desempenhava na 

promoção dos eventos. 

Sempre ju lgamos as formosas reuniões como um meio de educação dos nossos jovens artistas e não 
um ponto de exibicionismo e vaidade e de cabotinagem. E porque assim julgássemos as Tardes de 
Arte. procuramos, a medida que nossas poucas luzes, estimular as qualidades do que possuem 
méritos, exercendo nesta seção da Gazeta do Povo. a função que cabe aos críticos: apontar defeitos, 
classificar com imparcialidade os competidores, aplaudir os esforços bem intencionados. 
Ingrata a nossa missão, mas quando a ela nos voltamos já sabíamos quais os espinhos que nos iam 
ferir. Atribuíram-nos propósitos desleais, assoalharam que pretendíamos "acabar" com as Tardes de 
arte. porque "ninguém mais queria nelas tomar parte e se expor à nossa crítica". 
Ora. ao contrário disso, vemos as Tardes de Arte irem progredindo e os seus programas melhorando 
sensivelmente. Estão, portanto, surtindo desejado efeito as nossas modestas apreciações. 
De fato, a função mas imediata e benéfica da boa crítica é afugentar as incompetencias e abrigar os 
competentes a melhor cuidar dos seus trabalhos. 
Damo-nos por satisfeitos vendo coroados de êxitos os nossos intuitos, que outros não eram senão 
contribuir para a maior beleza das Tardes de Arte e perfeita consecução de suas finalidades 
educativas. 
O programa da reunião de ontem loi a prova de nossa vitória. 
Os artistas e os amadores que nele tomaram parte. Ilzeram-nos cônscios de seu esforço e sem temor 
as apreciações da crítica. Pelo contrário, sabendo-a exigente, mas justa, tinham a certeza de 
merecerem seus aplausos 

11,1 GUIMARÃES. Acyr. As Tardes de arte. Gazeta do Povo. Curitiba. 3 I jut. 1922. p.2. 
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Segundo este depoimento, como u n i d o s integrantes da comissão de organização, 

seus comentarios críticos contribuíam para colocar o evento na ordem do dia, fazendo com 

que polarizasse as atenções. Promovia com isso melhores apresentações artísticas e um bom 

reclame, colaborando decisivamente para o seu sucesso. Ao que parece, mesmo frente à 

campanha negativa que se fazia contra o seu principal idealizador, as Tardes da Ane 

continuavam centralizando as atenções e granjeando bom comparecimiento de público. 

Em paralelo à produção desses eventos, durante todo o correr de 1922, a produção 

literária da cidade continuou fecunda. Foram publicados muitos títulos que mereceram a 

atenção da crítica e da população. Com efeito, sempre que algum paranaense conseguia editar 

um livro, o que não era uma tarefa muito fácil, a sociedade culta de Curitiba se manifestava. 

Apareciam ensaios, críticas, resenhas e anúncios nos periódicos locais auxilindo na sua 

promoção. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando da edição de Suave Convívio de 

Andrade Muricy [radicado no Rio de Janeiro], de Dom Luxo. peça teatral de Alcides Munhoz 

e o que acontecia, nesse mês, com o livro de poemas Sonatinas Morosas, de Rodrigo Júnior. 

Figura de relevo no circuito literário curitibano, a nova produção do poeta foi bastante 

festejada, ensejando várias manifestações de apreço. Dentre estas, se destacou uma crítica de 

Raul Gomes que, prestigiando o amigo e companheiro de letras, encontrou nos seus versos a 

oportunidade para iniciar nos jornais sua investida contra Raul de Azevedo. 

Em A Lyrica de Rodrigo Júnior, Raul Gomes apresentou, inicialmente, estudo 

sobre a literatura paranaense de 1887 a 1922. Para Gomes, no primeiro duodecênio analisado, 

a produção literária do estado teria sido influenciada pelas intensas lutas políticas e espirituais 

existentes, pois "não havia fugir: em política, o cidadão era 'pica-pau' ou 'maragato', em 

religião 'católico' ou 'livre-pensador', em literatura 'burguês' integral ou 'simbolista' rubro". 

Nessa fase, se destacaram as atuações de Euclides Bandeira e Andrade Muricy. A partir do 

início do século, distinguiu-se outra geração literária, à qual pertencia Rodrigo Júnior. 

Entretanto, esta geração chegou "no amortecer das lutas travadas, quase nada mais lhe 

sobrando a combater". 

A geração toda teve. até eerto ponto, de padecer, a influência da sazão em que vingava: na política 
não existiam mais partidos com bandeiras. Irapejando aos ventos a atrair os moços para ardorosas 
cruzadas democráticas pois o próprio civilismo cuja transitoriedade era patente não envolveu toda a 
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mocidade como outrora o llorianismo: na literatura estabelecia-se uma como Babel despicienda com 
a eflorescencia simultánea das mais encontradizas diretivas escolares: qual se alinha aqui ao 
fetichismo da plástica dos versos parnasianos, para ali. mais adiante, exsurdir. presa de desapoderada 
liberdade na confecção de versos brancos: qual renegava o lorturismo nefelibata para inovar o 
romantismo dentro do lema: o pensamento puro na forma pura . 1 " 

O livro de poemas Sonatinas Morosas refletia parte desta fase de amortecimento 

mas. para Gomes, conseguia ultrapassá-la sem ater-se aos modismos recentes, embora sua 

criação se desse no "justo momento em que se dava o colapso dos bons costumes". 

Felizmente, afirmava o paranaense, Rodrigo Júnior tinha fugido à marca da época atual, 

caracterizada pelo "ascoroso almofadismo social e literário", conseguindo expressar na poesia 

seu lirismo "fundamental e fluente". 

Nele [no livro Sonatinas Morosas], porem, a clientela de livros pornográficos de Humberto de 
Campos (Cons. X.X.) e dos luteis, intragáveis e indecentes escrevinhadores que, sob o eufemismo 
ridículo de cronistas mundanos, escondem a inconfessa condição de escafandristas de manifestações 
de baixos instintos, dos impulsos imorais ou libidinosos da sociedade - a citada clientela que 
acoroçoa a expansão deste literatismo depravado cujos frutos não ingressam nos pedestais dos lares 
patriarcalmente honestos - não achará sabor nas encantadoras poesias de Rodrigo Júnior. 
O mais pernicioso do almofadismo literário, contra o qual a força da polícia de costumes [devia] 
adotar as mais severas medidas de profilaxia e repressão, age, nas vítimas, como determinadas 
doenças: deixa sempre o sulco indelével de um traumatismo orgânico ou desequilíbrio moral. 
Na freguesia das literatices que trazem o aludido cunho, as conseqüências são as mais deploráveis: 
surgem as melindrosas, leitoras clandestinas ou as declaradas da "Maça" amanhã lançada no 
desfortúnio inabalável das semi-virgens de Marcel Prevot e que, as revezes, não tendo atingido as 
doçuras do noivado, vivem seriamente preocupadas com a solução dos problemas maltusianos: as 
esposas transfiguradas em tristes e histéricas criaturas, seja ledice de Albertina Berta: seja Elisa de 
fruto do Mato de Afrânio Peixoto: os jovens, gazeteiros inveterados de escolas e ginásios, reduzidos 
a desfibrados e phebos viciados na flor dos anos, e ineptos e inaptos, por completo, ao ganha pão; os 
homens alheados à família, desonram o sexo, não cumprindo deveres de esposos e pais e 
conspurcam a santidade dos lares; os idosos, caricaturados na ridiculeza inominável de velhos 
amorosos, exsudando a força de tenesmos mentais e da contemplação de oleografías desnudas, 
uma prosa tão saturada de libidinagem quão efêmera na sua duração mas maléfica no veneno 
que dissona. Não grifado no original"' 

Raul Gomes aproveitava a chance para combater o escritor nortista, depreciando 

tanto o seu estilo literário - como cronista da vida elegante - como o seu estilo de vida, 

vigorosamente caracterizado pelos "velhos amorosos", parte da clientela deste mesmo tipo de 

literatura. Embora o texto não citasse expressamente o nome de Raul de Azevedo, não 

111 GOMES. Raul. A Lyrica de Rodrigo Júnior. Diário da Tarde. Curitiba. I I e 12 ago. 1922. p.2. O 
artigo é publicado em duas partes, publicadas em dois dias consecutivos. 

112 GOMES. Raul. A Lyrica de Rodrigo Júnior. Diário da Tarde. Curitiba. I I e 12 ago. 1922. p.2. O 
artigo é publicado em duas partes, publicadas em dois dias consecutivos. 
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deixava muitas dúvidas sobre a quem se referia, deflagrando o primeiro ataque. 

Ao mesmo tempo, cabe destacar que o artigo revelava alguns pontos interessantes e 

recorrentes na crítica literária curitibana do período. Em especial, a conotação negativa 

atribuída a parte da literatura produzida no Brasil, principalmente aquela tida como "o sorriso 

da sociedade", uma literatura de uso rápido, sem profundidade, produzida e consumida nas 

mesas dos bares e confeitarias. Essa literatura, considerada pelo autor excessivamente 

"mundana" e "isenta de valores morais", tinha como expressão máxima as obras de Humberto 

de Campos (o conhecido conselheiro XX), por sinal também maranhense. A esse respeito, 

entre as suas obras, se destacava A serpente de Bronze, havia pouco editada, citação 

constante em muitas apreciações literárias redigidas na cidade. 

Fazendo um pequeno aparte, é interessante revelar como esse fato se instituiu e 

difundiu em Curitiba. Quem esclareceu o assunto foi Léo Júnior, na crônica intitulada Atrás 

da serpente Nela o autor revelou detalhes que vão desde a publicação da primeira nota 

sobre a obra e sua procura até a aquisição e posterior leitura, explicitando parte do encontro 

"entre o mundo do texto e o mundo do leitor" m . Segundo o autor, tudo teria começado com a 

publicação de um telegrama, num dos periódicos da capital, em 1921, sob a destacada 

epígrafe "Um livro imoral"."5 

113 LEO JÚNIOR. Atrás da serpente. Fora de foco- caricaturas e flagrantes. Curitiba, s.ed., 1944. Pp. 
58 - 62. O autor é Leocadio Cysneiros Correia, nascido em Paranaguá em l / l2 /1875 e falecido em Curitiba. 
Filho de Leoeádio José Correia e Carmela Cysneros Correia, foi educado pelo tio em Curitiba. Foi poeta e 
prosador e trabalhou em diversas editoras, especialmente na Tipografia Paranaense. Colaborou com quase todos 
os jornais e revistas do período e foi responsável pela edição da Revista Prata da Casa. Possui muitos títulos 
editados (ver fontes). 

" 4 Sobre este assunto ver CHARTIER. R. O mundo como representação. Estudos Avançados. São 
Paulo. 1991.pp 173-91, n.5. vol. I I . "Textos, Impressões e leituras", in Hunt, L. (org.) A nova 
historia cultural. São Paulo, Martins Fontes. 1992. pp 21 1-238 .DARNTON, Historia da Leitura. In BURKE. 
Peter (org.) A escrita da historia. São Paulo: Unesp, 1992. P199-236. Ver também a introdução de 
DENIPOTTI. Claudio. A sedução da leitura - livros, leitores e história cultural no Paraná (1880-1930) Tese de 
doutorado em História. Curitiba, UFPR, 1998. 

115 O texto de Leo Júnior revelava também parte da relação entre livros e leitores na Curitiba dos 
anos 20 do século passado. Entre vários aspectos, retratava a maneira com que certos leitores, especialmente os 
mais intelectuais, escolhiam e adquiriam seus livros, ilustrando seus procedimentos peculiares como a 
preferência pela Livraria Mundial e o papel contraditório exercido, muitas vezes, pela crítica literária. A livraria 
Mundial, inclusive, era um dos pontos de encontro preferidos da cidade. Situando-se na Rua 15 de Novembro, 
muito próxima à repartição dos Correios - "era comparada, em sua época, a Livraria Garnier. tradicional reduto 
carioca de intelectuais e artistas" que ali se reuniam nos finais de tarde, depois do expediente. Era " a que melhor 
atendeu as expectativas culturais do público de Curitiba, tornando-se ponto de encontro dos intelectuais 
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Rio. I I - "Rio Jornal" analisando o livro "Serpente de bronze", de autoria do Sr. Humberto de 
Campos, diz que é um easo lamentável de decadência intelectual. 
O livro é vazio, oco e imoral. 
Os livros de Humberto de Campos deviam ser recolhidos pela polícia e incinerados a bem da 
moralidade pública. 

A nota despertou a sua curiosidade, fazendo com que ele, após o expediente de 

trabalho, se dirigisse às livrarias da capital ansioso em adquirir o livro. 

Entramos n' "A Mundial" e interrogamos o Pely:- já cá (era o fruto proibido) a "Serpente de 
bronze"... de Humberto de Campos? 
— Não. Mas que diabo de serpente essa que ninguém tem medo.. .Desde que abrimos as portas tem 
sido uma romaria... atras dela!... 
Não perdemos mais palavras e fomos demandando "A Econômica". 
— Queremos um exemplar do "Serpente de Bronze". 
— Chegou ainda há pouco. Temos na vitrine um único exemplar. Recebemos... 
— Tivemos. Responde outro empregado. Não há 15 minutos, como os demais exemplares, voou 
também!... Os recebidos foram poucos para as encomendas. Cinco vezes mais que recebêssemos e 
já também a estas horas teriam voado! Apenasmente com 24 horas de exposição!... Nunca vimos 
procura tamanha! Para confirmação disso tudo aqui lhe mostro o telegrama de novo pedido e a lista 
de inscrição, a exemplo do usado no Centro de Letras e na Sociedade de Medicina... Hei-la: 
Madame X - 3 exemplares, um para si e dois outros para suas amiguinhas do peito; Dr. Y, um 
exemplar; Coronel Z. sete exemplares; um para gozo particular e os outros seis para alguns colegas 
do interior se distraírem das questões políticas! Etc. Etc. Num total de sessenta e nove assinaturas. 
116 

Não sendo feliz em seu intento, o autor passou ainda na Casa das Novidades, onde 

o livro sequer era conhecido, cobrindo o principal circuito de livrarias locais, à época. Cada 

vez mais ansioso, voltou à Mundial, onde fez sua encomenda. Passados alguns dias, o Pely 

finalmente lhe entregou "o bicho, o ofidio, a serpente do Conselheiro X.X.". 

Ficamos radiantes. íamos satisfazer uma grande curiosidade. Retirado um exemplar da grande pilha 
que enfeitando estava um "bureau" da nossa imbuia, o trabalho bem acabado de nossa marcenaria, o 
mandamos para a guilhotina depois de ficarmos aliviados de 5$000, valor da brochura! 
Tem razão o outro quando grita:- não se pode viver honradamente nesta terra! [...J117 

Munido de seu objeto de desejo, e sem vários tostões no bolso, o autor foi para casa 

e, sentado comodamente em D. Austríaca [tipo de cadeira bastante usada para a leitura], pôde 

curitibanos ao mesmo tempo que liderou a distribuição de livros no estado por trinta anos.l . . . |" in DENIPOTTI, 
Cláudio. A sedução da leitura - livros, leitores e história cultural no Paraná ( 1880-1930) Tese de doutorado em 
História. Curitiba, UFPR. 1998. 

116 LEO JÚNIOR. Atrás da serpente. Fora de foco- caricaturas e llagrantes. Curitiba, s.ed. , 1944. 
Pp. 58 - 62. 

117 Op.cil p.61. 
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finalmente iniciar a leitura. Após algumas páginas, segundo o relato, ele escandalizou os 

vizinhos com as gargalhadas motivadas pelos contos-anedotas de Humberto de Campos, 

como A noiva do Donato e Os Submarinos (transcritos parcialmente). Ao final, Leo Júnior 

agradecia ao Conselheiro XX os bons momentos, apostando que a "Serpente" ou a "Maçã" 

seria um grande sucesso de livraria. Até porque observava que inúmeros apreciadores deste 

gênero estavam correndo ás livrarias para adquiri-lo. De fato, não obstante toda a advertência, 

Humberto de Campos era bastante popular em Curitiba, encontrando leitores mesmo entre as 

senhoritas de família. 

A manhã estava linda, outonal e fresca. É a hora melhor do dia. é a hora em que a cidade floresce, 
toda clara, toda viva. toda palpitante. 
Flanando por uma larga rua que mais parece uma avenida, encontrei-me com Marianita. a graciosa 
pequena que almofadinhas ousados, t rèfegos como abelhas em torno de uma rosa (que imagem tão 
passadista) perseguem sem cessar. 
- Oh, Marianita! Sempre gentil! Que prazer encontrar-te! 
- Hum! Como está ele hoje! Quer acompanhar-me?. . . Vou levar estes livros à Beatriz. Ela mora ali 
adiante... 
Com efeito, ela levava dois livros sob o braço esquerdo. 
- Que livros são estes? 
- Livros de estudo que ela me emprestou. Uma gramática francesa e ... 
Nisto, ao atravessarmos a rua, por causa de um auto que vinha a toda velocidade, ela medrosa, 
correu e os livros foram ter ao chão... 
Corri para apanhá-los, estupefato, li-lhes nas capas: 
A serpente de bronze e Uma mulher em Berlim. 118 

A maioria dos críticos paranaenses, contudo, como Raul Gomes, mantinha a 

conotação negativa para as edições de Humberto de Campos, taxando-as de imorais e 

exemplos de literatura perniciosa. Na verdade, o verdadeiro fundamento desta campanha se 

relacionava, também, à eleição deste escritor para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira 

de Emílio de Menezes. Os escritores locais, especialmente os mais tradicionais, julgavam que 

este lugar deveria ser cativo do Paraná e postulavam Rocha Pombo para o lugar. 

Voltando ao artigo A Lyrica de Rodrigo Júnior, a sua publicação não teve a 

repercussão que Raul Gomes parecia desejar. Os periódicos locais, ao menos, não estamparam 

nenhum comentário ou réplica sobre o assunto. Dessa forma, poucos dias depois, ele mesmo 

retomou o tema, desta vez de maneira muito mais incisiva e direta. Publicou um novo ensaio 

118 RODRIGO JÚNIOR. Palavras, leva-as o vento. Diário da Tarde, Curitiba. 9 abr. 1927. p.6. 
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no qual esclarecia a um amigo distante o significado da expressão velhos amorosos, usada no 

texto anterior. Para não deixar nenhuma duvida, o título do ensaio era Amores de Gente 

Velha, uma referência ao famoso romance de Raul de Azevedo, Amores de Gente Nova. 

O que se nos depara |em Curitiba] são velhos amorosos, no sentido pejorativo da expressão, 
movidos apenas por instintos libidinosos, que se não dão ao respeito e se apresentam ao público com 
o forçado aprumo, com renitentes ademanes de moços. ]...] 
Esse velhos, não conhecem o lugar que lhes cabe na vida. ]...| 
Homens do passado, seres que já foram: já tiveram o seu quinhão farto no banquete e nas alegrias do 
mundo [...]119 

Raul Gomes descreveu, com munucias, os populares hábitos higiênicos e maneiras 

sociais do escritor nortista. 

Mas. amigo, se compareceres a um baile de agora verás um desses velhos amorosos, podres de 
almofadismo - a roupinha cintada, o cabelinho empastadinho, o rostinho empoado, gestinhos 
curtinhos pra cá e pra lá. as olheiras carregadas - entre meninos de 18 a 25 anos falando com eles a 
mesma linguagem de diminutivos, soletrando as mesmas corriqueirices enlevados nas mesmas 
tramas de namoricos e diz-que-diz-ques que enche a ociosidade destes pobres que desmentem as 
próprias vantagens da varonilidade. 
No teatro, no cinema, nas ruas, nos cafés, topamos sempre, invariavelmente, um desses velhinhos 
amorosos, tezinhos em rodas de rapazolas, iguais e irrepreensíveis na elegância almofadística, 
recendendo aos mesmos perfumes, com os lábios carminados af lorando perenemente sorrisos tolos. 
Si presente fores a uma reunião promovida por moças, ainda ali acharás a mesma figura senil 
empertigada na sua farpeia à última moda, cintura a rigor, vinco forte nas calças, gravata de estilo, 
rapapés miudinhos num dengue de mocinho encantador! 
E o observarás no gamufo bando de meninas as cortesias, todo ternuras, em casquinadas de risinhos 
espremidos a distribuir gracinhas às meninas que lhe serviriam de netas. 
E as melindrosas não lhe deixam a companhia, não sei se pelo esquisito sabor de namoricos 
efêmeros que atiçam em gente velha ou se pelo prazer de contemplarem o ridículo ambulante 
daquela decrepitude que nem o pó de arroz, nem os cuidados de toucador, nem o poder do "rouge" e 
das negritas disfarçam!1 2" 

Impregnado de forte preleção moral, o ponto central das críticas do paranaense a 

Raul de Azevedo concentrava-se no terreno pessoal, se fundindo (e confundindo...) 

definitivamente às motivações profissionais, literárias e sociais. A primeira motivando a 

revolta, e as outras fundamentando a argumentação. 

E quando sai suceder de esses apaixonados anômalos nutrirem pretensões literárias, tudo que 
produzem traz o cunho desse amor .de gente velha, fruto temporão e deplorável, causa de ridículo 
insopitávcl !.[... I 

119 GOMES. Raul. Amores de Gente Velha. Diário da Tarde. Curitiba. 30 ago. 1922. p.2 

120 GOMES. Raul. Amores de Gente Velha. Diário da Tarde. Curitiba. 30 ago. 1922. p.2. 
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A literatura desses amorosos anormais brota à feição do mal in lando que os consome, dessa chama 
que não queima mas enfumaça e suja: o amor puramente carnal, filtro dos restos do seu vigor 
extinto, o amor material, é tema. é assunto que os preocupa. 
Debalde procurarás nos contos, conferências, crônicas, romances, dramas. Comédias , desses 
infortunados o luzir dc um entrecho nobre, de um pensamento elevado ou os traços de evolução que 
se opera na maioria dos literatos de todos os tempos. 
Há aberrações, porém a essas aí se nos entremosiram na classe dos velhos amorosos que 
transformam a literatura num instante de cuspicência e luxúria. 
Os escritos desses máximos representantes da ridiculeza. são verdadeiras poções de cantáridas e 
outros afrodisíacos cuja circulação deveria estar sujeita a severa fiscalização da polícia de 
cosi u mes ![... 1 
Mas. a velhice desses sessentões que forceja m cm esconder a rigidez dos ¡oanetes e vivem só de 
preocupações amorosas, essa velhice meu amigo, além de risível, idiota é sórdida. '2 1 

Defensor de uma literatura que hoje poderia ser chamada de engajada, que tinha 

como finalidade principal esclarecer e nortear a população contribuindo para a "elevação do 

espirito'', Gomes parecia não se conformar com o estilo literário, o comportamento social e 

profissional excessivamente mundano do nortista. Usando um forte apelo paranista, de "direto 

descendente das velhas e tradicionais famílias da [...] terra, como os Negrãos, os Lustosas, os 

Macedos, os Andrades" l22, clamava para si o papel de guia moral da sociedade paranaense, 

conclamando a seus conterrâneos que condenassem as atitudes do adventicio. Para conseguir 

seu intento, fazia também uso da contraposição entre o passado e o presente, associando ao 

primeiro todas as virtudes e ao segundo a devassidão. 

A Raul de Azevedo associava a vida mundana, a demasiada preocupação com a 

aparência, exagerando intencionalmente na sua caracterização como um velho amoroso. Aos 

47 anos, o escritor nortista ainda não era um avô sessentão, e o fato de se apresentar de modo 

extravagante não era uma atitude tão extraordinária entre os artistas e literatos, que muitas 

vezes usavam este recurso para chamar a atenção. Na verdade, a insistência neste ponto se 

fazia no sentido de que este escritor, ao ser reiteradamente apresentado como "namoradeiro", 

"de idade um pouco avançada" e de hábitos higiênicos "peculiares", incorporasse, ao menos 

parcialmente, alguns hábitos constantemente satirizados nas crônicas literárias da cidade. 

Não é raro aqui entre nós encontrarmos um tipo como o Dr. Ambrosio Pompeu, que, com seus 

121 GOMES. Raul. Amores de Gente Velha. Diário da Tarde. Curitiba. 30 ago. 1922. p.2 

122 GOMES. Antônio Rodrigues. Ao povo de minha terra. Gazeta do Povo. Curitiba. 2 out. 1922. 
p.2. Após a publicação de Amores de Gente Velha, os artigos de Raul Gomes passam a ser assinados pelo seu 
irmão caçula. 
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quarenta e dois invernos ainda não pensou em easar. embora seja o maior conquistador da época. 
Para o Dr. Ambrosio, não há em toda Curitiba, uma jovem elegante que não seja ou tivesse sido sua 
namorada, sua admiradora, ou apaixonada! | . . . | 
Os seus quarenta e dois anos de celibato tornaram-no um homem gasto embora ele procure, com o 
auxilio das tinturas, das fricções, tios cremes e dos pás. passar por um cavalheiro de menos idade. 
Sempre trajando a última moda. com esmerado aplomb o Dr. Ambrosio não se cansa de contar com 
um rendilhado de frases melífluas que é o mais feliz, dos mortais nas aventuras do amor1 2 3 . 

Além do ' 'conquistador almofadinha", a procedência do escritor e a sua nomeação 

para um importante cargo público no Paraná faziam com que Raul de Azevedo assumisse 

também características do "bacharel nortista", outro personagem bastante retratado pelos 

escritores. Em diversos romances, contos e crônicas curitibanas apareciam advogados 

formados nas faculdades do Norte e Nordeste que, munidos de cartas de apresentação de 

políticos importantes, vinham ocupar os cargos públicos do Sul. Após a criação e 

reconhecimento da Universidade Federal do Paraná, em especial, aumentou 

consideravelmente este tratamanento irônico dado aos "forasteiros" ou "adventicios" -

geralmente apontados como péssimos profissionais e de hábitos sociais vulgares - que 

roubavam as vagas que deveriam ser destinadas aos paranaenses. Isso revelava a disputa para 

nomeações a cargos públicos, o que certamente ocorria em um mercado de trabalho 

relativamente restrito e que não apresentava muitas oportunidades para a sua mão-de-obra 

mais especializada. 

Alguns depoimentos posteriores de Raul Gomes indicam que, após a edição desse 

artigo, ele foi suspenso pelo administrador. Embora não se tenha conseguido a confirmação 

deste fato nas notas publicadas nos jornais, a partir deste momento os artigos endereçados a 

Raul de Azevedo, claramente redigidos por Raul Gomes, passaram a ser assinados pelo seu 

irmão caçula Antônio Rodrigues Gomes, funcionário da Rede Ferroviária. Esta estratégia foi 

usada para evitar nova suspensão e a provável demissão dos Correios. No entanto, fora do 

espaço de trabalho, a publicação do artigo de Gomes pareceu não surtir muito efeito. Na 

imprensa da capital não se fez menção ao artigo ou à punição do amanuense. Uma das razões 

para este silêncio, contudo, estava na coincidência da publicação com os preparativos da 

sétima das Tardes de Arte que integrou o programa oficial das Comemorações do Centenário 

123 CHICHORRO. Alceu. A conquista. Diário da Tarde. Curitiba. 17 jun. 1922. p.2. 
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da Independência. 

No dia 8 de setembro, reafirmando a importancia de tais eventos culturais, o 

Governador do Estado, Caetano Munhoz da Rocha, como Presidente de Honra, abriu a 

solenidade no Teatro Guaira. Em seguida foi saudado em nome dos intelectuais pelo literato 

Samuel César. A conferência do dia, versando sobre o Centenário, foi proferida pelo Bispo 

Diocesano João Braga. Mesmo com a presença das maiores autoridades locais, os jornais não 

concederam muito destaque a essa realização. Alguns articulistas, inclusive, chegaram a 

duvidar da sua continuidade ou de seu papel fundamental no fomento da atividade artística 

paranaense. Laertes Munhoz, que havia participado ativamente de ao menos uma das 

vesperais, em meio a um panorama sobre a produção intelectual do Estado, afirmava: "Um 

dos únicos acontecimentos artísticos que em Curitiba se firmou, foram as Tardes de Arte, 

criadas pelo Sr. Raul de Azevedo. Quanto a isso porém, nada de comentários, pois eu julgo 

que as Tardes de Arte conseguiram se firmar unicamente por serem pouco artísticas [,..]"124. 

Por outro lado, a repercussão da edição de Amores de Gente Velha ainda se fazia 

sentir na administração dos Correios. Além de suspender o autor do artigo, Raul de Azevedo 

determinou a transferência de Sebastião Vianna para o interior do estado, com a finalidade de 

estudar as causas das irregularidades das malas postais entre as cidades de Imbituva e 

Guarapuava. Esse ato da administração, segundo os jornais, causava grande surpresa, "não só 

porque foi o próprio administrador que mandou suprimir uma viagem semanal do estafeta de 

Imbituva a Guarapuava, prejudicando o interesse do comércio daquela cidade, e contra cuja 

medida nada pode fazer o oficial nomeado, mas, também, porque a diária de 5$000 só dará 

para um funcionário passar se for hospedar-se nos quartinhos dos mercados desses pontos, 

isso mesmo limitando-se ao almoço e jantando uma média". A nota salientava, ainda, que na 

agência dos Correios de Guarapuava já se encontrava um amanuense, "não havendo razão 

para ser substituído por [outro] oficial dos Correios" l 2 s . 

Discordando dessa medida, e claramente sob a influência de Raul Gomes, que 

124 MUNHOZ. Laertes. Alguns artistas paranaenses. Gazeta do Povo. Curitiba. 07 set. 1922. p.6. 

l 2 5CORREIOS DO PARANÁ. Diário da Tarde. Curitiba. 12 set. 1922. p. I. 
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retornava da punição, os funcionários postais aderiram em peso a uma homenagem a Evaristo 

David Pernetta, chefe da sétima seção, pelos seus 26 anos de funcionalismo público. Tratava-

se de uma demonstração de força, organização e oposição ao administrador postal. 

As 5 1/2 horas tia tarde de ontem os funcionários da administração dos correios, acompanhados de 
numerosos cidadãos, e tendo à frente a banda de música do 15 Batalhão de Caçadores, partiu do 
edifício onde funciona a administração dos correios e foi até a residência do Sr. Major Evaristo 
David Pernetta. digno chefe de seção daquela repartição | . . . | 
A grande manifestação que se compunha de mais de trezentas pessoas, seguiu do ponto de reunião, 
a rua XV de novembro, até a residência do manifestado, ao som de marchas festivas, que eram 
cortadas por entusiásticos "vivas" ao homenageado. 
Em frente à residência do Sr. Evaristo Pernetta falou o Sr. Nicolau José Picheth. chefe de seção dos 
Correios, o qual em nome dos colegas ali presentes, em número de I 10 funcionários postais, 
ofereceu ao funcionário probo e trabalhador e ao amigo sincero, desinteressado e justo, o brinde de 
seus companheiros:- um belíssimo quadro, representando em relevo o grito do Ipiranga. 
Terminando a sua oração o Sr. Nicolau Picheth concedeu a palavra ao auxiliar Sr. Renato de 
Medeiros Barbosa para. como orador oficial. Renato Barbosa proferiu, então, belíssimo discurso 
no qual traçou, com tinta vivas, o perfil inconfundível de Evaristo Pernetta. pondo em relevo as suas 
altas virtudes de coração e de caráter, focalizando a sua figura austera de escravo do dever, de 
funcionário reto. de patriota abnegado. 
A seguir, tomou a palavra o amanuense Raul Gomes que. em frases afetivas e com muita 
eloqüência, saudou o homenageado. 
De uma das janelas, profundamente comovido, envioronato até as lágrimas quase, o Sr. Evaristo 
Pernetta agradeceu as palavras repassadas de gratidão e cheias de bondade proverbial que o 
caracteriza, aquela manifestação tão grande quanto espontânea, dos seus companheiros de trabalho e 
dos numerosos amigos que ali se achavam presentes '2 6 . 

Logicamente, se apresentava Evaristo Pernetta, um paranaense legítimo e 

funcionário de carreira, para assumir a administração postal no Estado. Além disso, o 

homenageado e muitos dos oradores do evento estavam tendo desentendimentos com o 

administrador. 

[...) o Sr. Raul de Azevedo, prevalecendo-se de seu cargo e de suas atribuições regulamentares, vem 
impondo contra subalternos seus [violências ignomiosas. perversidades, vexames e humilhações], 
como os Srs. Evaristo Perneta, Nicolau Pichetti, Francisco Freitas, Renato Barbosa e principalmente 
contra o meu grande amigo Sebastião Vianna, cujo caráter, cuja probidade, cuja honestidade, cu jo 
procedimento social irrepreensível, todo o Paraná admira e respeita! 
Evaristo Perneta, funcionário de competência e honestidade inatacáveis, que já dirigiu os Correios 
daqui a contento e mais de uma vez tem sido alvo de repetidas desconsiderações que tem enchido de 
indignação todo o funcionalismo postal. 
Nicolau Pichetti. que depois de longa e bela carreira passou por vexames porque aquele seu colega, 
não se dobrou à vontade do Sr. Azevedo. 
Os jovens intelectuais Rodolpho Gomes e Renato Barbosa, porque são moços altivos, têm sido 
espezinhados e prejudicados grandemente em seus assentamentos. Contra os modestos funcionários 
Francisco Freitas e Nestor Pinto, as perseguições têm sido tão repelidas e ferinas ao ponto de 

126 UMA M A N I F E S T A Ç Ã O - os funcionários postais prestam homenagem a um chefe de seção. 
Diário da Tarde. Curitiba. 13.set. 1922. p . l . 
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revoltar os indivíduos mais indiferentes. 
Além desses funcionários, outros muitos vêm sofrendo vexames1"7 

Na homenagem, os funcionários postais Alcindo Lima. Orlando Caruso, Gentil 

Barbato e Nilo Brandão, proferiram discursos, destacando a brilhante carreira do funcionário. 

Falaram também os "Srs. Luciano Rocha Jr.. comerciante desta praça: Dr. Brasílio Marques 

do Santos. Juiz de Direito de Campo Largo. Octávio Secundino de Oliveira, escrivão do 

crime, nesta capital, Dr. Cyro Silva, professor da Escola dos Artífices". Aderiram a essa 

manifestação 1 10 funcionários que tiveram seus nomes publicados nos jornais. 

Raul de Azevedo, que não foi informado antecipadamente da festividade, tentou 

coibir sua realização, virando alvo de chacota. 

O SR. ADMINISTRADOR DOS C O R R E I O S N Ã O G O S T A DE MÚSICA 

Para a realização daquela manifestação os funcionários postais conseguiram a presença da banda 
musical do Quinto Batalhão dos caçadores, a qual foi cedida gentilmente pelo digno comandante 
desse corpo. 
A hora 17 a banda militar veio postar-se em frente à repartição dos Correios, junto à calçada do lado 
fronteiro. O Sr. Coronel Raul de Azevedo, que se achava à sacada em companhia dos Srs. Theodoro 
Júlio dos Santos, contador dos Correios e do Sr. Auxiliar Azevedo Pio ao ver a banda ali na rua, 
exasperou-se porque não gosta de música quando está na repartição. Mandou então chamar o mestre 
da banda para intimá-lo a que se retirasse dali. Embora acentuando que estava na rua, lugar 
destinado ao público e que se achava ali por ordem especial dos seus superiores, o mestre da banda, 
diante da irritação e insistência do Sr. Administrador postal resolveu mudar de posição, indo para a 
esquina.1 2 8 

Os editores dos jornais, especialmente do Diário cia Tarde, que tanto destacaram a 

vida profissional e literária deste escritor e festejaram sua iniciativa no mundo das artes, agora 

não lhe dedicavam tantos elogios. Ao final da reportagem anunciavam, zombeteiramente, que 

o administrador, "achando que a manifestação levada a efeito ao chefe da seção Sr. Evaristo 

Pernetta era desrespeitosa a S.S., visto que ninguém o convidou e nem solicitou permissão 

para isso, iria reunir os seus promotores, desterrando-os para as agências de Foz do Iguaçu, 

São Jeronymo, Jaboty, Dionisio Cerqueira e Therezina" como fez com Sebastião Vianna, que 

foi transferido e ficaria "a pão e água" devido à exigiiidade dos proventos. 

127 GOMES. Antônio Rodrigues. Ao povo de minha terra. Gazeta do Povo. Curitiba. 2 out. 1922. 
p.6. 

128 UMA MANIFESTAÇÃO - os funcionários postais prestam homenagem a um chefe de seção. 
Diário da Tarde. Curitiba. 13 set. 1922. p . l . 
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A grande adesão de funcionários demonstrava o crescente isolamento de Raul de 

Azevedo. Confrontado pelos subalternos, ele tentou reverter a situação, instituindo um novo 

processo administrativo contra Raul Gomes e Sebastião Vianna. acusando-os de desacato e de 

vazamento de falsas informações à imprensa. Sobre o caso, mandou publicar um 

esclarecimento à população, no qual afirmava que o funcionário transferido receberia "o 

salário integral de sua função acrescido cie gratificação e ajuda de custo o que seria igual a 15 

dias de vencimentos mais diária de $5, e não apenas $5 ao dia. Assim o total de seus 

vencimentos seria no primeiro mês: 1.0435332 e a partir do segundo mês 809$999".'29 

Sob inquérito administrativo, Sebastião Vianna alardeou inocência, solicitando à 

redação do jornal que se pronunciasse, informando sobre sua eventual participação na 

divulgação das informações. 

Ontem ao ser interrogado na repartição relativamente a um pretendido desacato ao Sr. 
Administrador, me loi feita, entre outras, a esdrúxula pergunta: se tal nota - aliás inserida na parte 
editorial do jornal e portanto de responsabil idade da redação - era de minha autoria!!! O caso das 
diárias nenhuma ligação apresenta com a manifestação ao querido amigo e chefe Pernetta nem com 
o pretendido desacato ao Sr. Administrador, mas a pergunta me foi feita, em inquérito. Grato vos 
fica pela inserção destas linhas nas colunas do vosso vespertino [...]130 

No dia seguinte, Raul Gomes apresentou reivindicação semelhante. Os editores, 

sem revelar suas verdadeiras fontes, isentaram os servidores, responsabilizando-se 

integralmente pelas notícias. Mesmo assim, os servidores foram punidos. No início de 

outubro, Sebastião Vianna entrou em licença de saúde por 90 dias e Raul Gomes foi 

novamente suspenso por 15 dias, recorrendo posteriormente da sentença através de recurso 

encaminhado ao Ministro de Viação e Obras Públicas131. 

Os novos inquéritos abertos na administração postal foram a justificativa de Raul 

Gomes para lançar, sem escrúpulos, todos os seus esforços na intenção de destituir seu 

inimigo, acabando de uma vez com sua reputação social e literária. Para tanto, usou um de 

seus maiores trunfos, divulgando um romance clandestino que Raul de Azevedo mantinha 

129 CORREIOS do Paraná- esclarecimento. Diário da Tarde. Curitiba. 13 set. 1922. p.2. 

130 INQUÉRITO nos Corretos. Diário da Tarde. Curitiba. 14 set. 1922. p. I. 

131 Ver FUNCIONARIO suspenso. Commérc io do Paraná. Curitiba. 5 out. 1922 p.I . e CORREIOS 
do Paraná. Diário da Tarde. Curitiba. 26 set. 1922. p. I. 
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com uma de suas subalternas. A nota saiu primeiro em um jornal do interior, mas foi logo 

reproduzida na capital. 

CHÁ D A N Ç A N T E FORA DE T E M P O 

Algumas senhoritas iludidas na sua ingenuidade e simplicidade, estão promovendo um chá dançante 
ou eousa que o valha, em homenagem a certo cavalheiro adventicio. 
Muitas moças convidadas para isso têm. muito nobremente, recusado apoio a essa idéia que não tem 
razão que explique e muitos motivos a repelem. 
Primeiramente, trata-se de um cavalheiro que. segundo um conhecido advogado afirma, é 
divorciado da esposa. 
Em segundo lugar, o procedimento desse cidadão, como homem da sociedade, vem dando pasto a 
acerbos comentários. 
A escolha da casa para morar já o define: deixou ele os nossos hotéis sérios para ir morar numa 
pensão suspeita, uma pensão de má reputação. 
Na noite de segunda-feira (18). do corrente mês. esse cavalheiro entregou-se, num teatro, a 
escandalosa bolinagem com uma senhorita. o que deu na vista e ia provocando uma vaia 110 
cavalheiro e a própria prisão do mesmo, pelo suplente, se a parte ofendida não tivesse se sujeitado a 
cena indecente e imoral! 
Curitiba inteira criticou a falta de compostura desse cavalheiro que não respeita o próprio gabinete 
de trabalho!.. 
Como e porque as senhoritas de nossa sociedade, iludidas 11a sua ingenuidade, se prestarão a festejar 
um indivíduo de reputação duvidosa, apenas para satisfazer interesses de quem. no caso, quer agir e 
está agindo com a mão de gato ? 
Ou será que a nossa sociedade realmente já desceu abaixo do nível em que pintam certos cronistas 
mundanos? 
Não é possível!!! 
As nossas patrícias não devem aderir a uma festa que só tem cabimento se fosse promovida por 
"cocottes" no "Elite" ou em qualquer pensão chic. 
Um pai de família.132 

Certamente a divulgação do 'comportamento indecoroso' de Raul de Azevedo em 

um dos cinemas da capital já afetava bastante a sua reputação social. Mas a insinuação de que 

mantinha um relacionamento com uma das suas assistentes envolvia também sua reputação 

profissional e poderia vir a prejudicar sua carreira na administração federal. A funcionária em 

questão, cujo nome só foi revelado muitos anos depois, era a jovem Emita Teresa Pereira de 

Carvalho, auxiliar de serviços gerais que trabalhava no gabinete da administração e que 

IJ2 GOMES. Antônio Rodrigues. Chá dançante fora de tempo. Gazeta do Povo. Curitiba, 25 
set. 1922. p.6. A carta foi publicada no interior e na capital, sem referência ao seu autor. Poucos dias depois, no 
entanto. Antônio Gomes faz questão de assumir sua autoria. "Relativamente ao "a pedido" da "Gazeta do Povo", 
sob a epígrafe "Manifestação lora de tempo", a redação possui original, devidamente assinado, não sendo, 
portanto, uma publicação anônima. Quanto à de Ponta Grossa, no "Diário dos Campos", intitulado "Notas de 
Curitiba", estava firmada por um pseudônimo conhecidíssimo. não sendo, por conseguinte, anônima também. 
Por ambas as publicações eu me responsabilizo integralmente, desde já e para todos os eleitos e em todos os 
terrenos. O Sr. Raul de Azevedo lamenta-se de que o seu nome não haja figurado nos comentários sobre o chá 
dançante. Não foi citado o nome do autor, mas o foram as façanhas o que vem a dar no mesmo" In GOMES. 
Antônio Rodrigues. Quem é ele. Diário da Tarde. Curitiba. 27 sei. 1922. p. 6. 
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constantemente realizava trabalhos com o administrador. Divulgando estas informações, o 

paranaense conclamava os seus conterrâneos e as boas famílias da sociedade que 

reconsiderassem a atitude hospitaleira que vinham mantendo em relação a Raul de Azevedo e 

que deixassem de prestigiar as Tardes de Arte. 

Indignado com os constantes achaques que sofria de seu subordinado, Raul de 

Azevedo publicou nos principais jornais de Curitiba uma Carta Aberta as Famílias 

Paranaenses, na qual fazia veemente defesa de sua moral e de seu comportamento social e 

profissional. 

Aquele espírito arguto e cintilante de Beaumarchais nas páginas Trementes do "Barbeiro de Sevilha" 
pela palavra chicoteante de D. Basilio a comentar a frase pavorosa - Caluniai! Caluniai! Que a 
calúnia é corno o carvão..." - exclama num grito de horror e revolta: La calumnie, monsier?.. . Qui 
diable y résisterait?133 

O escritor nortista, comprovando sua erudição, repudiava a "campanha sórdida" 

que vinha se fazendo ao redor de seu nome, "nome modesto mais limpo". Tal campanha, que 

a "princípio [era] literária, para depois ser dentro de minha profissão, para agora ser no 

terreno social, fracassada que foram as outras duas", teria se iniciado timidamente na 

"covardia dos cochichos, em seguida à derrama de ameaçadoras e asquerosas e desprezíveis 

cartas anônimas até que extravasou para as colunas pagas dos jornais", encabeçada por 

pessoas que eram "expoentes de ingratidão, de deslealdade, de covardia. São os desfibrados 

morais. São os tarados. Gente que de homem só tem a forma física [...]." Raul de Azevedo se 

insurgia, especialmente, com a designação de "adventicio" e "imoral" . 

Adventicio, eu. dentro de meu País e de minha Pátria! E como necessário se torna que seja vitorioso 
o brado patriótico que cantou de Sul a Norte pela palavra de estadista de ciara visão e pulso forte, -
"Uma Bandeira e um Hino"! Imoral? Eu, homem social sim. mas educado, com família, com dois 
lilhos queridos, a que ninguém.- Ninguém! - poderá dizer e comprovar que em palavras ou gestos 
tivesse desrespeitado uma só das dignas Famílias que tão fidalgamente me recebem em seus Lares, 
uma só moça, uma só Senhora! 134 

Ao mesmo tempo, repelia as outras acusações que lhe eram imputadas, enaltecendo 

sua condição de viúvo, pai de dois filhos e as qualidades de sua falecida esposa. Negava ainda 

133 AZEVEDO. Raul. Carta aberta a sociedade paranaense. Diário da Tarde. Curitiba. 26 set. 1922. 
p.3. A carta é também publicada na Gazeta do Povo. no mesmo dia. 

134 AZEVEDO. Raul. Carta aberta a sociedade paranaense. Diário da Tarde. Curitiba. 
p.3. A carta é também publicada no mesmo dia na Gazeta do Povo. 

26 set. 1922. 
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a insinuação sobre o romance que manteria no trabalho, pois "tentando se difamar o meu 

nome pessoal e funcional envolvendo um gabinete onde trabalho permanentemente com três 

funcionários e onde todo o dia recebo, de momento a momento, dezenas de empregados e 

todo o público desta terra". Agradecendo as provas de "fidalguia e apreço" que recebia de 

"todos os verdadeiros intelectuais desta terra, de todos os homens de indiscutível 

imputabilidade moral, de toda a honesta Família Paranaense, de todos os funcionários 

estaduais, municipais e federais, de todo o seu comércio e de todo o público trabalhador e 

desapaixonado" esclarecia, ao final, que o assunto em questão seria resolvido nos tribunais, 

havendo designado um advogado para iniciar o processo. 

Em resposta à carta, apareceram mais duas manifestações dos Gomes, desta vez 

restritas às questões profissionais. Na primeira delas, transcreveu-se um panfleto recebido 

pelos funcionários postais paranaenses quando da transferência de Raul de Azevedo para 

Curitiba. 

BOA VIAGEM 

Rumo ao Estado do Paraná segue, hoje, no paquete "João Alf redo" o muito conhecido e afamado 
literato, coronel Raul de Azevedo, mais conhecido, na alta rapioca pitoresco e melífluo apelido de 
DOUTOR R E N A T O T E R N U R A S . 
O insigne "guéia" que, em conseqüência de suas contínuas diatribes praticadas nos Correios do 
Amazonas, acaba de ser transferido para os Correios daquele longínquo estado do sul. naturalmente 
será portador de uma inominável mágoa: não lhe ser possível fazer-se acompanhar, ao menos, por 
dois ou três dos seus queridos comparsas, com cujas ganâncias e ambição sempre contou para 
"Cometer atos que a lei penal prevê e pune" C O N F O R M E T Ã O A U T O R I Z A D A M E N T E DISSE O 
ILUSTRADO DOUTOR Juiz Federal na seção do Amazonas, no processo por crime de peculato, a 
que responderam o Sr. Raul e alguns da sua " t rempe" no memorável ano de 1916. 
O coronel Raul de Azevedo é um tipo extremamente perigoso, pois dotado de um físico atraente, 
acrescido do raro Dom de rir constantemente, ainda mesmo sob a pressão da mais íntima e dolorosa 
mágoa, consegue embaír a opinião pública que, preocupada quase sempre com as suas 
exterioridades, está longe de supô-lo o que realmente é: CÍNICO. L A D R A V A Z E HIPÓCRITA![ . . . | 
Estejam, pois. prevenidos, todos aqueles que ainda não conhecem intimamente, e bem assim os 
honrados funcionários postais do Paraná, que. em breve, evidenciarão o grau de baixeza moral do 
sorridente "Ternuras", esse tipo nefando que, para defender-se. não recua em embrulhar o seu maior 
amigo. 
Que os bons ventos te levem, doutor Renato! Vais substituir 110 Paraná, a um teu amigo que, 
certamente, não ficará imune das tuas acusações, já quase iniciadas.,.[.. |135 

Na segunda, foi anexada parte de um processo administrativo aberto contra Raul de 

Azevedo, relacionado a denúncias de desvio de dinheiro público quando da construção da 

135 GOMES. Antônio Rodrigues. Quem é ele... Diário da Tarde. Curitiba. 27 set. 1922. p.4. 
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sede dos Correios em Manaus. A sentença destacava que "o administrador dos Correios [Raul 

de Azevedo], servindo nos seus designos pela ganância de uns e leviandade de outros dos 

denunciados cometeu atos que a lei penal prevê e pune [...]". O artigo salientava que, devido a 

fortes pressões políticas, o processo acabou arquivado e o réu foi anistiado pelo congresso B6. 

Em paralelo, surgiam notícias quase diárias sobre problemas nos serviços dos 

correios no estado, como falta cie selos, falta de troco, atrasos ou desvio de malas postais e até 

desfalque na Agência cie Paranaguá. O administrador constantemente fazia publicar 

esclarecimentos em relação às irregularidades. Seus esforços solitários, no entanto, fossem em 

relação ao seu comportamento social, fossem em relação à sua carreira profissional, não 

conseguiam mais deter às críticas. 

Frente a essa movimentação, alguns intelectuais curiábanos saíram em defesa de 

Raul de Azevedo e solicitaram uma reunião especial no Centro cie Letras. Quem tomou essa 

iniciativa, pessoalmente, demostrando sua amizade com o escritor amazonense, foi Dario 

Velloso. 

Compareceram à reunião extraordinária do Centro de Letras, no dia 30 de 

setembro, o presidente J. de Santa Ritta, o secretário Veríssimo de Souza e os sócios 

Phâmphilo de Assumpção, Dario Velloso, José Maria de Paula, Silveira Netto, Oliveira 

Franco, Raul Gomes, Quintiliano Pedroso, Ulysses Vieira, Alcebíades Plaisant, Generoso 

Borges e Virgolino Brasil. Em primeiro lugar, a diretoria esclareceu os problemas que 

ocorreram na convocação da reunião. 

Segundo o relator, inicialmente a reunião estava marcada para o dia 29, mas, 

devido à impossibilidade da distribuição dos convites pelo major Alcebíades Plaisant, ela foi 

transferida para o dia seguinte. Como não houve tempo de comunicar aos jornais, publicou-se 

erradamente a convocação para o dia 29, tendo comparecido ao local muitos associados. 

Realizou-se então uma reunião ordinária, presidida por Heitor Stockier de França e 

secretariada por Alcebíades Plaisant - recém-chegado do alistamento militar em Deodoro -

reunião na qual foram apresentados os trabalhos dos irmãos Niepce da Silva e Ciro Silva. Os 

136 GOMES. Antônio Rodrigues. Ele é isto... Diário da Tarde. Curitiba. 29 set. 1922. p.4. 
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associados aceitaram as justificativas apresentadas e passaram, a seguir, a palavra a Dario 

Velloso, que havia solicitado a reunião extraordinária. Com a palavra, ele encaminhou 

formalmente uma proposta ao plenário - "á qual considerava de necessidade palpitante 

visando um ato de justiça e de solidariedade, mas que assim o fazia sem querer impor suas 

idéias, deixando a seus compares a plena liberdade de discussão e de opinião". 

Ex.mo. Sr. Desembargador Santa Ritta. DD. Presidente do Centro de Letras do Paraná: 

Eu. abaixo assinado. I orador do Centro de Letras do Paraná, proponho que se consigne na ata da 
presente sessão um protesto contra o processo de difamação empregado na seção Livre de alguns 
órgãos da imprensa paranaense contra o Sr. Raul de Azevedo, membro da Academia de Letras do 
Amazonas que o recomendou ao Centro de Letras do Paraná, como um dos mais acatados escritores 
do norte do país, e que aceitava a missão de procurar intensificar os laços de fraternidade espiritual 
entre os dois estados. 
Havendo esse Centro acolhido ao Sr. Raul de Azevedo cordialmente como lhe impunha o mais 
rudimentar dever de hospitalidade, entendo que não é lícita a nossa atitude de indiferença diante das 
agressões feitas à dignidade pessoal daquele escritor brasileiro. 
A correção moral deve ser um dos critérios do talento e de sua soberania, que se devem elevar nas 
asas da Beleza e da Verdade, por sua essência limpas e puras. 
Assim agindo, penso, o Centro de Letras aclara a sua atitude, não só à Academia de Letras do 
Amazonas, mas perante a família paranaense, que conhece, perfeitamente, os sãos princípios da 
Moral e sabe pairar à altura de sua nunca desmentida dignidade. 
Curitiba, 30 de setembro de 1922. 
Dario Vellozo'3 7 

Aberta a discussão, manifestou-se o Sr. Dr. Ulysses Vieira, ponderando que, 

"embora tivesse muito respeito pelo professor Dario Velloso, divergia de sua proposta 

conquanto condenasse por sua vez a maneira agressiva por que se atacava o Sr. Raul de 

Azevedo". Segundo ele, "os fins do centro são exclusivamente tendentes, ao fomento das 

letras e por isso não deve intervir nem tomar conhecimento de assuntos estranhos". Citou 

ainda vários fatos "em que se tem visto os próprios membros do centro, uns com os outros, 

em violentas contendas, sem que o centro tenha tido a menor intervenção [...] assim era 

contrário à proposta que por assentar em uma parcialidade clara poderia prejudicar a harmonia 

reinante na associação." 

No mesmo sentido, iniciou outra intervenção o Sr. Oliveira Franco. Contudo, Dario 

Velloso, pressentindo a rejeição, interrompeu drasticamente o orador e, "contrariando os 

dizeres proferidos e com demonstração de grande cólera, declarou que não queria ouvir mais 

137 C E N T R O de Letras. Diário da Tarde. Curitiba, 2 out. 1922. p. I. 
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nada". Retirou do bolso um pedido de desligamento do Centro e apresentou-o ao presidente, 

retirando-se intempestivamente. Sua atitude toi seguida pela do próprio presidente que 

também saiu, "apanhando o chapéu e a bengala, enquanto o orador, Sr. Franco, ficava em pé, 

com a palavra cortada...". José Maria de Paula e Ângelo Guarinelo, este último por 

procuração, também solicitaram seu afastamento dos quadros da Agremiação138. 

Em meio à grande turbulência, os sócios que permaneceram no recinto votaram 

pela rejeição da proposta e elegeram uma comissão para estudar os fatos. A reunião foi 

encerrada logo a seguir. 

Muitos anos mais tarde, foi revelado que boa parte dos intelectuais que 

comparecem ao memorável encontro participavam secretamente de um conluio organizado 

pessoalmente pelo major Alcebíades Plaisant, com o intuito de manter unida a tradicional 

agremiação. A artimanha foi divulgada em uma homenagem ao major promovida pelo Centro 

de Letras. Resumindo a história, Raul Gomes descreveu desde a chegada do "subliterato" a 

Curitiba até a sizânia que este quis instaurar "dentro de seu departamento de trabalho, das 

agremiações maçônicas, recreativas e culturais da cidade, incluindo o nosso Centro", narrando 

a trama que foi secretamente urdida. 

Quando amparada por alguns vultos ilustres, porém crassamente iludidos, a intriga investe sobre 
este sodalício para lhe perturbar o ritmo da existência devotada ao Paraná - esbarra com uma reação 
promovida e encabeçada por Alcebíades Plaisant. 
Convocada uma assembléia, ele bate de casa em casa dos seus consocios para esclarecê-los e 
instigá-los a ir salvar a entidade de Emiliano Pernetta da dissensão e até da morte. 
Não personaliza, não invoca os nomes em causa, embora da agenda da reunião constasse 
precisamente a solicitação de um voto a favor do ádvena. o que importaria na desmoralização de 
membros do centro atingidos pelo ódio daquele.( | 
A sessão teve um comparencia seleta e 'au grant complet". 
Lida a proposição no sentido acima indicado, de um pronunciamento em prol da corrente do 
subliterato, é aberta a discussão. E. logo de início, diante da iminência da fragorosa derrota, os 
proponentes se retiram. Faz-se a votação. E a sugestão é repelida por unanimidade de votos! 
Foi uma vitória do ponto de vista da união e paz dos antigos fundadores do centro. Sua bandeira de 
confraternização continuou a panejar entre seus associados dentro da harmonia e da compreensão. 
O verdadeiro herói, porém, desse recontro cruento e belo foi, sem dúvida, Plaisant!139 

Assim, esclareceu-se que a confusão na convocação da reunião foi uma estratégia 

138 Todas as citações sao encontradas em C E N T R O de Letras. Diário da Tarde. 2 out. 1922. p. 1. 

139 GOMES. Raul. Major Alcebíades Plaisant - homenagem. Curitiba. Revista do Centro de Letras 
do Paraná. Ano XL. 29 de março de 1952. n.5. pág. 9 e 10. 
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para adiar a votação até que se conseguissem votos suficientes para refutar a proposta de 

Dario Velloso. 

Devido à renúncia do presidente Santa Ritta. assumiu provisoriamente o Centro de 

Letras o literato Jaime Balão, que permaneceu até a eleição de Phâmphilo de Assumpção, no 

final do ano. Os centristas ainda tentaram demover Dario Velloso de seu intento, elegendo-o 

membro de uma comissão de intelectuais convocada pelo governo estadual para estudar a 

grafia da palavra "Curitiba". O filósofo, entretanto, recusou-se, afirmando, em nota paga nos 

jornais não ser mais filiado à agremiação. Hélio de Oliveira, provavelmente um pseudônimo, 

comentou este assunto, ridicularizando a tentativa da agremiação literária em contornar a 

situação. 

Nestes últimos dias o marasmo do meio literário curitibano foi despertado de uma mórbida 
sonolêneia por fato e questiúnculas mesquinhas que às vezes surgem, alteando o dorso varonil, para 
ao menos atestar que a escória, a salsugem do ambiente tem esperneações nervosas, ritos 
desatarados de requintado e respingado "literatismo".[. . . | 
Quero referir-me como tema principal dessas linhas as avançadas e retiradas no terreno das 
situações dúbias feitas pelo Centro de Letras do Paraná. 
E da opinião pública os fatos ocorridos na noite, para alguns memorável, de 30 de setembro, noite 
em que vários membros da nobre sociedade literária quebraram lealmente após tertúlias de palavras, 
romperam os liâmes que os prendiam ao Centro de Letras. 
À frente do movimento ocasionado nas intimidades do mencionado Centro achava-se a figura digna 
e austera de Dario Velloso que num gesto de tal maneira franco e decisivo, deixou transparecer 
lealdade e desassombro. verídicos apanágios de sua personalidade, o que levou a muitos de mais 
requintados melindres ofenderem-se com falazes "falta de prudência" em tais questões. 
Anteontem deparou-se nas colunas de alguns periódicos curitibanos a nomeação absurda e não 
digna de Dario Velloso para uma comissão dc estudos deliberativos do Centro de Letras. 
No entretanto, ontem os jornais estamparam uma noticia, autorizada por certo, cm que constatou 
mais uma vez a atitude inabalável de Dario Velloso em relação ao Centro. 
A avançada da sociedade da Rua Ebano Pereira querendo burlar a opinião pública no que se prende 
aos elementos que nela convivem foi de uma ingenuidade e de uma criancice a toda prova. 
A retirada com a cabal e peremptória ação positiva de Dario Velloso, foi então, desculpe-me o 
termo as pessoas a quem atribuo preito votivo de minha admiração e que fazem parle do Centro de 
Letras do Paraná, simplesmente miserável e indigna. 
Apregoaram pelos jornais que a nomeação mencionada, causa primacial destas letras, não tinha sido 
feita, mas numa notícia tão lacônica, suscetível a considerações menos lícitas em redor do fato que 
almejam consumar. 
E o fato é que na avançada o taeape do Grêmio loi mal brandido e a tangente por que procuraram 
sair llcou contudo impregnada do lodo que a serpente mansamente colhe nos seus meneios 
indistintos. 

Aos dissidentes do Centro, somaram-se diversas autoridades e outros intelectuais 

u " OLIVEIRA. Hélio (provavelmente pseudônimo de Euclides Bandeira). A tangente. Gaze ta do 
Povo. Curitiba. 21 out. 1922. p . l . 
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locais anunciando o início dos trabalhos para a criação da Academia de Letras do Paraná. O 

literato Seratim França, que já postulava a criação desta entidade, foi o principal responsável 

pela sua organização, que se efetivou em 1923. como se verá no próximo capítulo. 

Mais sereno após a vitória no Centro de Letras, Raul Gomes desfechou sua 

campanha com mais dois artigos. Provavelmente cobrado pelos seus pares pela maneira 

excessivamente agressiva e pessoal que vinha se manifestando, apelou mais uma vez para o 

sentimento paranista, endereçando uma carta - Ao povo de minha terra - na qual apresentava 

as motivações profissionais que o levaram a hostilizar Raul de Azevedo141. 

No mesmo sentido, em Missão de egolatría e de egoísmo, ele apresentou as 

motivações literárias dessa sua campanha. Nesse depoimento, o paranaense declarava não 

possuir qualquer preconceito em relação às letras do Norte do país, em sua maioria 

desconhecida no Sul, e que gostaria que houvesse uma verdadeira aproximação entre estes 

dois ambientes literários. Afirmava que teria mesmo exultado quando da chegada de Raul de 

Azevedo à capital, pois esperava que isso se procedesse. Entretanto, isso foi um engano, pois 

em suas aparições públicas tal escritor só tinha em mente se autopromover e discorrer sobre as 

mulheres. 

S.S. não perde vasa de fazer eonlerêneia. S.S. não perde vasa tie lomar espaço em colunas de 
jornais. Não é S.S. entre os jovens que freqüenta um silencioso da Pérsia. Nos salões onde seu vulto 
elegante se apresenta entre meninas palradeiras S.S. é sempre loquaz. 
Já viu alguém, porém. S.S. invocar as glórias, os portenios. os méritos de seu norte longínquo e 
belo? 
Já tomou S.S. por tema de uma conferência a sinopse da literatura da Amazônia, com a nomeação 
dos seus principais vultos na poesia, na prosa? 
Não! Para S.S. só um assunto é sedutor: a mulher. A todo instante, a todo o momento, na tribuna das 
"Tardes de Arte", nas colunas dos jornais, em crônicas de revistas creio que em suas palestras com 
os almofadinhas e melindrosas, só dois objetivos o absorvem em suas preocupações: a mulher e... a 
sua própria pessoa! 
De fato. Aqui o Sr. Raul de Azevedo leu "Roseiral do Amor" hino sensual e ardente de amor 
material feito só de seios túrgidos, de formas opulentas, de beijos lascivos. Fora daqui, foi S.S 1er 
em Florianópolis "A alma inquietadas mulheres". 
De outras ocasiões em que se exibiu, sempre se notou a preferência pelo delicioso assunto. 

141 GOMES. Antônio Rodrigues. Ao povo de minha terra. Gazeta do Povo. Curitiba. 2 out. 1922. 
p.6. Parte deste artigo já foi comentada anteriormente. 

142 GOMES. Antônio R. Missão tic egolatría e egoísmo. Diário da Tarde. Curitiba. 2 out. 1922. P.2. 
No artigo criticam-se tlois outros artigos publicados na imprensa local no início do ano por Raul de Azevedo, 
onde ele apresentava e comentava a obra de tlois escritores sul-americanos. Ver AZEVEDO. Raul. Intercâmbio 
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No artigo, se omitia as palestras de Raul de Azevedo no Centro de Letras e na 

primeira das Tardes de Arte, nas quais, inclusive. Raul Gomes toi citado como um destacado 

escritor. Estes dois últimos depoimentos tentavam convencer os leitores da nobreza das 

intenções do paranaense, fazendo uso de uma liguagem bem mais amena do que a das demais 

publicações. Ao mesmo tempo, se procurava separar as motivações profissionais das 

literárias, se é que isto era possível, asseverando que nas duas áreas havia motivos que 

respaldavam as acusações. 

Em meio à ruptura que se processou no meio literário curitibano e diante do seu 

isolamento profissional. Raul de Azevedo tentou ainda reerguer seu nome. Na repartição 

postal deu prosseguimento às atividades rotineiras e empossou os funcionários aprovados no 

último concurso. Na cerimônia de posse, onde foram efetivados os literatos Ernani Cartaxo, 

Jurandir Manfredini e Cid Cercai, entre outros, o administrador fez questão de frisar "em 

ligeira locução [...] os deveres que lhe cumpria seguir no cumprimento de suas funções, a 

norma de proceder, a disciplina, o acato aos superiores hierárquicos que necessitavam 

cultivar. Congratulou-se após com o funcionalismo postal pela aquisição desses novos 

funcionários [...]" I43. 

Na área cultural, chefiou a organização de mais uma das Tardes de Arte, onde se 

apresentou, no dia 22 de outubro, ao lado de Dario Velloso. O presidente de honra, Sr. Dr. 

Leoninas Loyola, dirigiu-lhe uma saudação, externando o apoio de muitos intelectuais. Os 

periódicos curitibanos, ao contrário dos outros encontros, não se alongaram na sua descrição, 

limitando-se a divulgar a seqüência do programa executado. 

Sem conseguir soerguer-se, mesmo com o apoio de diversos confrades, o escritor 

nortista partiu para a Capital da República, em férias, ao final de novembro. Poucos dias após 

a sua partida, todavia, reproduziu-se uma notícia publicada em O Dia, do Rio de Janeiro, 

anunciando o provável retorno do coronel de Azevedo ao Amazonas. O afamado escritor iria 

substituir o então administrador. Sr. Carlos Gaertner Filho, acusado de inúmeras 

intelectual. Diário da Tarde. Curitiba. 28 mar. 1922. p. 2 - sobre o poeta chileno Miguel Luís Rocuanl e 
AZEVEDO. Raul. Intercâmbio Intelectual. Diário da Tarde. Curitiba. 30 mar. 1922. p.2. - sobre o poeta 
argentino Mayorino Ferraria. 

143 SOLENIDADE nos Correios. Gazeta do Povo. Curitiba. 6 out. 1922. p.2. 
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irregularidades, entre as quais se destacava seu inapropriado comportamento em relação aos 

funcionários, incluindo um caso de 'assédio sexual'. 

Conforme noticiamos, há tempos, grandes irregularidades se passavam na administração dos 
Correios do Amazonas e Acre. em má hora confiados ao 2" Oficial da Diretoria Geral dos Correios. 
Gaertner filho, que já desorganizara os Correios do Maranhão. | . . . | 

Dos depoimentos das testemunhas tem-se apurado, não só o que af i rmamos sobre as propostas 
pouco honestas feitas a duas funcionárias dos Correios de Manaus pelo administrador Gaertner em 
seu gabinete, como também os insultos que costumava dirigir aos seus subordinados e as indiretas 
reprováveis que se dirigia as moças empregadas nos correios e alvo de infâmias assacadas contra o 
lar amazonense. 

Os fatos que hora trazemos ao conhecimento do público, já foram também apurados pela Comissão 
de Fiscalização Postal, atualmente em Manaus, fatos estes que carecem do poder administrador 
medidas eficientes, para com um funcionário desse jaez. 

Desde o afastamento do Sr. Coronel Raul de Azevedo dos Correios do Amazonas que o comércio e 
o público, daquela região, vem sofrendo graves prejuízos pela desorganização dos serviços postais 
no extremo norte. 

Raul de Azevedo, funcionário competente e laborioso, soube conciliar o interesse das partes com os 
da Fazenda, conseguindo fazer no Amazonas e Acre. um serviço de Correios perfeito e a contento o 
que lhe grandiou simpatias gerais, d ignif icando e elevando os seus subordinados que o estimam 
como um chefe exemplar e justiceiro. Urge, pois. que volte aos Correios do Amazonas, o 
administrador Raul de Azevedo, ora em comissão no Paraná144. 

Raul de Azevedo não retornará tão cedo ao Paraná. Aos amigos leais e a sociedade 

curitibana encaminhou uma breve carta de agradecimento, onde destacou os trabalhos 

administrativos e literários que desenvolveu em sua permanência no Estado. 

Já dizia Voltaire, numa daquelas suas frases tão cheias de verdade e ensinamento. - fai fait un pou 
de bien, c'est mon meilleur ouvrage. E deixando agora o Paraná - para reorganizar a administração 
dos Correios do Amazonas, por uma resolução do Governo da República que correspondeu assim às 
solicitações do nobre povo daquela terra - sinto-me bem com a minha Consciência em uma vez mais 
ter cumprido o meu dever, sem receios e temores, correspondendo à confiança em mim depositada 
por aqueles que. espontaneamente, me confiaram a honrosa missão de dirigir por quase um ano os 
serviços postais do magnífico Estado sulista. 

Sem paixões, sem prevenções e sem preferências, procurei governar dentro da Lei, visando os 
interesses do país. o bem do estado, as garantias do público e a independência dos bons 
funcionários. Se alguma vez errei foi no desejo de bem acertar. 

E claro e intuitivo que, procedendo assim, devia contar com a má vontade de alguns, felizmente 
raríssimos. Preferi serenamente estar tranqüilo com a minha consciência, e disso não me arrependo. 

Quando a convicção de que fiz obra duradoura nos Correios Paranaenses, a par da correção dos 
serviços, desafoguei os seus funcionários. E 11z justiça a iodos, que a administração pública não é 
propriedade de ninguém.[... | 

144 O SENHOR Raul de Azevedo deixará a administração dos Correios no Paraná? Gazeta do Povo. 
Curitiba. 20 nov. 1922. p . l . 
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Com a fundação das "Tardes de Arle" concorri lambem, modestamente embora, para o 
aperfeiçoamento e congraçamento dos altos elementos intelectuais e artísticos da linda terra dos 
pinheirais. a par de selecionadas reuniões sociais. | . . . l ' 4 ' 

O ilustre escritor adventicio garantiu aos amigos que um dia ainda voltaria, em 

visita, a Curitiba. Cidade onde deixou uma arcádia em ruínas, uma igrejinha destelhada e. 

provavelmente, muitos corações partidos... 

145 AZEVEDO. Raul. Palavras dum agradecido. Gazeta do Povo. Curitiba. 18 dez. 1922. p.2. 
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CAPÍTULO 2 

UM MODERNO ESCRITOR GAÚCHO 

1. AS AGREMIAÇÕES LITERÁRIAS - O CENTRO DE LETRAS 

A partida de Raul de Azevedo da capital arrefeceu bastante os ânimos dos 

intelectuais curitibanos que se dividiam entre o apoio ao adventicio e a Raul Gomes. Mesmo 

assim, durante algum tempo, ainda vão surgir pequenas notas na imprensa mantendo a 

polêmica. 

As festividades com que o escritor nortista foi saudado pelo povo amazonense em 

seu retorno, assim como as homenagens que lhe foram prestadas em Manaus pela passagem 

de seu aniversário, por exemplo, receberam destaque nos jornais. Da mesma forma, publicou-

se um seu artigo dedicado a Curitiba onde relembrava os amigos e intelectuais com quem 

conviveu em sua curta estada nesta capital, destacando-se Silveira Netto e o seu mais ardoroso 

defensor, Darío Velloso. 

Lá ao Sul. no Paraná magnífico c radioso, nessa linda Cidade Verde e Azul que é Curitiba, esplende 
uma alta e acurada intelectualidade. Pontificando está a figura risonha e dominadora de Dario 
Velloso que é nosso Tolstoi, inteligência deslumbradora, a cultura sólida e vasta, escritor de forma 
elegante, bom conhecedor de nossa amada e complexa língua brasileira, poeta de valia, orador dos 
mais raros do Brasil, e a par disso uma simplicidade que encanta e dum caráter que se respeita. 
Dario Velloso é um dos expoentes lídimos da intelectualidade patrícia.14 ' ' 

Em resposta, seus desafetos anunciaram com alarde a suspensão da pena imposta a 

Raul Gomes no exercício de suas atividades profissionais nos Correios, em 1922. O Ministro 

146 AZEVEDO. Raul. A cidade Verde e Azul. Gazeta do Povo. Curitiba. 24 maio 1923. p.6. 
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da Viação acatou todas as justificativas do recurso impetrado pelo paranaense. 

Verifica-se do processo que a pena imposta ao recorrente loi determinada por artigos de imprensa 
que ao seu chele se afiguraram desrespeitosos. Destes, os dos quais ficou provada a sua 
responsabilidade, são manifestações de rivalidades literárias cuja acrimonia podia justamente 
melindrar o amor próprio do escritor, sem alcançar a autoridade do superior hierárquico. E como 
atos daquela natureza não se incluam entre os capitulados no art. 504 do regulamento dou 
provimento ao recurso para ser cancelada a pena.147 

Da mesma forma, noticiou-se a condenação de Raul de Azevedo em outro processo 

da instituição, devendo o réu "restituir aos cofres públicos a importância correspondente à 

gratificação regional do período de 10 de novembro de 1914 a 23 de outubro de 1915, período 

em que se manteve afastado". Na sentença, mandava-se ainda chamar a atenção do coronel 

para o fato de insistir em recursos tantas vezes indeferidos "roubando o tempo da repartição a 

que está subordinado, com o exame e reclamação de simples interesse pessoal, contrário a 

, • . . 148 

lei . 

Entretanto, com o passar dos dias e sem a presença de um dos oponentes, o assunto 

foi perdendo intensidade e a principal conseqüência da divergência foi a saída de alguns 

intelectuais do Centro de Letras e a criação de mais uma entidade cultural no estado, a 

Academia de Letras do Paraná. Mas, mesmo em busca de prestígio e reconhecimento num 

espaço cultural relativamente restrito, estas duas instituições não mantiveram a animosidade, 

passando a conviver sem grandes atritos. Este procedimento estava relacionado, 

principalmente, à inclusão na Academia de muitos "centristas", inclusive, do seu recém-

empossado presidente, Phâmphilo de Assumpção. 

Tal situação, como era de esperar, não agradava a muitos literatos paranaenses, em 

especial aos que mais haviam combatido o escritor nortista. Uma crônica do período, por 

exemplo, registrou a insatisfação de um pequeno grupo de artistas que se encontrava no Café 

Brasil, um dos pontos de encontro preferidos pela intelectualidade curitibana e que acabava de 

passar por uma série de modernizações. 
O amplo salão desse estabelecimento foi dividido em duas sessões, sendo uma delas dedicada às 
famílias, que ali poderão fazer suas refeições, e outra seção para o serviço tic calé e bebidas. 

147 O SENHOR Raul de Azevedo leva uma censura. Diário da Tarde. Curitiba. 6 ago. 1923. p.l 

,4X O SENHOR Raul de Azevedo leva uma censura. Diário da Tarde. Curitiba. 6 ago. 1923. p.l 
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As mesinhas de ambas as sessões Ibram bem dispostas, apresentando assim o Calé Brasil, em sua 
nova fase. um agradável aspecto. 

Os novos proprietários desse estabelecimento. Srs. Debs & Falklany inauguraram também ali um 
bar. estando aptos para atender todos os seus clientes, assim como uma sessão de confeitaria. 

Desde o saboroso Chá de mate. cale . doces, biscoitos, bebidas, até os frios, tudo ali se encontra 
atualmente, sendo o serviço feito com a maior preste/a e dedicação pelos varonis empregados do 
estabelecimento. 

Além disso, como maior atrativo, os Srs. Debs & Falklany. fizeram introduzir ali um excelente 
conjunto orquestral, que alegra o ambiente com a execução de modernos trechos musicais. 

Essa orquestra far-se-á ouvir todos os dias. das horas 15 às 17:30 e à noite das 20 às 23 
horas.I... |Este estabelecimento pelas melhoras porque passou, honra sobremaneira a nossa capital.149 

Segundo o relato de Alceu Chichorro, numa das mesas deste café ele conversava 

com Ciro Silva, com o pintor Gustavo Kopp e com o músico Aníbal Schelleder. Eles 

debatiam os acontecimentos do dia, especialmente a futura sessão de instalação da Academia 

de Letras cio Paraná, à qual "deveriam comparecer encasacadamente vestidos os trinta futuros 

imortais obreiros". 

I... IO Dr. Ciro Silva, contrário à fundação da Academia, declarava que já havia redigido um pedido 
de exoneração do Centro de Letras, por achar que era o seu dever, uma vez que a maioria dos 
associados do Centro pertence à Academia , embora seja por ela combatido e tenha como presidente 
o mesmo presidente do Centro. 

Mas, isso é possível? Duvidou o Sr. Aníbal. 

Sim não é possível, afirmei eu. 

E possível, acrescentou o pintor Kopp. declarando: os literatos que nada produzem, que são 
parasitas, são como elefantes, querem fazer tudo o que os outros fazem... 

Estranhando a resposta, o grupo solicitou um esclarecimento. O Sr. Kopp, então, 

continuou: 

- l„ . | Havia em Wurtemberg um senhor chamado Frid Stolberg um milionário curioso que tinha a 
mania de criar elefantes conseguindo uma coleção de paquidermes em número superior a quarenta. 
Uma vez. indo ao grande cercado onde eles estavam notou que um estava com tosse cumprida e 
mandou que o seu criado desse água fria a todos e ao doente água quente com Rum a fim de 
consertar-lhe os bronquios. E enquanto o elefante gripado bebia o rum. os demais olhavam-no com 
inveja... 

O narrador acendeu um cigarro, chupou-o e prosseguiu: 

No dia seguinte. Frid Stolberg mal entrou no cercado dos elefantes teve que sair imediatamente, 
tal foi o barulho ensurdecedor que os paquidermes fizeram... 

149 CAFÉ BRASIL - As Reformas Porque Passou Este Estabelecimento. Commércio do Paraná 
Curitiba. 23 abr. 1923. p. I 
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O que era? Perguntou o Dr. Ciro. 

Estavam ensaiando a sinfonia do Guarani?.. .suspeitou o Sr. Aníbal. 

E o senhor Kopp muito calmo rematou: 

- Não, os elefantes estavam todos com tosse cumprida. 

Mas, mesmo sob protestos de alguns de seus associados, o Centro de Letras deixou 

mesmo a briga de lado e procurou reforçar seu papel inicial de "incentivado!" do 

desenvolvimento cultural do Estado". Ao mesmo tempo retomou uma de suas principais 

diretrizes: estar aberto, sem restrições, às diferentes correntes do pensamento. 

Desde o início da longa gestão de Phâmphilo de Assumpção ( 19/12/22 a 10/12/34), 

"este núcleo de intelectuais [entrou] em uma fase de grande atividade", promovendo uma 

série de palestras, concursos e outras atividades culturais. 

No início de 1923. por exemplo, sob os auspícios desta agremiação literária, 

realizou-se no Teatro Guaira a conferência do Professor e Doutor João Cândido Ferreira, 

intitulada Fatores que concorrem para o aperfeiçoamento da raça. A eugenia, tema central da 

apresentação, era um dos assuntos mais discutidos pela comunidade científica brasileira da 

época. Os debates centralizavam-se, especialmente, na questão da miscigenação racial e na 

possibilidade de desenvolvimento ou não do país a partir de uma sociedade mestiça'*2. O 

palestrante paranaense, contudo, ateve-se à defesa da proibição do casamento entre indivíduos 

doentes físico-mentalmente e à necessidade do aprimoramento físico pelo esporte. O eminente 

médico atestou, entre outros aspectos, que para o bom funcionamento do corpo humano era 

primordial a prática esportiva, mas que esta deveria ser realizada moderadamente, 

condenando o atletismo exagerado e o futebol. 

Este esporte, violento, sem ordem e sem gradação. não deve fazer parte da educação eugênica, 
porque não dá elegância ao corpo, nem uma robustez equilibrada ao organismo, pelo contrário, tira a 
harmonia das linhas, dilata o coração, rompe músculos, torce articulações, tornando-as volumosas e 
desgraciosas. 

Pode ser uma excelente diversão, um jogo atraente e sedutor, com a vantagem de realizar-se ao ar 

l 5 0 C H I C H O R R O . Alceu. Os elefantes. Gazeta do Povo. Curitiba. 9 abr. 1923. p.2. 

151 C E N T R O DE LETRAS.Diário da Tarde Curitiba. 15 jan. 1923. p . l . 

152 Sobre este assunto ver: SCHWARCZ, Lilia Morilz. O espetáculo das raças - cientistas, 
instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo : Cia das Letras. 1993. 
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livre: nias, evidentemente, não é eugênico. , ;>3 

Segundo os promotores, a intenção do Centro de Letras era debater e informar os 

intelectuais paranaenses sobre diferentes temas atuais, voltando sua ação para um público 

restrito e diverso ao que freqüentava as Tardes de Arte. A conferência foi comentada na 

imprensa, que atestou o desenvolvimento intelectual que tais iniciativas propiciavam. 

Com eliave dc ouro o Centro de Letras abriu a série de conferências públicas que resolveu brindar 
quantos, nesta atualidade chã. se refugiam nas preocupações intelectuais. 

A incansável diretoria do Centro andou com singular acerto convidando o consocio Dr. João 
Cândido Ferreira para realizar a primeira conferência, que loi. com efeito, magistral. 

O orador com a proficiência que o sagrou luminar entre os cientistas nacionais, discorreu 
admiravelmente sobre a - Eugenia. 

Em opúsculo aqui está. sobre a nossa banqueta jornalística, o seu brilhante trabalho. E bem de ver 
que não vamos criticá-lo. t ransformando a caneta na sovela metediça do sapateiro de Apeles. 
Pretendemos apenas frisar, de relance, não só a feliz iniciativa do Centro de Letras, instituindo as 
palestras literárias e científicas, como o fato. em verdade digno de nota. de aqui seretn ventiladas 
idéias que não são temas comuns, o que sobremaneira abona nosso cultivo intelectual.'^4 

A boa repercussão da palestra fez com que o Centro patrocinasse, em seguida, 

outras apresentações. No salão nobre do Ginásio Paranaense, o Professor Lisímaco Ferreira da 

Costa dissertou sobre a Reorganização dos métodos pedagógicos pela psicologia 

experimental. Segundo os críticos, foi uma "longa e notável conferência [...]" onde o 

palestrante revelou-se um "eminente psicólogo" motivando, ao final, "uma salva de aplausos 

calorosos da assistência"1^. 

Além desse ciclo de palestras científicas, a entidade promoveu atividades 

destinadas exclusivamente ao público feminino. A primeira delas foi um concurso no qual as 

senhoras e senhoritas paranaenses deveriam responder à pergunta: "A mulher brasileira pode 

intervir diretamente na vida política do país" ? 

A participação das mulheres na política e, especialmente, a instituição do voto 

feminino no Brasil era um tema bastante recorrente. Na imprensa local, as notícias sobre as 

conquistas femininas em outros países sempre despertavam acaloradas discussões. Os 

1 ,3 CÂNDIDO, João. A eugenia. Curitiba : Livraria e Editora Econômica. 1923. 

154 BANDEIRA. Euclides. A pequena terra. Curitiba : Escola Técnica. 1948. p. 79-80. (Crítica 
escrita cm Io de maio de 1923). 

155 C E N T R O de Letras. Commércio do Paraná. Curitiba. 5 sei. 1924. p. I 



88 

intelectuais paranaenses eram convidados a se manifestar sobre o assunto, expressando as 

diferentes correntes de pensamento. Assim, mais uma vez, a atualidade da questão vinha ao 

encontro da idéia do Centro de se tornar um espaço para a reflexão crítica, desta vez 

propiciando às mulheres a oportunidade de expressar sua opinião. O tema escolhido, 

entretanto, era bastante polêmico, e logo que o certame foi anunciado surgiram diversos 

comentários. 

Caro Nilo do Egito: 
I...JLamcnto profundamente não teres nascido mulher a fim de poder surgir agora com umas tantas 
tiras brilhantes, a pregar com febre do teu entusiasmo e o fulgor do teu talento o direito da mulher 
na política. 
Farias sucesso, garanto. A velha paixão que te domina, essa paixão pelo feminismo, ao decerto que 
deveria inspirar-te páginas soberbas e cintilantes. 
Eu entretanto, bem o sabes nunca estive contigo nesta questão. Acho que a mulher brasileira ainda 
falta muito para atingir o grau de perfeição necessário às grandes responsabilidades públicas. 
Ela ainda conserva um tanto da timidez romântica de outros tempos: não é e nem tem coragem de 
ser uma independente. Preocupa-se muito com as "toilettes" e as "bijouterias" para dedicar-se às 
coisas sérias. 
Mais tarde, se prosseguir com ardor essa campanha feminista, pode ser...pode ser... 
Mas esperemos que elas próprias pensem sobre o assunto. [,.. |.156 

O torneio era aberto a todas as senhoras e senhoritas paranaenses, mas algumas das 

participantes receberam um convite do presidente da agremiação para se manifestarem. Entre 

elas estava Emita Tereza Pereira de Carvalho, a funcionária dos Correios do Paraná que 

supostamente teve um romance com Raul de Azevedo (ver capítulo anterior). A resposta da 

jovem foi publicada na íntegra em um dos jornais locais: 

Penhoradíssima pelo honroso convite que me foi dirigido Respondo-lhe o seguinte: Que a 
mulher é uma auxiliar natural do homem é um falo. A sua existência além de 1er sido a 
conseqüência de um propósito especial da Providência, foi também o resultado da aspiração do 
próprio homem ao Criador: e assim sendo, a sua posição na sociedade, não pode, por isto mesmo 
deixar de ser imediatamente secundária à do homem. Se admitirmos a hipótese que a mulher pode 
intervir diretamente na política ou nos negócios públicos do país. lemos que vê-la desprestigiada e 
numa concorrência que não pode deixar de lhe ser esmagadora, porque é contra o sexo de que ela 
mesma se derivou.[.. . | 
E verdade que as condições atuais da vida exigem que a Mulher se prepare para viver com 
independência. Eu mesma sou funcionária pública e procurei sempre me habilitar para tirar todos os 
proveitos de todas as possibilidades que se me foram aparecendo, porém sem interferir diretamente 
na política. Desejaria como brasileira contribuir para a regeneração política do meu país e farei todo 
o possível para. neste sentido, levar a minha insignificante contribuição, para que seja atingido 
aquele escopo.[...] 
O meu desejo sincero é que as representantes tie meu sexo prossigam seu preparo intelectual a fim 
de contribuir para o melhoramento de meus patrícios, mas nunca intervir diretamente na política do 
país. 
Entregando portanto, sua resposta às mãos de vossa excia.. peço julgá-la com grande complacência. 

156 JULIUS MAGO. Carta-bilhete. Commércio do Paraná. Curitiba. 23 lev. 1923. p . l . 
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pois a autora pela primeira ve/, disserta sobre problemas sociais, ainda mais tão profundo como o 
que se me apresentou ' . 

A enfática posição apresentada pela jovem postalista agradou a comissão julgadora 

do concurso, formada pelo seu colega de trabalho Raul Gomes e pelos literatos Ulisses Vieira 

e Niepce da Silva, que agraciou a tese com um honroso segundo lugar. 

A entrega dos prêmios foi feita em solenidade oficial no Panteão da Escola Normal, 

estando presentes Emita Tereza e uma representante da parnanguara Adelina Carriel Pinheiro 

que ficou com a primeira colocação. Na ocasião, "foi pelo Sr. Presidente [Phâmphilo de 

Assumpção] dada a palavra ao Dr. Sebastião Paraná, que em brilhante discurso fez a oferta 

/s I >8 

dos dois prêmios, sob aplausos da numerosa assistência". ' Na seqüência os jovens poetas 

Octávio Barreto e Castela Braz leram sonetos e Phâmphilo leu a tese "Leis contra o coração", 

de sua autoria, anunciando sua breve publicação. 

De fora dessa premiação ficou a educadora curitibana Anette Macedo, que 

apresentou o ensaio A Missão Social da Mulher Brasileira, no qual defendia a participação 

feminina na esfera política. A tese, lida em uma sessão pública do Centro de Letras, despertou 

a indignação da platéia, pois alguns dos presentes consideraram o posicionamento da 

educadora pouco cristão l59. 

Entretanto, o tema controverso escolhido pelo Centro fez com que alguns 

associados criticassem sua escolha. "Não teria sido melhor uma tese puramente literária, 

dando ensanchas ao vôo radioso da fantasia?" perguntava o comentarista Gypso (pseudônimo 

de Euclides Bandeira), recomendando à agremiação ater-se apenas às questões literárias e 

artísticas, ficando distante de grandes polêmicas. 

Seguindo esse conselho, as próximas atividades do Centro de Letras destinadas às 

mulheres limitaram-se à eleição da melhor declamadora da poema Oração da Manhã, de 

Emiliano Perneta, e à escolha das madrinhas para as Hermas dos Poetas, existentes na Praça 

lr,T CENTRO de Lelras. Commércio do Paraná. Curitiba. 5 maio 1923. p.2. 

158 CENTRO de Letras. Diário da Tarde. Curitiba, 1 ago. 1923. p. I 

159 MACEDO. Anette. A missão social da mulher brasileira. Commércio do Paraná, Curitiba. 6 
maio 1923. p.2. 
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Osório. As jovens selecionadas teriam como principal incumbência a limpeza e colocação 

diária de llores nas estátuas. 

Em paralelo a essas promoções, o Centro de Letras realizava reuniões para 
¿ 

recepcionar literatos que visitavam a cidade e para cultuar os grandes poetas e escritores do 

passado. Além disso, continuavam a se realizar as reuniões quinzenais nas quais os associados 

liam páginas literárias, anunciavam publicações e se inteiravam das novidades do mundo das 

letras. Nem sempre, era verdade, havia quorum nesses encontros. Raul Gomes relembrou que 

nesse período corria pela cidade uma pequena anedota descrevendo as reuniões centristas: 

Ambos [Phâmphilo do Assumpção - Presidente e Alcebíades Plaisant - Secretário] se dirigem a sede 
do Orfeão da Escola Normal. 
A casa estava aberta já e iluminada e a grande mesa sobre o estrado com solene pano verde garrafa. 
Phâmphilo assume a presidência. Plaisant senta-se a seu lado. Aquele declara abertos os trabalhos. 
Manda 1er a ata da sessão anterior. 
Põe-se em discussão e votação. A seguir passa a ordem do dia. constante sempre da leitura de 
trabalhos culturais. Ora um, ora outro, lê sua produção. Franqueia-se a palavra para quem dela 
quiser fazer uso. Como não há ninguém presente, o Sr. Presidente dá por encerrados os trabalhos, 
depois dos agradecimentos de praxe. 

Na história da tradicional instituição literária paranaense, o secretário Alcebíades 

Plaisant se destacou como assíduo colaborador. Em 1922, foi responsável por articular o 

movimento que evitou a sua desagregação. Além disso, durante o período em que o Centro 

não possuía sede própria, ele carregava o livro de atas e outros documentos para sua casa, que 

funcionava como uma espécie de secretaria. Da mesma forma, a biblioteca permaneceu por 

mais de 10 anos na sua residência e, quando se conseguiu um local para seu funcionamento 

(dec. de 30), ele acrescentou ao acervo da instituição inúmeros exemplares de sua coleção 

particular. Segundo os relatos, a vontade do Secretário em reunir as mais importantes edições 

da literatura paranaense fazia com que ele se mostrasse incansável na busca de doações para a 

entidade. 

[...] Secretário perpétuo do Centro de Letras do Paraná, o Plaisant soube sempre conquistar a 
amizade de todos os associados daquela entidade de intelectuais. Esforçado, trabalhador incansável, 
há uma dezena de anos. que vem labutando em prol da organização daquele Centro. 
E o Plaisant, lutando sempre, não esmorece em fazer com que aquela corporação possa vir a dispor 

lí,n GOMES. Raul. Major Alcebíades Plaisant - homenagem. Curitiba. Revista do Centro de Letras 
do Paraná. Ano XL. 29 de março de 1952. n.5. p. 10 e I I . 
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de uma biblioteca compatível não só com as necessidades do Centro, mas com a história da vida 
intelectual do Paraná. E nesta tarela. Alcebíades Plaisant, o major Plaisant, como é mais conhecido, 
vem. de há muito, adquirindo exemplares de todos os livros que se publicaram nessa terra. 
Por várias vezes, o major pediu-me. atenciosamente, eu lhe desse, para figurar na estante dos 
paranaenses do Centro, o meu despretensioso e pequeno livro de contos, há muito editado pelo 
jornalista Acir Guimarães e que para a minha imortalidade, foi esgotada toda a edição de 35 mil 
exemplares... 
O meu natural esquecimento e minha justa aversão de ir para a estante, fizeram com que até agora 
não pudesse atender, como era de meu dever, o gentil e delicado pedido do major Plaisant. Por esse 
motivo, quando na rua. vejo o Major, lujo, como o Diabo, quando ele tinha medo da cruz... 
Mas, ontem, foi humanamente impossível... O Major pegou-me ali na esquina da rua 15. perto de 
uma bomboniére. E apesar de ser perto de uma bomboniére a imposição do major não foi muito 
doce: 
- Agora o amigo não pode fugir! Quero, necessito uns exemplares de seu livro publicado. A estante 
dos autores paranaenses já está quase completa! Se o amigo não puder trazer-me o livro diga onde 
eu poderei buscá-lo? 

- Mas. major, eu devo possuir apenas uns dois ou três exemplares, no máximo. Na época em que o 
mesmo foi publicado era de atualidade, esgotou-se. 

- Pois é pena. pode crer. Os autores paranaenses mandam para o Centro bateladas, carradas de suas 
obras. E o Centro distribui para todos os seus congêneres dos Estados do Norte! Porque também o 
amigo não nos envia uns 200 ou 500 exemplares como os nossos literatos? 

- Mas eu não possuo tantos livros. Major ! Como já disse devo ter uns dois ou três exemplares.. . 

- Pois é pena. o seu livro seria espalhado por todo o norte do país... 

- Sim, Major, mas eu não quero ser vendido a quilo... 

O major, sorriu ao bom sorrir, e batendo-me no ombro concluiu: 

- Então dê apenas um exemplar, para o Centro chega...161 

A dedicação de associados como o Major Plaisant fez com que o Centro de Letras 

do Paraná conseguisse superar as dificuldades e continuar seu trabalho, permanecendo em 

atividade até os dias atuais. Mas os que acreditaram que esta estratégia traria um período de 

serenidade ao meio intelectual curitibano se enganaram. Uma nova geração de literatos -

auto-intitulados Futuristas - retomou o debate sobre os rumos da literatura paranaense, em 

parte encoberto pela disputa entre Raul Gomes e Raul de Azevedo, e iniciou um novo período 

de controvérsia. A polêmica culminou em uma manifestação modernista organizada em torno 

da visita de um novo adventicio: o "moderno" escritor gaúcho De Souza Júnior. Antes disso, 

entretanto, veremos o processo de efetivação da Academia de Letras do Paraná e as principais 

produções e manifestações dos nossos Futuristas. 

161 CHICHORRO. Alceu. (Eloy de Montai vão) Livros Paranaenses para as bibliotecas do Norte. O 
Dia. Curitiba. 24 jul. 1930. p.2 
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2. A CRIAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DO PARANÁ 

Durante o período em que o Centro de Letras reorganizava seu funcionamento, 

alguns literatos paranaenses, sob a liderança de Serafim França, lutavam pela concretização 

da Academia de Letras do Paraná. No entanto, transformar a idéia em realidade não foi uma 

tarefa fácil. Na verdade, mesmo antes da dissidência entre Raul de Azevedo e Raul Gomes, se 

aventava a criação de uma nova instituição literária no Paraná, aos moldes acadêmicos, e se 

apresentavam obstáculos para sua efetivação. 

Um dos primeiros problemas era relacionado à propalada perda de espaço das artes 

e da literatura na vida moderna. Lutando por melhores salários, pela melhor distribuição de 

seus livros e reconhecimento social, alguns intelectuais paranaenses destacavam a redução do 

tempo disponível para a produção literária ou mesmo para adquirir uma cultura mais erudita. 

Justificavam sua reclamação descrevendo as transformações que vinham se processando em 

Curitiba nos últimos anos, especialmente nos seus hábitos sociais, na moda e no ritmo de 

vida. 

hoje trata-se de simplificar e andar depressa. 
Veja-se por exemplo o chapéu das senhoras: uma cuia, sem mais sem menos, que elas enterram até 
as orelhas, de modo que o vento não as arranque, dispensados os antigos grampos e pregadores; 
cabelos a La garçonne... E só levar o cóncavo da mão. em concha, como quem toma o peso dos 
cabelos, levantá-los sobre as orelhas, deixá-los cair naturalmente e o penteado está feito. Até os 
fabricantes dos grandes pentes de tartaruga e outros coriáceos caros ameaçam falência universal, tão 
grande foi a queda de consumo 
Nos homens o colarinho mole. fácil de engravatar; as camisas sem goma; um cinto em substituição 
ao colete; calças dobradas na bainha, para não fazer perder tempo em acertá-las à altura do salto do 
sapato, e a palheta... Tudo simples e rápido. 
Se é assim no vestuário, os hábitos também estão simplificados. Com a dificuldade de criados, coisa 
complicadíssima como uma operação cambial tratada por deputados financistas, suprimiu-se, 
geralmente, uma das refeições: come-se comida de sal. uma vez por dia. E no mais é chá com 
torradas, feitas no torrador elétrico, que é asseado. Chá de mate, que adquirir da India é problema 
bem mais complicado que o de resolver a questão dos criados. 
Para não haver trabalho, simplifica-se a vida doméstica, os filhos pequenos são mandados para o 
jardim de infância e os mais velhos internados nos colégios.f. . . | 
A marcha para os ideais simplistas traduzidos nessa pressa, nesse correr obsédante, também se 
verifica nos hábitos de sociedade, especialmente nas danças. Da porta do salão o elegante levanta o 
rosto olhando para a moça. faz um sinal com o olho direito, ou o esquerdo, que esta questão do olho 
ainda não está regulamentada, e a dama se dirige para o cavalheiro que para ela se dirige, 
encontram-se. enlaçam-se e saem 110 passo do shimmy. Terminada a partida coreográfica, separam-
se singelamente, simplesmente, às pressas, e cada um que cave um lugar/.inho para esperar a 
repetição do mesmo sinal. Nem um ademanes, nenhuma palavra... 
A vida doméstica, não escapa aos ideais da época. Terminado o jantar, quando há. 11a mesa, após o 
café, que é para poucos, o sujeito lê os jornais da tarde, enquanto a esposa acompanha as espirais do 
cigarro turco. Terminada a leitura e o cigarro, cada qual toma o seu chapéu e juntos saem: ele para o 
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clube. tentar a sorte, ela para o cinema, apreciar aquelas disparadas de cavalheiros que igualmente 
disparam revólveres, de três mil tiros seguidos, sem parar, sem interrupção, às pressas. Quando 
voltam já um largo pedaço da noite correu, já um dia mais está passado, vertiginosamente. No dia 
seguinte, repete-se a mesma carreira. | . . . | 

O futebol era um dos alvos principais da campanha dos literatos tradicionais contra 

a 'modernidade' que se instalava na capital paranaense. O esporte que viam era uma das 

novas manias da cidade e vinha arregimentando cada vez mais praticantes e aficionados entre 

os jovens que deixavam de lado o cultivo das belas letras para se dedicarem ao 

aperfeiçoamento físico. Tanto que, quando se cogitou pela primeira vez a criação de uma 

Academia de Letras, logo surgiu um poema comentando a disputa de espaço entre as duas 

atividades. 

Letras e foot-ball 
Francisco Leite, aliado ao Seraphim. 
Fundar pretende um grêmio literário. 
Das belas letras llorido jardim. 
Templo de luz. excelso, extraordinário. 

Que belo gesto, todo mundo ampare 
Bem o merece o transcendente Um 
E que a intrujice soez, de campanário, 
Não vá poluir-lhe as torres de marf im! 

Estranho, entanto o medo à concorrência 
Que os dois moços de letras trazem a baila 
Tratando dessa grei de inteligência. 

Temem que de seu grêmio a luz do sol 
De cérebros fulges, áurea limalha. 
Seja ofuscada pelo foot-ball. 

Além desse fator, entre os intelectuais também havia certa resistência em relação à 

criação da Academia, pela existência do Centro de Letras e, também, em virtude do protocolo 

formal que moldava esta instituição. 
Meu amigo, calcula como ficaremos, todos nós. salvo honrosas exceções (corno reza a chapa), 
apoucados e ridículos, dentro de um fardão aparatoso, rico de bordados e florões. com a nossa 
bagagem de uns folhetos e livrinhos que nós mesmos (modéstia à parte...) consideramos obras 
primas de uma genialidade transcendental; e que a condescendência dos nossos bons camaradas, 
amável e publicamente proclama, deixando para as rodinhas dos cafés e das livrarias, o comentário 
atesourante. em que se vão as abas da nossa balofa presunção. 
Eu aqui estou a imaginar o nosso grande comediógrafo A. o nosso inimitável ensaísta C, o nosso 

1 6 2 S O N H A D O R E S . O Dia. Curitiba. 25 set. 1924. p . l . 

163 S Y D N E Y . Octávio. Tonel das danaídes - sonetos humorísticos e satíricos de Demócrito. 
Curitiba. Plácido & Cia, 1921. p.5l 
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original romancista D. o ardente l'i loso Ib F. o inspirado bardo J.. o lamoso sonetista K. enfim todo 
um alfabeto de iniciais, enfarpelado no fardâo (que para ser característico deve 1er. bordados a ouro. 
em relevo, umas pinhas, ramos de araucaria c de glicinia) com o chapéu armado, ornado com penas 
de tucano (naturalmente não escolheremos as da grallia...) a caminho do nosso Silogeu. muito 
ulanos, a atravessar a turba mulla com um riso de ironia e um ar divinizante de eleitos ao 
candilanato das letras. 
Que magnifico e curioso espetáculo seria este?! 
Quando os nossos imortais descessem tias carruagens a Daumont com cocheiros e mastodontes de 
libre (não exijo mais), a porta do tabernáculo da extasia crioula, não faltaria para a sua glória, o 
comentário irreverente da burguesia, cheia de tretas, a apoucar o nosso incomensurável valor, a 
reduzir as desmarcadas proporções do nosso talento, a ofuscar (com a peneira...está visto) o brilho 
de nossa luminosa celebração. E ouvíamos, quase todos, salvo as honrosas exceções.. . glosa 
insidiosa da mediocridade, que ficou de lora a losar-nos a pele impiedosamente.. .1 6 4 

Entretanto, quando em apoio a Dario Velloso e Raul de Azevedo alguns 

intelectuais decidiram pela criação da Academia, o maior problema toi a confecção de uma 

lista de nomes para sua composição. O início dos trabalhos, em outubro de 1922, foi realizado 

por Serafim França, em conjunto com Romário Martins, Francisco Leite e Silveira Neto. Esse 

grupo decidiu pela formação de uma academia com 30 cadeiras, dez menos que as suas 

congêneres nacional e francesa. Além dos quatro literatos já citados, a referida academia seria 

composta por: Rocha Pombo, Dantas Ribeiro, Lacerda Pinto, Chichorro Júnior, Ermelino de 

Leão, Dario Velloso, Phâmphilo de Assumpção, Samuel César, Leónidas de Loyola, Nestor 

Victor, Moisés Marcondes, Leoncio Correia, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Euclides 

Bandeira, Santa Rita, Sebastião Paraná, Paulo da Assumpção, Dom Aberto Gonçalves, 

Generoso Borges, Didio Costa, João Perneta, Alcides Munhoz, Niepce da Silva, João Cândido 

Ferreira e Rodrigo Júnior. Destes escolhidos, Euclides Bandeira, provavelmente pela sua 

ligação com o Centro de Letras, não aceitou a indicação, e Rodrigo Júnior não respondeu ao 

convite. Um pouco mais tarde, Chichorro Júnior se retirou. Em lugar deles entraram Jaime 

Balão, Azevedo Macedo e Ernesto de Oliveira. 

Devido aos recentes acontecimentos que abalaram o meio intelectual curitibano, 

ficaram de fora da lista alguns literatos de prestígio, como Raul Gomes, Ciro Silva, Ildefonso 

do Serro Azul e José Cadilhe. O maior injustiçado, ao que tudo indica, era este último poeta, 

que mereceu alguns versos de consolo de seus companheiros. 

164 OLIVIO LI VIO (Ermelino de Leão). Diário da Tarde. Curitiba. 5 lev. 1921. Citado também por 
BOIA. Wilson. A antiga Academia de Letras do Paraná (Nascimento. Evolução e Ocaso) In Revista da 
Academia Paranaense de Letras. Curitiba 59(34) jun. 1995 pág. 57-78. 
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Sr. Jose Cadilhe (não fazendo parte da Academia de Letras do Parana) 
Em prosa e verso, perspicaz, sereno. 
Verdades nuas. infernal torrente. 
Vais dando vida ao sepulcral terreno 
Onde das letras morre tanta gente 

As sátiras violentas são veneno 
De injúrias à vaidade repelente: 
Para os simples são o bálsamo sereno 
Do espírito cm amor e luz crescente. 

Es o analisador severo, estoico. 
Vencendo altivo as fortes ventanias. 
Concatenando o leu programa heroico. 

Não te deixeis levar nas fantasias 
Espalmadas nos óleos de benzoico. 
Que para ti há mais Academias!.. .1 6 5 

Ainda em relação à composição de seu quadro, outro ponto polêmico era a inclusão 

de intelectuais que se encontravam afastados do Estado. Segundo alguns críticos, eles não 

participavam efetivamente da vida intelectual paranaense. Era o caso específico de Nestor 

Victor, Tasso da Silveira, Andrade Muricy, Silveira Netto, Leoncio Correia e Rocha Pombo. 

A indicação deste último intelectual para a presidência da instituição, em especial, desgostou 

alguns literatos locais. Ciro Silva, mais uma vez, foi o primeiro a manifestar seu desagrado 

apresentando, em contrapartida, um novo candidato para o posto: o poeta Jacinto Anacleto do 

Nascimento. 

Tive, com imensa satisfação, notícia da fundação da Academia Paranaense de Letras, atrelados a 
qual se acham vários gênios representativos da potência intelectual do Estado. 
Até aí tudo bem. Está tudo direito. Tínhamos necessidade que uma instituição dessa espécie 
existisse entre nós. para a nós todos embasbacar e maravilhar. O que. entretanto, não está direito, é a 
imposição desarrazoada que se pretende lazer de ocupar a presidência daquela instituição, o Sr. 
Rocha Pombo. 
Por que semelhante despautério? Por que Rocha Pombo, zabumbando a fama virgem do seu nome, 
se candidatou membro da Academia de Letras? 

Não é o bastante. Naquele cenáculo muita mediocridade vegeta. 
Para o Presidente da Academia Paranaense de Letras, devíamos buscar um nome mais em evidencia 
na literatura nacional. Um nome que por si só fosse uma bandeira em torno da qual os gênios 
montam guarda. E qual seria no caso ocorrente. o nome talhado para dirigir a assembléia de trinta 
imortais? 
Jacinto Anacleto do Nascimento. Mais ninguém. E Jacinto Anacleto do Nascimento uma celebração 
da elite. E uma mentalidade na mais liberal acepção da palavra. Ninguém na atualidade literária do 

165 BELMIRINHO. Às segundas. Gazeta do Povo. Curitiba. 9 out. 1922. Citado também por BÓIA. 
Wilson. A antiga Academia de Letras do Paraná (Nascimento, evolução e Ocaso) In Revista da Academia 
Paranaense de Letras. Curitiba 59(34) jun. 1995 pág. 57-78. 
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Paraná, se lhe pode comparar. 
Para dizer do valor dessa individualidade, basta evocarmos o seu grandioso poema íris da 
Independência, poema esse que é um misto maravilhoso de nervos de sangue e de aço. 
Ninguém mais competente, pois. ninguém mais autorizado para exercer a presidência da novel 
Academia, do que esse gênio a cujos pés nós todos nos ajoelhamos. 
Algum invejoso poderá alegar que a Jacinto Nascimento se não deve conferir esta justa 
incumbência, por não ser ele paranaense de nascimento. Contra esta alegação, aporemos a nossa 
contra alegação: a Academia não conta entre os seus imortais unicamente paranaenses. Não. O Sr. 
Dario Velloso não é paranaense. E baiano. O Sr. Samuel César, paranaense não é. Ele é mineiro. O 
Sr. Dantas Ribeiro, não e paranaense. E pernambucano. 
Faça-se justiça ao grande Jacinto, para isso o elegendo presidente da nossa Academia e teremos 
praticado uma ação de civismo, de verdadeira fé literária e, sobretudo, de acendrada cultura 
mental.166 

Tratava-se, obviamente, de uma 'blague' endereçada à Academia. Jacinto Anacleto 

do Nascimento havia recentemente editado íris da Independência, obra dedicada a Sebastião 

Paraná. Tratava-se de um pequeno livreto contendo um único e extenso poema de 100 versos, 

que narrava a história do Brasil, do descobrimento àqueles dias, publicado em homenagem ao 

Centenário da Independência. Nas pesquisas realizadas, além desta publicação, se encontrou 

apenas mais um poema deste escritor no qual se pode perceber algumas de suas 'qualidades' 

poéticas. 

Ilusão 

Meus olhos, tendo-os chorosos 
Ao lago da face volvida 
Surge no céu uma estrela 
Qual a esperança na vida... 

Ao crepe da natureza. 
Sublime, ali se retrata 
Tecendo sobre as ondinas 
Seus arabescos de prata! 

E como o olhar de uma Deusa, 
De viva cintilação. 
Com filigrana de amor 
Domina-me o coração! 

Vindo a lembrança, à retina, 
Da imagem minha adorada 
Contemplo-a. divinamente. 
Com ilusão desvairada! 

166 JOÃO DA RUA (CIRO SILVA). Commérc io do Paraná. Curitiba, 6 out. 1922. p.2. Citado 
também por BOIA, Wilson. A antiga Academia de Letras do Paraná (Nascimento, evolução e Ocaso) In Revista 
da Academia Paranaense de Letras. Curitiba 59(34) jun. 1995 pág. 57-78. 
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Assim o tempo perpassa 
Eu. junto às águas, chorando. 
E ela. a Loira, serena. 
Lá do infinito, enganando!.. .1 6 7 

A discussão da composição e indicação de nomes para seus principais postos 

atrasou a concretização da nova instituição literária paranaense. Embora tenham acontecido 

diversos encontros com vistas à organização dos estatutos, escolha dos nomes dos patronos e 

mesmo a eleição da diretoria provisória, a instituição não conseguia sua oficialização. 

Finalmente, em março de 1923, realizou-se uma reunião mais efetiva, com a 

participação de Andrade Murici, que visitava a cidade. Nela se deliberou pela escolha de um 

presidente com residência fixa em Curitiba, aclamando-se Santa Rita para este cargo e 

Romário Martins para vice-presidente. Rocha Pombo foi homenageado como Presidente de 

Honra da instituição. Ainda nessa ocasião ficou decidido que cada acadêmico deveria 

apresentar um ensaio crítico e biográfico sobre seu patrono (proposta de Phâmphilo de 

Assumpção) e oferecer para o acervo da biblioteca da instituição as suas obras e as de seu 

patrono (proposta de Andrade Murici). 

A solenidade de instalação oficial da Academia de Letras do Paraná se realizou no 

salão do Palácio do Congresso Legislativo, especialmente preparado para o evento. 

[..•1 em forma de anfiteatro e todo erguilandado de flores das cores nacionais. As galerias, 
ornamentadas em toda a extensão com um seguimento de açuccnas e rosas sobre sulfurinas escuras. 
O Centro musical, com seu presidente Seyer à frente, compareceu com sua grande orquestra dirigida 
pelo maestro Leo Kessler. então diretor do Conservatório Musical. No átrio do edifício, os acordes 
musicais da banda da Força Pública.168 

167 NASCIMENTO, Jacinto Anacleto. Ilusão. Diário da Tarde, Curitiba. II jan. I923.p . l . A 
existência concreta deste poeta, na realidade, não foi ainda bem esclarecida pelos estudiosos que se dedicam ao 
estudo da literatura paranaense nos anos 20. Não conseguimos definir se não se tratava de um pseudônimo criado 
para ironizar os tradicionais poetas locais, especialmente os que agora se reuniam para fundar a Academia de 
Letras do Paraná. As evidências, no entanto, indicam que Jacinto Anacleto do Nascimento era um assistente ou 
ajudante de ordens do Palácio do Governo Estadual, que tinha aspirações literárias e intelectuais e que por isso, 
de vez em quando, se aventurava a escrever poemas. Fosse quem fosse, a partir desse momento passou a ser um 
dos alvos prediletos das ironias dos jovens futuristas locais, que lhe dedicavam poemas seguidos da epígrafe 
"poeta hípico" ou, ainda, o inseriam como personagem de suas crônicas, contos, críticas e ensaios. S A M W A Y S 
arrola este autor entre os destaques da prosa paranaense do período. Entretanto, acreditamos que isso seja um 
pequeno equívoco do estudo. Ver S A M W A Y S . Marilda Binder. Introdução à literatura paranaense. Curitiba : 
Livros HDV. 1988. 

168 BÓIA, Wilson. A antiga Academia de Letras do Paraná (Nascimento, evolução e Ocaso) In 
Revista da Academia Paranaense de Letras, Curitiba 59(34) jun. 1995 pág. 57-78. Pág.63 
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As principáis autoridades estaduais estavam presentes. Entre elas. o Presidente do 

Estado Caetano Munhoz da Rocha; o Bispo Diocesano. D. João Braga; o Senador Afonso 

Camargo; o Comandante da Região General Ferreira Neto; o Oficial do Gabinete do 

Administrador dos Correios Emídio Pacheco e representantes consulares da Inglaterra, 

Uruguai, Portugal e França. A abertura da sessão foi feita pelo Desembargador Santa Rita, 

presidente da entidade, que saudou os presentes destacando o oportuno aparecimento da nova 

agremiação literária no Paraná. Depois da execução do Hino Nacional, leram-se as atas de 

fundação, realizando-se a chamada nominal dos acadêmicos e de seus patronos. A formação 

oficial da Academia ficou assim: 

1. Cadeira Albino Silva - Niepce da Silva 

2. Cadeira Alfredo Munhoz - Alcides Munhoz 

3. Cadeira Bento Fernandes de Barros - Phâmphilo de Assumpção 

4. Cadeira Marechal Bormann - Dídio Costa 

5. Cadeira Brasílio Itiberê - Paulo d 'Assumpçào 

6. Cadeira Cícero França - Generoso Borges 

7. Cadeira Cândido Lopes - Sebastião Paraná 

8. Cadeira Dias da Rocha Filho - Francisco Leite 

9. Cadeira Domingos do Nascimento - Tasso da Silveira 

10. Cadeira Eusébio da Mota - Dario Velloso 

11. Cadeira Emílio de Menezes - Serafim França 

12. Cadeira Emiliano Perneta - Santa Rita 

13. Cadeira Faria Sobrinho - Lacerda Pinto 

14. Cadeira Fernando Amaro - Silveira Neto 

15. Cadeira Fernando Simas - Ernesto de Oliveira 

16. Cadeira João José Pedrosa - Azevedo Macedo 

17. Cadeira Jesuíno Marcondes - Moisés Marcondes 

18. Cadeira Júlio Perneta - João Perneta 

19. Cadeira J. Evangelista Braga - Leónidas de Loyola 

20. Cadeira Telêmaco Borba - Ermelino de Leão 
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21. Cadeira Luís França - Romário Martins 

22. Cadeira Manuel Eufrasio - Leoncio Correia 

23. Cadeira Monteiro Tourinho - Jaime Balão 

24. Cadeira Manuel Vicente da Silva - Dom Alberto Gonçalves 

25. Cadeira Manuel Francisco Correia - Nestor Vítor 

26. Cadeira Nestor De Castro - Samuel César 

27. Cadeira Silva Murici - Andrade Murici 

28. Cadeira Ubaldino do Amaral - Dantas Ribeiro 

29. Cadeira Vieira dos Santos - Rocha Pombo 

30. Cadeira Vicente Machado - João Cândido 

O Bispo de Ribeirão Preto, Dom Alberto Gonçalves, enviou um telegrama 

justificando sua ausência e os acadêmicos 'cariocas' endereçaram uma mensagem lida na 

cerimônia por Andrade Murici. No discurso de encerramento, Phâmphilo de Assumpção 

discorreu contra a literatura picante, "expondo os prejuízos a que fica sujeita a elevação do 

espírito diante dessas manifestações de 'humorismo' indiscreto" l69. 

[...] A Academia como lembrou o ilustre acadêmico, deve defender as nossas letras dessa 
contaminação mórbida, que vai poluindo a literatura pátria e ameaçando a uma destruição fatal os 
sentimentos estéticos do povo, que dever íamos cultivar carinhosamente, inoculando um forte amor 
pelas coisas belas, uma enérgica confiança no futuro, uma esperança, uma alegria, uma fé ardente 
pelo bem e pela justiça, fazendo-o esquecer as misérias que os desalentam, os ódios que os 
aniquilam, as tristezas que consomem, as violências que oprimem, o mal que envenena, os vícios as 
degradações, os crimes que apagam no homem o facho divino da razão. 
A academia que erga. nos limites da sua influência, um dique contra a corrente mal sã desta 
literatura de anedotas picantes, de livros que fazem rir, de novelas impúdicas e venenosas, que 
desvirtuam e aniquilam o espírito, feito para llutuar. não para imergir.17" 

Dias depois, os acadêmicos iniciaram as atividades que lhes foram conferidas, 

especialmente a realização dos elogios dos patronos de suas cadeiras. Dom Alberto veio 

apresentar seu trabalho sobre Manuel Vicente de Souza. A essa apresentação, se seguiram as 

de Niepce da Silva, Santa Rita, Diclio Costa, Dario Velloso e outros. As reuniões se 

realizavam nos salões do Clube Curitibano, transformado em sede provisória da instituição. 

169 A INSTALAÇÃO da Academia de Letras do Paraná. O Dia. Curitiba. 9 abr. 1923. p.6 

170 A M O R A L na literatura. C o m m é r c i o d o Paraná. Curitiba, 13 jan. 1924. p . l . 
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Seguindo o mesmo estilo do Centro de Letras, assim que loi instituída 

formalmente, a Academia passou a realizar reuniões em homenagem aos escritores nacionais 

e estrangeiros e aos intelectuais que se encontravam em visita à capital paranaense. Muitas 

vezes, as atividades eram promovidas no mesmo dia pelas duas agremiações literárias do 

Estado, e os intelectuais que pertenciam aos dois quadros iam de uma solenidade para a outra, 

ficando a diferença somente no uso ou na ausência do fardão. 

Entretanto, mal a Academia de Letras começou seus trabalhos, algun novos 

prosadores e poetas paranaenses insurgiram-se contra ela. Para esse grupo de literatos, a 

instituição recém-criada representava o passado, o formalismo, a tradição literária com que se 

queria romper e que se pretendia esquecer. 

3. A NOVA GERAÇÃO LITERÁRIA DO PARANÁ 

Desde o início da década de 1920, mas com mais intensidade a partir de fins de 

1922, muitos jovens paranaenses estreavam nas letras. Os livros que editavam e as produções 

que divulgavam na imprensa local traziam uma série de novidades. Nos poemas se verificava 

a tentativa de abandonar a métrica, a pontuação e a gramática. Na prosa, adotavam-se frases 

mais curtas e uma linguagem menos formal. Nos dois casos, os temas deixavam de ser 

clássicos e se voltavam para o registro do momento, do cotidiano e do instantâneo. Ao mesmo 

tempo, nos livros, se observava uma maior preocupação estética, refletida na introdução de 

capas coloridas reproduzindo desenhos de artistas locais, no uso de papel de melhor 

qualidade, em revisões tipográficas mais acuradas, no uso de ilustrações, em uma 

diagramação interna diferenciada, entre outros aspectos. Na verdade, este grupo procurava 

criar uma nova estética para a literatura que se produzia no Paraná. 

Seguindo estas orientações, ainda que por vezes de maneira incipiente, os poetas 

Octávio de Sá Barreto, Castella Braz e Quintiliano Pedroso lançaram, respectivamente, os 
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livros Nuvem que passa (1922), Meteoros (1922) e Délia (1923)171. Logo que estas 

publicações foram distribuídas na capital paranaense, se iniciou um acalorado debate. De um 

lado. os críticos mais tradicionais apontavam os problemas gramáticos ou estéticos das obras; 

de outro, os amigos e simpatizantes argumentavam que nelas finalmente se vislumbrava a 

vitória do sentimento e o despertar de uma nova sensação artística. 

Quintiliano Pedroso, autor do livro mais tradicional entre os citados, na falta de um 

motivo mais consistente, foi criticado pela falta de espontaneidade dos seus versos e pela 

justificativa do título da obra que, segundo ele, se relacionava com o fato de ter iniciado a 

confecção dos poemas em uma bela noite de luar. 
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Não encontramos relação nenhuma 
entre Délia e a sugestão do luar, 
porque Délia era a dama romana do 
poeta Tíbulo. a quem este dedicou 
verdadeiro amor [...] Será também 
uma cidade mas nesse caso sem 
motivo plausível para dar nome a um 
livro de versos líricos. 
[...] em Délia o jovem poeta reuniu 
uma boa messe de sonetos e outros 
versos, interessantes poemetos, que 
indicam uma inteligência em plena 
florescência e uma alma sonhadora e 
sequiosa de conquistas no campo da 
idéia. 
Líricos quase sempre, místicos, às 
vezes, ressentem-se entretanto seus 
versos da espontaneidade, que 
transforma a estrofe em real 
expressão do sentimento, dando 
fulgor à forma e real espontaneidade. 
São porém medidos com capricho, 
indicando conhecimento da técnica 
[...] 

A estréia não podia ser a revelação 
de um talento consolidado, mas é 
promissora |...]172 

CAPA DO L I V R O DÉUA DE Q U I N T I L I A N O P E D R O S O - 1923. 

O aulor manteve ainda a tradicional capa em forma de moldura. 

Acervo D o c u m e n t a r ã o Paranaense. BPPR 

171 BARRETO. Octavio de Sá. Nuvem que Passa.... Curitiba : sem ed„ 1922; BRAZ, Antônio de 
CasteIIa. Meteoros. Curitba ; sem. ed„ 1922. PEDROSO, Quintiliano. Délia. Curitiba: Ideal. 1923 

172 LIVROS NOVOS. Diário da Tarde, Curitiba. 25 jan. 1923. p. I 
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Os comentários do Diário da Tarde despertaram a indignação do autor, que 

endereçou uma carta à redação justificando novamente a escolha do título da obra. Também 

se insurgiram os amigos Octávio Sá Barreto - seu companheiro de bancos escolares-, Castella 

Brás e Rodrigo Júnior, que ressaltaram as qualidades poéticas da produção do estreante 

considerando-as mais importantes que seu título. Tais considerações, entretanto, serviram 

apenas para fomentar a discussão que se desdobrou em um longo e cansativo debate sobre a 

história romana. 

Já em relação ao livro Meteoros de Castella Brás, "um baixote pálido a que uns 

óculos a Harold Lloyd emprestam sisudez de guarda-livros" l73, a crítica se relacionou ao 

poema Noite Branca, dedicado a Evandro Chichorro. que se transformou no centro de todas 

as atenções. 

Noite Branca 
As vezes quero relembrar 
Um sonho; 
e me ponho 
a pensar 
a meditar 

E meditando perco o sono 
e passo a noite sem dormir, 
prestes a sucumbir. 

Vem depois a luz da madrugada 
Calada 
despertar quem já dormiu. 

Ouço lá Fora 
a correr 
levemente 
o cicio 
da brisa 
que desliza 
mansamente 
na calçada 
empoeirada! 

E na rua 
Depressa 
um carro passa 
fazendo estremecer 
os vidros da vidraça. 

p.2. 

173 RODRIGO JÚNIOR. Os novos - Castella Brás. Commércio do Paraná. Curitiba, 4 lev. 1923. 



103 

É dia! 
quero levantar-me 
que melancolia 
n'aima a angústia pesa! 

Tenho a cabeça dolorida 
e na vida 
mais uma noite perdida 
mais uma noite branca de triste/a174 

Contestando "a ferocidade draconiana da crítica'', que considerou os poemas 

medíocres, aconselhando o poeta a guardá-los e se apressar em tomar lições de métrica e 

pontuação, Rodrigo Júnior saudou com entusiasmo a publicação, arrolando Castella Brás 

entre os novos talentos literários que despontavam no Paraná. 

A ânsia de saborear com uma curiosidade de diletante modernas formas da arte. que nos mordam os 
nervos, é o que nos propele a manejar as obras recentes dos poetas jovens. 
Estes versos [do livro Meteoros! que são sentidos e espontâneos, nos prenunciam um impressionista 
sentimental, moldado ao cunho de última hora. capaz de trazer consonâncias estranhas, ainda aqui 
não ouvidas, a poesia paranaense"175 

Foi também Rodrigo Júnior quem destacou a estréia de Sá Barreto, 

encontrando em sua poesia "resquícios do influxo de Guilherme de Almeida", ao que 

se somava a "simpatia admirativa aos futuristas, estrídulos e exóticos, que cerram 

fileiras em torno da Revista Klaxon, de São Paulo, e de cuja corte audaz Oswald de 

Andrade, o autor de 'Os condenados' é um dos caudilhos mais notáveis". A admiração 

pelo talento de Sá Barreto transparecia nas suas palavras de incentivo. 

Em "Nuvem que passa....", livro de estréia, uma das principais qualidades que saltam à vista menos 
arguta é o anseio de expressar o pensamento, de desenvolver o tema, num tom diferencial do que j á 
tem sido feito. Não é a preocupação doentia, mas antes a intuição íntima, natural, que impulsiona a 
inspiração do versista, a plasmar-se em modelações novas [...] 
[...] Octávio de Sá Barreto patenteia no cunho estilístico, na métrica mesmo, em que vaza quanto 
pensa ou sente, um quid próprio, inato e não adquirido pela cultura. Este quid estranho, 
desenvolvido, ampliado é que lhe moldará a originalidade futura, o caráter distintivo. 
[..] Seja como for, romântico ou simbolista, parnasiano ou futurista, ou um pouco de todas estas 
coisas ao mesmo tempo, o que não é impossível a quem ainda não desvendou quiçá o seu legítimo e 
definitivo trâmite, o espírito que conleiçoa sonetos como este [Incertezal é o de um eleito das Musas 

174 BRAZ. Antônio de Castella. Meteoros. Curi lba: sem. ed.. 1922. Transcrito também em: BRAZ, 
Antônio de Castella. Noite Branca. Diário da Tarde, Curitiba, 21 fev. 1923. p. I. 

175 R O D R I G O JÚNIOR. Os novos - Castella Brás. Commércio do Paraná. Curitiba, 4 fev. 1923. 
p.2. 
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CAPA DO LIVRO NUVEM QUE PASSA (1922) DE 

OCTÁVIO SÁ BARRETO. Considerado pelos crilicos da 

década de 20 como O primeiro livro paranaense a seguir os 

influxos modernos no Paraná. Desenho penencente ao 

Acervo Documentação Paranaense - BPPR. 

Nuvem que passa ... foi considerado, na época, o primeiro livro paranaense a seguir 

os novos preceitos estéticos que se colocavam para a literatura. Como recordou Sá Barreto, 

diversos críticos e amigos do autor ressaltaram as suas inovações poéticas. 

Laertes, que militava na Gazeta, me qualificava de "impressionista", em razão de alguns poemas, 
dentro de uma forma nova, que o volume albergava. 
Afonso Bertagnoli, por encontrar, em meus versos, formas "licenciosas" em mim descobria 
"influências, talvez, da escola de Marinetti." 
Raul Gomes me apresenlava como "o mais impetuoso e ardente da falange" e acrescentava, 
"dessinta-se da forma estética que adota, recriminem-se-lhe a rebelião dos bisantinismos da arte, 
condenem-se-lhe as preferências ec\éticas ... etc ... etc ...... 
O crítico de "A Gazeta" de São Paulo, em dezembro de 1922, a meu respeito assim se expressava: -

176 RODRlGO JÚNIOR. OS novos - Octávio de Sá Barreto. Commércio do Paraná, Curitiba, li 
mar. 1923. p.2 
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"As poesias com cunhageni de modernismo, apresentam algo de interessante".(grilo do autor)177 

Entre os poemas de 'vanguarda"7" desta edição, se destacava En não posso dormir, 

dedicado ao futuro porta-voz oficial do movimento modernista paranaense - Jurandir 

Manfredini. 

Eu não posso dormir: o sono me fugiu... 
Treva compacta lambe-me o aposento 
como um leão famulento... . 

Inferno desconsolador! 
O relógio apressado está batendo horas 
Que horas serão 
E meia noite.... 

Eu não posso dormir: o sono me fugiu... 
Uma angústia voraz me oprime o coração, 
minha fronte se inunda de suor.... 
Duas horas... 
....E ouço um funesto pio.... 
A estalar como açoite, 

galopa o vento. 
Inferno desconsolador!!. . .]1 7 9 

177 BARRETO, Octávio de Sá. A poesia modernista no Paraná. Revista do Centro de Letras do 
Paraná, Curitiba : Centro de Letras, n. 17/18 vol.61, 1957-1958. 

178 Freqüentemente se usam os termos vanguarda, moderno, modernismo, modernidade como 
sinônimos. No entanto, existem distinções entre eles. Neste estudo "Vanguarda é a linha de frente de qualquer 
espécie de modernismo. Num breve prazo, no entanto, a vanguarda corrompe-se e é assimilida a algo de mais 
familiar que nós aplicamos o rótulo de moderno. Quando o moderno deixa de ser estranho, mas é mais ou menos 
associado a uma paisagem familiar, dizemos que é parte do modernismo, uma palavra ampla. No entanto 
modernidade é um tema diverso que sugere o presente em contraste com um passado histórico. Vanguarda, 
moderno e modernismo sugerem um processo, assim como o fato de se estar chegando em algum lugar, 
enquanto modernidade é estático". Ver sobre estes conceitos KARL, Frederick R. O moderno e o modernismo -
a soberania do artista - 1885-1925. Rio de Janeiro : Imago Ed. 1988 e B R A D B U R Y , Malcolm e 
MACFARLANE, James. Modernismo Guia Geral ( 1 8 9 0 - 1930). São Paulo : Companhia das Letras, 1989. 

179 BARRETO, Octávio de Sá. Nuvem que passa... Curitiba : s. ed., 1922. Pesquisadores da história 
literária paranaense destacam que a primeira notícia veiculada sobre o Futurismo no Paraná saiu no Diário da 
Tarde (13/10/21) e se referia a uma apresentação, na Itália, de uma orquestra de instrumentos inventados para 
produzir os mais variados ruídos, sob a batuta de Marinetti. A partir deste momento, especialmente, o 
movimento ter-se-ia d i fundido pelo Paraná. Entretanto, acreditamos que a circulação de idéias naquele período 
era um processo mais d inâmico e. pouco tempo depois da publicação do Manifesto Futurista, em 1909, as 
propostas de Marinetti chegaram ao Paraná. Veio com os visitantes que chegavam dos grandes centros da Europa 
e do país e na bagagem de paranaenses que retornavam das férias ou de estudos. As revistas e livros com as 
novas idéias que traziam circulavam rapidamente entre os jovens intelectuais locais, ávidos por novidades. De 
qualquer maneira, nos parece que a publicação desta série de livros comprova a repercussão do Futurismo na 
cidade e. nesse sentido. Nuvem que passa... de Octávio de Sá Barreto adquire especial importância por se tratar 
da primeira obra publicada no Paraná considerada futurista pelos próprios literatos. 
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OCT!\ V IO sÁ BARRETO - RETRATO REPRODUZIDO DA 

CONTR ACAPA DO LIVRO NUVEM QUE PASSA - 1922. 

Acervo DUl: ulllen( ~lçào P:\ranac:nst! - BPPR. 

A adoção dos preceitos modernos pelo poeta Sá Barreto, segundo os críticos locais, 

se intensificou ainda mais em seu segundo livro , "Este livro ..... , editado em fins de 1924. A 

publicação foi saudacla, mais uma vez, pelos jovens literatos como um importante momento 

para a literatura paranaense. 

Livro bi zarro' Livro extraordinário! Nde toda a tua alma de poeta transluz, num desbordamento de 
emoção que hipnotiza c explode a imaginativa menos apta a aprel!nder-Ihl! as belezns in~ditas . 

ESTE LIVR O ... constitui na anêmica literatura dI! província. com as produçf>es de Rodrigo Júnior 
(Sonatinas Morosas e Pela noite da vida). um vigoroso grito de ack são I! de entusiasmo pró-espírito 
moderno. "Iibertação e criaçiio" como quer Graça Aranha. 
Vargas Vila já o havia proclamado pe la tuba bronzeada da sua prosa arrl!batanle: "A lei do Verso 
deve ser a liberdadl!. porque todo ritll1o,; bl:lo e lOdo helo'; li vre ..... 
Em tal terreno estou com voci:s. meus amigos' É mister dl!sco hrir novos lilões de arte vi rgem ... 
Abaixo a sMara caduc idade papal va dos medalhões passadistas! Abaixo a pOl:sia se m vida dos 
mcgatérios parnasianos de versos so noros I! farfalhud os' 
Exprimir apenas. impass ivelll1entl!. a natureza' Talvez a nalllreza não seja mais do qUI! um di s l ~lrc l! . 

urna :.l fXlrê ncia ... 
Quem SI! podl! gabar de conhed:-Ia! A vl!rdade c' qUI! a sO ll1bra I! o mi st<'ri o nos en volvl!m .. [ ... 1 
QUI! é vi s i on ~írio h ~í dI! di ze r o vulgacho dI! palmo e ml!io. a tropelia dos incoll1pl!tl!ntes cUIO 
eonhl!ciml!nto de artl! SI! restringe ilS pakstras ociosas dos ca fés coscov itl!iros. onde está em moda 
taxar de Marinelismo ludo que é esqu is ito e novo .. . 
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Deixa-os zurrar, amigo, deixa-os escoicinhar. . . E que lhes faça hom proveilo. enquanto lhes crescem 
galhardamente as orelhas peluginosas!. . . 
Poucos como tu sabem tocar a nossa sensibilidade, reproduzindo as belas imagens, com 
simplicidade e harmonia, o que pressentimos, indistintamente, no nosso eu. e que palpita, numa 
melancolia lánguida, ao fundo de nossas almas século XX!... 
E isto basta para a tua glória de cantor original, destro na forma e destro no pensar despido das 
corriqueirices alambazadas que esfervi lham por aí em livrecos exíguos e em revistecas baratas. 
O indivíduo livre sobre a terra livre! O amor à energia e à juventude do homem! A aversão ao amor 
vulgar! O ódio à mulher, às bibliotecas poeirentas, aos clássicos indigestos! Vivam os vivos! 
Morram os mortos. Eis alguns princípios da moderna escola...""' 

Da mesma forma e ao mesmo tempo em que na poesia, o novo influxo se fazia 

sentir na prosa paranaense. Neste gênero, Laertes Munhoz publicou dois livros de contos -

Enredos Fiiteis e Coroa de Espinhos - que causaram polêmica. Os seus contos discorriam 

sobre a transformação dos costumes sociais que vinha ocorrendo, especialmente as alterações 

dos papéis sociais dos homens e das mulheres. O conto O Rendez-vous, escolhido entre 

muitos, relatava os momentos de prazer de uma senhora de sociedade com seu amante em 

uma casa noturna, que aconteciam enquanto o marido ficava em casa e cuidava da filha do 

casal. Outros dois contos tratavam de maneira irônica dos hábitos das "melindrosas" da 

capital. O primeiro, subdividiso em Diário de uma Dama de 1821 seguido de Diário de uma 

Melindrosa de 1921, demonstrava a mudança de pensamento das mocinhas curitibanas nesse 

intervalo de tempo. No mesmo sentido, Correspondência íntima, escrito em forma epicural, 

relatava as aventuras de uma jovem em férias na capital paranaense. Tais contos descreviam, 

sempre com um tom irônico revelado na crítica à futilidade dos assuntos ou ações, as 

atividades sociais preferidas das jovens curitibanas no período.181. 

Ainda na prosa, Alceu Chichorro se destacou lançando uma polêmica coletânea de 

contos sob o título O tanque de Jerusalém. Editado nos primeiros dias de 1923, por Acyr 

Guimarães, o livro recebeu um acabamento esmerado, com capa e ilustrações do próprio 

autor, mais tarde consagrado como um dos melhores caricaturistas do Paraná. 

180 ERICKSEN. Nestor. Este livro... Carta aberta ao Octávio Sá Barreto. Gazeta do Povo, Curitiba, 
17 dez. 1924. p. I. 

181 MUNHOZ. Laertes. Enredos fúteis. Curitiba : Empreza Gráfica de Plácido e Silva & Comp. 
Ltda. 1921. e MUNHOZ. Laertes. Coroa de Espinhos. Curitiba. 1921. 



CAPA DO L1VRO"O TANQUE DE JERUSALÉM", DE ALCEU CHICHORRO (1923). 

CAPA DO PRÓPRIO AUTOR. Acervo Documentação Paranaense - BPPR. 
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Os contos ironizavam muitos dos novos costumes da classe privilegiada da 

sociedade. O que causou maior 'frisson' na capital paranaense foi RAIO X. Tratava-se de uma 

narrativa sobre um episódio ocorrido em Curitiba. Nele, uma jovem de família tradicional se 

arrumava para ir ao footing da Praça Osório na companhia dos pais. Depois de muita demora, 

ela apareceu na sala, e seu pai reclamou da transparência do traje que ela vestia. A jovem 

argumentou que aquela era a moda mais apreciada pelos rapazes da cidade, que a chamavam 

de "Raio X", pois em contraste com a luz do poente permitia que eles observassem o corpo 

das senhoritas quase por inteiro. 
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ír-{ AIO x ... 

ILUSTR,\Çr\O DO CONTO " RA IO X" QUE ESCANDALIZOU CU RIT IBA EM 1923. Desenho 

de ..-\lLcu C hichorro in n T anqu t.: d!.: k rusalclll . Acervo DOl:lllllcnli.lç;in Paranacnsc. BPPK . 

A insinuação de que as moc inhas das boas famílias curitibanas tinham hábitos não 

mui to consentâneos com a moral e os bons cos tumes se to rnou um grande escândalo. Muitos 

críticos se colocaram ao lado das família s que se julgavam ultraj adas . condenando o li vro. 

Não demorou muito para que a publicação fosse comparada às do sempre combatido 

Humberto de Campos. 

o li vro tem seu mérit o não h<i duvida. r o ré m a malícia co m que o autor encerra todos os scus contos 
é ilS vc zes um tanto ro rte. ck scamhando r ara a litc ratura condenável de Humherto de Camros, cujo 
r enúltil1lo li vro. a "Serrentc de I3ro nzc " ro i ac re me nte censurado pe la imprensa ca ri oca como uma 

IS' ohra que atenta contra os nossos hons cos tUllll.!S . -

Por out ro lado, foram muitos os le ito res, c ríticos e amigos do autor, alguns bastante 

tradi c ionais e respe itados, como o Major Otúv io Secundino , que de fenderam a edição e o seu 

autor. Alguns insinuaram até que o li vro chegava a ser morali sta , po is pode ria serv ir como 

boa adve rtência às jovens adeptas incondic iona is das inovações da moda. 

1X1 S ILVA . Júli o M. O tanque dI.! krusalé m - j<i I.!s t<Í ;1 vl.!nda o primoroso li vro c já começou o 
barulho dos cr íti cos. G azela do Povo. C uritiba. J lJ j an. J lJ23 . p.2 . 
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Icomentando a re fe renda a obra e»mo literatura imoral eomo II/.eram alguns críticos| Visivelmente 
quem escreveu tal disparate tem tima maneira muito peculiar de compreender a moral. 
Primeiramente, moral em nossos dias é coisa que não existe, mas mesmo que se admita sua 
existência positiva, não será ela mais aquela moral tola de nossos avoengos. que pretendiam educar 
suas filhas em conventos, onde eram proibidas ate em falar no sexo forte. Não. no século do 
cinematógrafo, isto já não é mais possível. 
Alceu Chichorro. no seu livro, sob a forma de humorismo satírico pratica a moral. 
Não será. por exemplo, de uma proveitosa leitura às nossas melindrosas o conto "Raio X" [...] com 
seu conto Alceu preveniu as mocas do perigo. 
Assim como este. quase todos os contos, aliás escolhidos. 
Não. o livro de A. C. não é nem pode ser imoral."*3 

A estréia de Alceu Chichorro, mais uma vez, foi saudada pelo seu companheiro de 

redação e de letras, Rodrigo Júnior. Este, em sua crítica, destacou como um dos pontos 

positivos a sua contemporaneidade. 

No microcosmo literário paranaense, como discípulo atento do autor da "Poeira". Alceu Chichorro. 
o trocista brejeiro do "Tanque de Jerusalém" afirma-se no gênero com excelentes dotes de 
observação, de fertilidade imaginativa e de risonha malícia. 
A sua técnica se opulenta e se aprimora dia a dia. e escalaria muito breve a perfeição se, no assomo 
de um esforço, vencendo sua negligência boêmia, o apreciado contista versasse um pouco a arte de 
escrever e se esmerasse mais no lavorar da frase. que. às vezes, lhe explode viciosa e incorreta. E a 
única balda que lhe inquina a graça dos escritos. 
Fora uma injustiça acoimá-lo de imoral, como talvez o faça uma estreita compreensão burguesa. 
Focalizando aspectos da vida social, tipos e costumes da época vertiginosa, que culpa tem o cronista 
verídico se não primam eles pela ingenuidade aldeã. pela candura primitiva dos nossos avoengos? 
Para que repetir aqui o antiquado aviso de que em tudo devemos ser do nosso tempo?18"1 

Alceu Chichorro foi realmente um dos maiores boêmios do seu tempo, e não são 

poucas as histórias sobre suas atividades noturnas, quase sempre compartilhadas pelo seu 

amigo Correia Júnior185. A sua produção literária, seja a publicada na imprensa curitibana, por 

183 SILVA. Júlio M. O tanque de Jerusalém - já está à venda o primoroso livro e já começou o 
barulho dos críticos. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 jan. 1923. p.2. 

184 RODRIGO JÚNIOR. Tanque de Jerusalém. Gazeta do Povo. Curitiba . 5 fev. 1923. p.2 
185 Para se ter uma idéia da amizade que unia esses dois literatos, leia-se o seguinte depoimento: 

"Não me lembro do dia em que comecei a ser amigo do Alceu Chichorro. Posso garantir, no entanto, que a 
minha amizade por ele nasceu do instante que trocamos a primeira palavra. Plena conflagração européia. Eu era 
germanófilo por princípios. Que princípios, até hoje. eu não consigo saber! 

Alceu Chichorro era germanófilo também. Germanóf i lo mas não por princípios... Por causa das 
GRETCHENS. das loirinhas teuto-brasileiras que. ainda hoje, fazem seu cérebro andar em corrupio.[... | 

Alceu é humorista, caricaturista, jornalista e poeta. Humorista estupendo. Caricaturista admirável. 
Jornalista de peso. Poeta pra lá de bom. E também funcionário federal. Provavelmente, mau funcionário... 

O Chichorro anda sempre de jaquetão preto e usa um chapéu da mesma cor. a que imprime seu feitio 
único. Friorento em extremo sofre de terríveis arrepios e esfrega constantemente as mãos. uma na outra. 

E que meu amigo querido já foi PHOCA de redação... < 
Publicou Tanque cie Jerusalém, livro de contos, por ele mesmo admiravelmente ilustrado. Tem 

prontas para o prelo as seguintes obras: Kurrupacopaco - romance da vida. paixão e morte de um papagaio 
pensador: A psicologia do elástico - crônicas e fantasias: O mata-horrão da vida - poemas e um estudo sobre a 



varias décadas, seja a reunida em livros assim como suas charges, traziam sempre certa 

irreverência adquirida nos seus populares hábitos noturnos, constituindo-se em um importante 

registro de época. Entretanto, como apontava justamente Rodrigo, isso se refletia também na 

falta de um melhor acabamento ou de uma revisão mais apurada nos seus inúmeros escritos. 

Mesmo polêmico, e talvez por isso mesmo. O Tanque tie Jerusalém alcançou boa 

vendagem e foi distribuído para as mais importantes cidades do interior do estado, fato não 

muito corriqueiro. A sua distribuição era comprovada pelos comentários nos jornais da 

capital, escritos por correspondentes e leitores de Ponta Grossa, Paranaguá e Guarapuava, 

entre outras cidades paranaenses e, até mesmo, enviados de outras capitais do país. 

Tais edições foram bastante discutidas na cidade. Mas nem sempre o assunto era 

tratado de maneira muito abalizada. O fato não passava despercebido pelos cronistas 

curitibanos. 

Domingo, na matinê do Britânia, enquanto se efetivava o concurso de valsa lenta, fui apresentado à 
respeitável D. Agueda Fagundes do Rosário, uma senhora imponente, de óculos graves e cheia de 
pigarros. 
Depois de discutirmos sobre vários assuntos, como o 'foot-ball. ' a crônica do Sr. Sebastião Paraná, 
publicada pelo "Commércio". a chuva irritante, e a companhia de operetas, veio à baila a literatura 
de última hora. falando-se nos escritores do dia e, por fim. em Alceu Chichorro e as suas crônicas 
humorísticas. 
D. Agueda mostrou-se profundamente escandalizada: 
- Esse moço escreve cada horror!... Compraz-se em revolver os monturos(?) da vida social... 
- Mas é a moda. D. Agueda.... A senhora não conhece o Humberto de Campos? 
- Um moço gordo que é caixeiro do Louvre? 
- Não senhora é empregado na Casa Oito. 
- Não conheço. 
- Pois este indivíduo escreve coisa ainda mais cabeluda do que as do Chichorrinho. 
- Pois sim, mas o que eu lhe afianço é que é uma pouca vergonha... E não é somente o Alceu 
Chichorro do Diário que ofende o pudor das famílias incautas... é também o Laertes Munhoz dos 
Enredos Fúteis. 
- E o Júlio Silva então minha senhora? Não leu o que ele escreveu numa carta publicada pela 
Gazeta, em defesa de seu amigo Chichorro: "A moral não existe mais". Declarou-se a falência sem 
mais nem aquela. 

personalidade inóspita e desbragada de Anis Lati IT. 
O sonho dourado do Alceu é ir a Paris. Tem uma inveja maluca do João Turin, que já morou na 

cidade luz. Quando o Turin começa: - "Você devia verrrrr.... cm Parrrris.... aquela coisa..." O Chichorrinho 
suspira que nem um fole de gaita e não perdoa os leões de pêlo engomado de nosso grande escultor. 

Vou terminar essa eroniqueta contando uma passagem da nossa vida. Certa ocasião, faz uns 10 anos. 
apareci na rua 15 com a cabeça toda coberta de ataduras. Tinha levado uma serie completa de bengaladas 
mestras. A causa das bengaladas não importa. Nenhum dos amigos achou conveniente comentar o fato. 
Olhavam-me contristados. Passados alguns minutos o Chichorrinho não se pôde conter mais e murmurou: 

- Assim é que um homem deve ser. Nada de vacilaçõcs em tais circunstâncias. Eu também, na tua 
situação, não vacilaria. Mandava logo a cabeça na bengala do outro". In CORREIA JUNIOR. Alceu Chichorro. 
meu pirolito. Gazeta do Povo. Curitiba. 16 mar. 1928. p.2. 
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A mulherzinha bulbu de raiva. 
Ontem fui visitar D. Agueda que habita num chalé confortável ao fim da Rua Bandeirantes. 
A ferrenha moralista, que é mãe tie duas gentis melindrosas - a Rita e a Laura - torcedoras de 'foot-
ball' e amantes do fox-trot e do tango argentino, mais tima vez. na sua elegante sala de visitas. 
condenou a literatura de nosso Catulle Mendes...""' 

Nesse momento de renovação literária, cabe destacar a importância de Rodrigo 

Júnior. Com espaço destacado na imprensa, alcançado pelo prestígio de sua produção literária, 

ele apresentava aos leitores as obras dessa nova geração de literatos, destacando seus aspectos 

positivos e contemporâneos, saudando com entusiasmo a inauguração de um tempo de grande 

atividade e criatividade no meio literário paranaense. Mantinha-se mais cético, entretanto, 

sobre a revolução que se queria impor à literatura local, a adoção da estética Futurista como 

uma moda literária que traria bons frutos mas que. como já havia acontecido anteriormente, 

logo seria deixada de lado. Para ele, no entanto, era fundamental aproveitar a movimentação 

da melhor maneira possível. Essa abertura às inovações, em sua maioria não compartilhada 

pelos da sua geração, fez com que este escritor exercesse certa liderança nesse grupo. 

Mesmo não adotando todos os preceitos modernos que se colocavam naquele 

momento, mas certamente influenciado pela convivência com os jovens futuristas, Rodrigo 

Júnior lançou o livro de poemas Pela noite da vida. Muito mais que a edição, contudo, o que 

causou frisson foi a festividade de seu lançamento. 

A comemoração foi realizada no Restaurante Fontana. Compareceram ao jantar os 

mais representativos expoentes da intelectualidade local, como Euclides Bandeira, Sebastião 

Paraná, Evaristo David Pernetta, Leo Júnior, Raul Gomes e muitos novos literatos como Sá 

Barreto, Castella Braz, Ernani Cartaxo, Alceu Chichorro e Correia Júnior, entre outros. 

Saudaram o poeta e sua mais recente publicação, Castella Braz, Leo Júnior e Raul Gomes"". 

O ponto alto da noite, entretanto, ficou com a performance de Correia Júnior, que leu para os 

presentes o monólogo Onde está a Emilia, de autoria de Rodrigo Júnior. Tratava-se da 

primeira apresentação pública futurista na capital paranaense. 

186 O TANQUE DE J E R U S A L É M . Diário da Tarde. Curitiba, 20 jan. 1923. p.2 

187 Ver: RODRIGO JÚNIOR - o jantar em homenagem ao poeta de "Pela Noite da Vida" no 
restaurante Fontana. Diário da Tarde. Curitiba. 26 mar. 1923. p.2. - Incluí os discursos de Castella Braz. Rodrigo 
Júnior e Leo Júnior e GOMES. Raul. Rodrigo Júnior - palavras de Raul Gomes. Diário da Tarde, Curitiba. 19 
abr. 1923. p.2. 
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( )nde está a Eini'lia? 
( monólogo futurista) 

Todo de preto 
Porque morreu um dos meus cães 
que a/.ar!-
junto ao coreto 
da praça, onde /.unia. agudo como espeto 
por diante e por detrás, 
um vento pior que Satanás 
eu conversava com o Sá Barreto 
e com o Castella Bra/ . 

Súbito um raio. rápido, ribomba 
como uma bomba 
que tomba 
e arromba 
Santa Comba! -

O Sá Barreto. 
mais do que branco, preto. 
meteu-se 110 coreto... 
Castella Braz 
Zás ! 
Caiu para trás... 
Pobre rapaz! 
E cu que tenho família, 
pois sou casado com a Emilia 
para evitar-lhe a homília 
a que tenho quizila 
para casa corri, 
e. ali. 
pois que ninguém vi. 
gemi: 
Onde está a Emilia? 
Quero ver, quero ver, minha criança!... 

E o e c o v a d i o 
repetiu, 
como estribilho: 
Onde está o milho? 
Quero encher, quero encher a minha pança!1X8 

O poema foi publicado várias vezes na imprensa curitibana nos dias seguintes. A 

repercussão do evento foi tão grande, que poucos dias depois se organizou outra reunião, 

desta vez no Cassino Curitibano, que seguiu quase a mesma programação e que também se 

1X9 consagrou um sucesso 

A partir desse momento, a divulgação das novas produções literárias se intensificou 

188 CHICHORRO. Alceu. Um monólogo futurista. Diário da Tarde. Curitiba, 10 abr. 1923. p.4. 

1X9 Sobre este encontro ver edição do programa e discursos em R O D R I G O JÚNIOR. Página de arte. 
Curitiba : Livraria Mundial. 1923. 
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bastante. Mas o movimento não se restringia aos livros. Ao contrário, a maioria das 

publicações se fazia na imprensa. Nos espaços destinados à literatura nos jornais curitibanos. 

começaram a ser constantes os nomes de Alceu Chichorro (também conhecido como Charles 

X u x u e Eloy de Montai vão): Correia Júnior (Pierre Choux-Fleur); Sá Barreto (De Araújo 

Pennafort); Castella Bras e Laertes Munhoz (Paulo Bravo). A estes logo vão se juntar 

Brasilino Luz (Ivo João); Barros Cassai (Théo D'Azur1'"' e Jaco Pim-Pim); Carlos de 

Bonhome. Nestor Ericksen e Walfrido Pilotto (Otto di la Nave). De maneira menos radical, 

também participam do movimento Rodrigo Júnior, Clemente Ritz e Lacerda Pinto. Mais tarde 

aderem Odilon Negrão (Ybera Poytan) e Alcindo Lima, na poesia, e Jurandir Manfredini, 

Stoll Nogueira, Alô Guimarães na sua fundamentação teórica, pregando a adoção de uma 

nova estética para a arte paranaense. 

Em pouco tempo, esse grupo de homens de letras se apresentou como um 

movimento organizado, que tinha como líderes a tríade composta por Chichorro, Sá Barreto e 

Castella Braz. 

Nas renovações estéticas surgidas nestes últ imos dez anos se hão verificado fatos de extraordinária e 
original importância que vêm concorrendo sobremaneira para a construção de um momento 
imperecivelmente moderno, bizarro, mas de um modernismo e de uma bizarria à toda prova. 
As correntes revolucionárias, na sua ânsia de construção irradiam-se gloriosamente, invadindo os 
centros civilizados, conquistando espíritos sui-generis que compreendem integralmente a missão das 
revoluções que edificam perleições, destruindo velharias. 
O Futurismo por exemplo.[...] a sua influência no Brasil tem sido bastante sensível. De norte ao sul 
do país surgem os espíritos modernos, perfei tamente instaláveis nas concepções estupefacientes das 
originalíssimas supersensibilidades. 
Também aqui em Curitiba, nesta bonita cidade verde-azul. se tem feito sentir a intenção das forças 
transformadoras. Dia a dia surgem temperamentos exquis, cheios de névrosés originais, a explodir 
de emotividades berrantes, porque se sente estrangeiro na pacates burguesa e comilona da província. 
Justo seria que tratássemos ao de leve dessas interessantes eslesias. para que entremos com os 
nossos subsídios na organização de uma "História do Futurismo no Paraná"', livro de grande valor 

190 Existe uma divergência sobre este pseudônimo. Sá Barreto atribuiu-o a Carlos de Bonhome e 
Wilson Bóia e Walfr ido Pilotto a Barros Cassai. Adotamos a segunda referência por tratarem de dois 
depoimentos, incluindo-se o de um participante ativo do período, escrito poucos anos depois do fato. Outras 
referências também indicam que Barros Cassai era um dos mais importantes participantes do movimento e. 
como Ibram poucos os poemas assinados com seu verdadeiro nome. a adoção de um pseudônimo pelo poeta 
ganhou reforço. Ver: BARRETO. Octávio de Sá. A poesia modernista no Paraná in Revista do Centro de 
Letras do Paraná. Curitiba : Centro de Letras, n. 17/18 vol.61. 1957-1958 e PILOTTO. Walfrido. A literatura do 
Paraná no século XX. In Revista da Academia Paranaense de Letras. Curitiba 60 (35) Jun. 1996. e BÓIA. 
Wilson. Pseudônimos na Literatura Paranaense - primeira parte. In Revista da Academia Paranaense de 
Letras. Curitiba. 61 (36) jun. 1997. p. 2-19. 
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para a moderna intelectualidade brasileira e que. por certo, já está a cargo de Leónidas Loyola.1 '" 

A denominação de Futuristas foi logo adotada pelos jovens literatos paranaenses. O 

Futurismo, cujas diretrizes principais foram estabelecidas por Filippo Tommaso Marinetti, 

pregava, entre outros aspectos, ''o verso livre (perene dinamismo do pensamento, desenrolar 

ininterrupto de sons e imagens), o maqumismo (a psicologia do progresso) e a anarquia 

(Stirner mais do que Bakunin)".192 Alguns participantes atestaram, mais tarde, que a 

denominação adotada era mais uma "guerra de nervos contra o inimigo", pois a palavra por si 

só já "provocava um frisson terrível".193 Sá Barreto corroborou esta afirmação ao recordar 

este momento. 

Precisávamos de um chefe espiritual e estético, para nele escudarmos nossa emoção estética. 
E. como no momento, o nome mais cm voga e o que mais agitava 110 panorama literário do país, era 
o do poeta italiano Marinetti. com sua estrambótica escola futurista que. a rigor, nós não sabíamos 
bem o que era foi ao Marinetti - Felippo Thomazo - o Marinetti - como enfaticamente o 
chamávamos e ao Futurismo, que nós nos grudamos sem mais nem aquela. 
Por essa época, tudo quanto cheirasse a diferente, a extravagante, a exótico, a novo. afinal, a lora do 
comum, era futurismo. 
Estava, portanto, para nós este conceito, desde o que queríamos era a destruição de tudo quanto 
fosse preestabelecido, antigo, normal, tradicional, comum, [... |194 

Ao contrário dessa afirmação, um depoimento de Rodrigo Júnior, editado nos anos 

20, atestava que o grupo de jovens curitibanos tinha informações consistentes sobre a nova 

escola. 

Não é de estranhar, por conseguinte, que. há um ano atrás, tenhamos travado relações com o 
Futurismo, cujo manifesto divulgado pelo '"Figaro" de 20 de janeiro de 1909. em Paris, loi no 
mesmo ano reproduzido pela revista Poesia, dirigida por Marinetti. em Milão. 
Preconizava ele uma nova estética baseada na energia, na audácia, na revolta, na beleza da 
velocidade (o automobilismo, a aviação), na luta. na glorificação da guerra, na aversão ao passado, 
aos museus, às bibliotecas, ao moralismo, ao feminismo e a todas as covardias oportunistas e 
utilitárias, e convidava as almas moças a celebrarem as grandes multidões agitadas pelo trabalho, 

191 MUNHOZ, Laertes. (Paulo Bravo). O futurismo no Paraná. Gazeta do Povo. Curitiba. 3 abr. 
1923. p. 2. Observação: Leónidas era um intelectual paranaense, membro da Academia de Letras. 

192 BERNARDINI. Aurora F. (org.) O Futurismo italiano. São Paulo : Editora Perspectiva. 1980. 
p. 10. 

1 ,3 PILOTTO. Walfr ido. A literatura do Paraná no século XX. In Revista da Academia Paranaense 
de Letras, Curitiba 60 (35) Jun. 1996. 

m BARRETO, Octávio de Sá. A poesia modernista 110 Paraná in Revista do Centro de Letras do 
Paraná. Curitiba : Centro de Letras, n.17/18 vol.61. 1957-1958. 
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pelo prazer ou pela revolta, as revoluções, os arsenais, os estaleiros, as gares, as usinas, os 
transatlânticos, as locomotivas, os aeroplanos, cm suma ioda a formidável dinâmica da vida 
moderna. 
Este programa artístico era comentado, em palestras vivas, muitas vezes (com aplausos, aqui. por 
uns. com repulsa ali. por outros) desde 1922. no nosso pequeno cenáculo, que se reunia quase 
diariamente e era constituído por Quintilano Pedroso. Octávio de Sá Barreto. Castella Bras. Afonso 
Bertagnoli. Nestor Ericksen. ultimamente, e nós. 
Bertagnoli trouxe-nos um dia a antologia de poetas italianos (de 1900 a 1920) organizada por 
Papini. a qual correu febrilmente, de mão em mão. entre nós... 
E entramos a devorar de então em diante, livros ou revistas, tudo que chegasse as nossas mãos 
trazendo a chancela da nova escola ou algo que com ela se parecesse. Papini. Marinetti, a revista 
Klaxon, a revista Novíssima. Graça Aranha. Ronald de Carvalho. Mário e Oswald de Andrade. 
Menotti Del Pichia. Ribeiro Couto. Osvaldo Orico. Murilo de Araújo, Antônio Fero... 
Sá Barreto na flamância petulante da sua juventude, era o mais exaltado... Quintiliano o mais 
reservado, na sua frieza conservadora.. . Castella Bras o que mais se cingia aos modelos da Escola 
Nova. 
Quanto a nós deixávamos "passar a onda"... Líamos e comentávamos as idéias futuristas, - os versos 
e as críticas, as novelas e as crônicas. - com uma curiosidade sôfrega, uma bonacheirice muito 
amiga e muito equilibrada porque não padecemos da neofobia, em absoluto, mas também sem 
transportes entusiásticos.!. . . |1 9 5 

De qualquer maneira, a influência do Futurismo se fazia sentir em muitas das 

produções locais. Otto di la Nave, por exemplo, descrevendo um passeio de carro pelas ruas 

da capital paranaense, no poema Recordação do domingo negro, se inspirou claramente na 

teoria da velocidade de Marinetti. 

É o começo do começo. Vejo zumbidos 
Que lambem portões apagados, fofos. 
Passeio-Público. 
— Até já! 

O gênio Auto-Molas-Frouxas remói 
Cadências de viola. 
A caricia vem chegando pela caricia 
Das rodas 
E a caricia dos nervos da rua. 

O auto já ama. E pede amor! E quer amantes! 
Tremelica! Brrr! Ri e chora seus "aúas"! 
— O ! tenha pose. Ford! 
— Amantes ruas!. . .Amantes ruas!... 
E em sua exaltação estala. Espanto! 
Ai! 
...Galopes de raios soltos do Inferno!... 

Quero subir para as baixadas quietas 
Do céu que vai ficando para trás!.... 
Vou erguer-me. agora, num esforço! - Vai 
...Não ainda!... 

195 RODRIGO JÚNIOR. O nosso inquérito sobre o futurismo. Commércio do Paraná. Curitiba. 27 
dez. 1924. p. I e 4. - ver anexos. 
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Ali a coragem há de vir! 
— De 
Engenho David Carneiro! - perua rosada 
Com uma crista "diseuse" a declamar: 
"Fu...Fu....Fu... 
Maça 
Fu.. .Fu. . . .Fu certo!... 
Praça Osório! Aqui! Agora! 
...Ainda não!... 

"Maça" 
Diseuse silêncio! Olhe um olhar que assassine 
O "Ferro-Carril"! Que me dê a mão! 

Agora! 
...Não!... 
Meu esforço ê labareda de pano rasgado! 
Lesmas sem cor devoram meus sentidos! 

Ai!... Batel! Seminário! 
r* 196 ...Cerca. 

O tema da velocidade surgiu também nos versos de Clemente Ritz, enviados do Rio 

de Janeiro, para publicação nos jornais curitibanos. 

Numa viagem de bonde 
Assim é a vida... 
E como o bonde... 

Passamos todos, por aí. correndo 
Nervosamente, à disparada 
E todavia. 
Bem parece que a vida está parada. 
Enquanto o tempo e tudo e a própria vida 
E quem está a correr, a toda, para atrás... 

E assim o bonde... 
E como a vida... 

Corre ele. pela rua. toda. a disparada: 
E todavia. 
Bem parece que o bonde está parado. 
Enquanto as casas é que estão correndo. 
Uma sobre outras, 

doidas. 
. - I 197 para atras!... 

196 Originalmente publicado em PILOTTO. Walfrido. Vários poemas de um futurista paranaense. 
Gazeta do Povo. Curitiba. 6 out. 1924. pág. 2. O poema é republicado, com o título "Recordações de um 
domingo ruim" em PILOTTO. Walfrido. Um Tópico da história literária do Paraná. Curitiba : 1933. 
Também em A literatura do Paraná no século XX. In Revista da Academia Paranaense de Letras. Curitiba 60 
(35) Jun. 1996. Adotamos a primeira versão. 
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Não se pode esquecer que os primeiros vinte anos do século passado foram 

caracterizados pela difusão do desenvolvimento tecnológico. Foi o período do advento do 

automóvel, do avião, do telefone, do cinema, entre outros. A maioria desses maqumismos 

teve sua utilização rapidamente disseminada, dando ao homem a sensação de domínio sobre a 

natureza. A sensação da velocidade produzida pelas novas máquinas, especialmente, passava 

a influir na percepção que se tinha da existência humana e rapidamente estes temas foram 

incorporados à produção artística e literária. 

A vida de hoje é feita de agitação, de tumulto, de febre, de prazeres, de divertimentos! Viver não é 
gozar mais lentamente, senti-la e aspirá-la como um perlüme delicioso Viver hoje c dispersar-se. 
é dar-se em mil sentimentos contraditórios é correr ofegantc de um ponto a outro, é passar através de 
todas as coisas belas da natureza sem tempo de admirá-las é subir rapidamente toda a escala de 
sensações - não é viver é morrer aos poucos absorvido por todas as exigências modernas, estonteado 
pela vertigem da galopada estranha e irresistível f...|198 

A nova geração de escritores paranaenses reivindicava somente para si a 

capacidade de compreensão desse momento, propondo uma estética na qual se incorporavam 

as novas percepções de tempo e da existência humana. 

A sugestão da noite é um dialeto 
Da linguagem futurista, 
E só tu. Es capaz, meu pobre esteta. 
De compreender as sua ressonâncias!.. .199 

E, na tentativa de romper com os postulados de arte que aprisionavam a produção 

literária a esquemas gramaticais e estéticos não consoantes, segundo eles, com os novos 

imperativos do mundo, os jovens futuristas paranaenses adotaram, principalmente, a ironia 

como estratégia. O espírito "blagueur" dos jovens futuristas, bastante raro pelas bandas 

paranaenses, podia ser observado na adoção de pseudônimos exóticos pelos autores; nas 

epígrafes que ironizavam literatos locais e amigos ou que se relacionavam de maneira 

esdrúxula com os poemas; na adoção de temas banais para o desenvolvimento das produções 

literárias e nas associações inusitadas dos poemas, crônicas e contos; e, finalmente, no nome 

197 RITZ. Clemente. Numa viagem de bonde. O DIA. Curitiba. 29 out. 1925. p.2. 

198 MARTINS. Raul. A arte fragmentária. Commércio do Paraná. Curitiba. 28 lev. 1924. p.2. 

199 BARRETO. Octávio de Sá. Footing. Diário da Tarde. Curitiba. 6 maio I923.p. l . 
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dos pretensos livros a serem editados. 

A série de poemas sobre insetos, de autoria de Correia Júnior"" (assinando como 

Pierre Choux-Fleur), ilustra bem esta afirmação. Seu início deu-se com a publicação do 

poema O Grilo. 

Canta um grilo: cri...cri... 
Onde estará? 
Aqui... 
Ali... 

Sei lá... 
Canta. E eu sem poder dormir 

Ao ouvir 
O cri crilo 
Do grilo 
Paulificante 

Cri...cri...cri...cri. E singular!... 
-Onde estará? 
Aqui... 
Ali... 
Sei lá!... 
E eu que amanhã necessito viajar 

Até Paranaguá... 
Acordarei? 

Não sei...201 

Segundo o autor, este poema seria brevemente publicado no livro A alma pitoresca 

dos insetos, que reuniria, ainda, os poemas Besouros e Moscas. Este último ficou conhecido 

especialmente pela sua curiosa dedicatória a "Jacinto Anacleto do Nascimento - poeta 

hípíco", tornando-se uma das produções futuristas mais reproduzidas nos jornais da capital 

nos anos 20. 

200 LUCÍDIO CORREIA JÚNIOR Nasceu em Curitiba em 16 de março de 1901 e faleceu na mesma 
cidade com apenas 39 anos. em 28 de outubro de 1940. Filho de Lucídio Correia e Graça Saldanha Correia. 
Formou-se em Agronomia mas nunca exerceu a profissão. Foi jornalista, poeta, editor, conteuer. humorista, 
radialista e ator. chegando a integrar a companhia Teatral de Procópio Ferreira. Era conhecido como um dos 
maiores boêmios de seu tempo. Casou-se com a atriz Emma Riva e não teve filhos. Colaborou em diversos 
jornais e revistas paranaenses e nacionais. Editou En.xú de Mandaçaias - poemas modernistas - 1929, 
Quiriquirices - crônicas humorísticas - 1937. Farelo - pensamentos humorísticos - 1938 e Olho D'Agua -
1939. 

201 PIERRE C H O U X - F L E U R (Correia Júnior). O grilo. Gaze ta do Povo. Curitiba. 20 mar. 1923. p. 
3 Esta série provavelmente inspirou-se num poema de Papini sobre a borboleta. Tal poema era freqüentemente 
lido por Marinetti em suas aparições públicas e repudiado pelo público. A notícia sobre uma dessas 
apresentações foi publicada, em Curitiba, no início de 1924. data posterior à da publicação dos poemas, mas a 
sua publicação em livro é de data anterior. Infelizmente, não encontramos a sua tradução integral. 
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Moscas 
Pousam aqui 
Pousam ali 
As minúsculas moscas. 
De asas Ibscas 

E são gulosas como cias só 
Pousando aqui 
Pousando ali. 
- na lampa do açucarciro. 
- no bico do licorciro 
no dorso de um pão de lot 

tenho inveja das moscas 
de asas foscas 
Que vida não vivem, gostosa, excelente. 
Zumbindo e dançando, sem tino ou parada. 
E a vida da gente, ai! A vida da gente. 
...Que vida apertada!21,2 

Outro poema de Correia Júnior que se destacou bastante foi Fogos. Segundo o 

próprio poeta, em uma entrevista, a produção surgiu como uma pilhéria a um soneto 

onomatopaico do poeta Brandão Pontes sobre um piano, publicado alguns dias antes na 

Gazeta do Povo. Sua primeira edição foi no Commércio do Paraná, sob pseudônimo, mas, 

pouco tempo depois, o autor o leu publicamente na cerimônia em homenagem a Alberto de 

Oliveira, assumindo sua redação. O sucesso que conquistou naquela ocasião o animou a 

publicá-lo na revista parnanguara O Itibere, onde foi ladeado por ilustrações de Sylvio 

(Aureliano Silveira), o que destacou ainda mais a sua redação sui generis. 

Fogos 
(Impressões de uma noite de São João) 

Tálá....Chiiii Quetááá... 
Prááá Bumbum! ! ! Bu 'u 'u ' . . . 
Chiii....Taquetá!...Prrrááá... 
Tique Bum! Bambam.. .Viu 'u 'u. . . . 

Brrr...Chiii...Pápáu! ! !! 
Tátá...Prrr...Bróóó... 
Crrr....Tibum!...Fidu.... 
Crróó...Xim...Bó!....Bó!... 

Prr.... B rrrdd.. .T i bão ! ! ! 
Oi o balão! Oi o balão! 

c . r-N -tu Santos Dumao... . 

p.2. 

202 PIERRE CHOUX-FLEUR (Correia Júnior). Moscas. Gazeta do Povo. Curitiba. 30 abr. 1923. 
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Após sair na revista paranaense, o poema foi reproduzido nos principais jornais do 

país. como em O Jornal, Folha da Noite, Correio do Povo e Jornal do Brasil". Neste último 

periódico, o crítico Ozório Duque Estrada classificou a poesia de "deliciosa página 

impressionista". A Revista do Brasil também lhe concedeu destaque, dedicando-lhe uma 

página inteira e, por fim, um dos principais livros gramaticais do período - Gramática 

Portuguesa de F.I.C. - citou a produção artística de Correia Júnior como um dos melhores 

exemplos de onomatopéia.204 

Além de poeta de renomada, como se costumava dizer. Correia Júnior era um dos 

alvos preferidos da irreverência dos seus companheiros, especialmente, de seu amigo de 

noitadas, Alceu Chichorro. Chichorro tinha por costume revelar algumas de suas aventuras e 

conquistas amorosas na noite curitibana. 

Tango hoy 
Ao Correia Júnior. 

A lua. através do ar 
Os raios pálidos 
Refletindo-se no mar 

Ar 
Er 
Ir 
Or 
Ur 

Versos desses faço à toa 
Sem pensar 
Sem querer 

Sem sentir 
Sem pudor 
Por calembur 

Noite aziaga 
Fatal 
E a praga 
Desse licor 

Que dos seus lábios, amor 
Por meu mal 

Para os meus lábios passaste. 
Depois que de cuspo o aguaste. 

Esse licor 

203 A HISTÓRIA de um verso - o poeta Correia Júnior conta-nos a odisséia de seu "Fogo" - uma 
poesia que atinge a imortalidade!. Gazeta do Povo. Curitiba. I I out. 1926.p.5 

21,4 Id. 
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Meu amor. 
E preciso que se note. 
Embora não pareça. 
Dentro da minha cabeça 
Está dançando um ibx-trot. 
Chi - Cho- Chu." 

A noitada inesquecível foi, pouco tempo depois, suplantada por outra aventura e, 

desta vez, a ressaca foi de amor e de cachaça. 

Ressaca 
Es a irmã gêmea da macaca... 
Ressaca! 
Ressaca! 
Ressaca! 
"Água de mesa" não te aplaca, 
dá-me uma pinga, uma pataca 
Ressaca! 
Ressaca! 
Se não deres ligeirinho 
Da "Brambilla" bem branquinha 
Eu viro a "frege" esta vendinha. 
E a transformo numa rinha, 
Que comigo sai farinha. 

Mocinha, 
Má zinha... 

Louca, 
Dá-me cachaça em tua boca 
Vai, vem 
Que ela cheira-me a cecém 
E só de amor esta ressaca 
Bruuuuuuuuuuuááááááááca!2 0 6 

Como visto, o humor dos poetas futuristas curitibanos não poupava os 

companheiros de movimento e as provocações eram constantes dentro do gaipo. Sá Barreto, 

por exemplo, recordou que seu poema Jardim Sentimental foi parodiado poucos dias depois 

de sua publicação. No poema ele havia afirmado que "a fina aragem da manhã é um punhal de 

morfina", verso que foi suplantado em seu "nevrótico vergel" por Alceu Chichorro no poema 

Jardim Rudimental: 

"há goivos, cravos e boninas, 
intoxicadas de morfina, 
istriquinina. 

205 CHICHORRO, Alceu. Tango Boy. Gazeta do Povo. Curitiba. 15 nov. 1924. p.2. 

206 Paródia. - ao Lucídio. Gazeta do Povo. Curitiba, 12 de lev. 1925. p.2. 
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cocaína. 
• • •• 2117 aspirina ... 

Os amigos eram ainda incluídos como personagens dos poemas e crônicas. O 

literato Castella Bras era uní dos alvos preferidos, aparecendo nos poemas Onde está a 

Emilia, visto anteriormente, e Pipocas, escrito pelo "ladrão futurista" Pedro Furtado, no qual 

se abria e fechava a janela "brascastelamente". - Na realidade, como os futuristas pregavam o 

abandono dos grandes temas, as produções literárias do grupo se voltavam para os temas 

cotidianos, descrevendo de modo peculiar os acontecimentos e aspectos da cidade, incluindo 

seus pontos de encontro e suas personalidades. 

Melindrosas e almofadinhas 
Farandolagem... 15 e meia. 
Footing... hora da graça... 
Aquela é linda, aquela é feia 
E a ronda da moda lenta passa. 

Passa M.me. Gomes. . .É bela. 
Depois a esposa do Dr. Sá... 
Curiosidade: Quem é aquela'.' 
Quem é aquela que vai lá? 

E as línguas perfidias dizem coisas. 
Que a gente ingênuo fica pasmo; 
Pobres estonteantes mariposas, 
O fogo de tanto sarcasmo! 

Auto 40. "Ao Louvre!" Salta 
M.lle. René e insubmissas 
Falam as bocas, fala uma peralta: 
Aquelas tranças são postiças... 

Aspectos novos: o fino esteta 
Do "Enredos Fúteis" anda a caça 
De algum olhar... coisas de poeta. 
(E) o jornalista Chichorro passa... 

Farandolagem... Futilidade... 
Ânsia. Mentiras chies da moda. 
Sociedade.... Sociedade... 
Clown de vaidade, à roda. à roda!209 

2,17 BARRETO. Octávio de Sá. A poesia modernista no Paraná in Revista do Centro de Letras do 
Paraná. Curitiba : Centro de Letras, n. 17/18 vol .6l , 1957-1958. 

208 FURTADO. PEDRO. Pipocas. Gazeta do Povo. Curitiba. 12 jun 1923.p. 2. 

209 THEO-D'AZUR (Antônio de Barros Cassai) Melindrosas e Almofadinhas. Gazeta do Povo. 
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Desmerecendo a seriedade e pompa com que os assuntos literários eram tratados 

até aquele momento, o grupo publicou também falsas entrevistas, críticas e notícias. Em O 

mundo do futurismo, um dos melhores exemplos do fato. Ivo João e Théo D'Azur2 1 0 

entrevistaram "Dimitri Propoff ' . um fictício expoente do futurismo internacional, conhecido 

pelos livros Lua de Mármore e Nevrose das Steppes. O poeta, que pertencia ao exército russo 

e era poliglota - logicamente para poder se fazer entender -, passava incógnito alguns dias em 

Curitiba, quando teria sido descoberto pelos dois literatos. Na entrevista, uma brincadeira para 

os amigos e uma provocação aos acadêmicos, o escritor russo revelava ter vasto 

conhecimento sobre o futurismo curitibano, definindo esteticamente a obra de vários de seus 

integrantes. Castella Bras era descrito como um "poeta medular", Sá Barreto como adepto do 

"futurismo russo", enquanto Charles Xuxu, Pierre Choux-Fleur e Ivo João se destacavam por 

"possuírem o tato aromai da alma russa, de serem os turbilhonantes dos Djins, 
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tabannescos . 

De outro lado apareciam com freqüência na imprensa curitibana os postulados e 

diretrizes da nova geração literária. As vezes, vinham na forma de editoriais ou artigos, outras 
em versos que pregavam a revolução estética. 

Credo Modernista Ao Clemente Ritz 

Creio nos tempos que hão de vir 
no homem do futuro, no homem forte 
tuneiro e distorcido, 
e nos tambores e clarins chamando 
para os ferozes tunumbambas 
e entreveiros 
que é preiso vencer a todo custo! 
Creio nos homens novos 
que andam a se esgoelar para os espaços 
pregando a guerra braba 
nas coxilhas da Estética, e intimando. 
com destempero aos outros: 

Curitiba. 9 maio 1923. p.3. 

21l) Antônio de Barros Cassai e Brasilino Luz. respectivamente. Depois Alceu Chichorro. Correia 
Júnior e Brasilino Luz. 

"" Esta entrevista é cilada por SA BARRETO. Infelizmente o autor não cita o local de publicação da 
entrevista e nas nossas pesquisas não encontramos o original. A inexistência de coleções completas dos jornais 
no período prejudicou em muitos momentos o trabalho. Uma das principais falhas está na ausência do Jornal 
Diário da Tarde nos anos de 1924 a 1926. BARRETO. Octávio de Sá. A poesia modernista no Paraná in Revista 
do Centro de Letras do Paraná. Curitiba : Centro de Letras, n. 17/18 vol.61. 1957-1958. 



13~lllllciras s() ltas. 
trcmulando ao vc nto . 
~I nunciam a khrc c a va lcntia 
dllS quc andam a sc mc~lr ,IS sc mc ntcs kCUJ1lI~IS 
dc quc hJo dc vir ÜS SL'a ras dc ,lIllanh ,i ~ 

:\h' Lanccmos de "CI a() ahand( ln() 
(lS c,lca réus d(ls vc lhos pcnsalllcnt(l ,~ 

L'\llToídos pclo uso. e ,IS ve lhas forma s 
quc nJo scdu /e m mai s (l n()sso cspírit o. 

E L'!cvcmos ao alto () amanhcce r b,ltuta 
das conccp<;ões modcrnas. 
tecidas com a c!cg~lncia se lll cntravcs 
quc as tornam gUélpas. invencívcis. sac udidas l 

Formas li vrcs' Lihé rrimas idé i,ls' 

1vluita gc ntc dirü 
que n}o fa /c mos mai s dn quc cscrcvcr hobiccs ... 
N Jn fal mal I 

Bast;l quc IHís. unicamcntc IHís. 
saibamos 
quc () que lan<.; amos ao papcl. convict(ls. 
L' puhl iCélmos 
nos I i vros. nos jornais e nas revi stas 
é arte moderna . macamuda. cutubaça. 
bem hrasileira. 
bem do nosso tem po lll2 

Os novos postulados surgIam também em 

brincadeiras onde se vislumbravam as provocações 

aos integrantes da Academia de Le tras do Paraná. 

G RA VURA .'i - .-\ POf-:S IA MODERNA Poslulados da nova g<: ra,:\o lil c r:iri :l 

do Paran:i escril OS por COIT<:ia .ltinio r e Alceu C hiclHlrro . Desenhos dt: AlceU. 

Jornal Ace rvo DOctllllenla,üo Paranacnse BPPR 

.'~ ~IU 'f'. loóOm.t.., GU l))..II.r.i:HN fÚ.. 
~unt a . der .. o ':n-.:.t.:u- a -'lhoromi.nt{u1.."'O 
:"i.! :.le juin '\~ t~ C~~~ tr;~ro.ll .. i~ Ab{"\JU 6, 
nHHW ~)c;< l) lI, " ",,!'1I.l ca"C~l ~'.) t-lH"t.a_ 
T~a l!v:l r~-n .'1I : ;U1 ~t..0i4 c l~ t~é illl o 

il 

I 

125 

Nadu d<.J lraWUUi , .~ \:l.da tI» bl.Tlu~ 
ni.tn·..o .. , 1'\.llda dtl ~ L:.: .. ,uu ... inAra l.3. IJr._ 
Ce I: ~ tl,"". ' 1')0 n~u ·1"'.:l "P·~f\ .j·· :-I.! .... " 

112 RODRIGO JUNIOR. Paisagem Mouernista (p()cmas dc 1922 - 1925) Cllrilib~1 Escola de 
artíficcs. 1941 . 



126 

O movimento que se iniciava com intensidade na capital procurou expandir sua 

atuação a outras localidades do estado. Os jovens futuristas organizaram diversas excursões 

artísticas para o interior do estado e até mesmo para a Bacia da Prata. Uma destas 

apresentações foi feita em Rio Negro, na antiga região do Contestado. Para a ocasião, Castella 

Bras, Quintiliano Pedroso. Rodrigo Júnior, Sá Barreto, Jacob Nivaldo e Correia Júnior 

organizaram um programa especial no qual liam suas produções literárias intercalando-as com 

números musicais. Ao final, foi apresentada uma conferência/peça teatral denominada Jeca 

Brasil sobre alguns aspectos sertanejos. 

Como nos tempos d 'antanho com uma feição tão simples que encanta, vai um punhado de jovens 
intelectuais patrícios iniciar uma série de cruzadas tendo por divisa - Pela Arte - para levar aos 
outros centros do estado homenagens à excelsa dominadora da coletividade, com o fim de 
conquistar novos adoradores que proclamem suas belezas, o que refletirá vantajosamente sobre a 
inteligência regional. 
E o chefe da primeira cruzada Octávio Sá Barreto, o poeta moço que com tanto talento vem 
oficiando, muito inspiradamente, na áurea ebúrnea da catedral dos seus sonhos de moço. 
Sob o sugestivo título - Jeca Brasil - acolitado pelo Correia Júnior, tenor Democrático Soares e 
violinista Emílio Amádio. fará em Rio Negro hoje, Domingo, uma festa de bizarría e literatura, com 
a sua conferência bordada proficientemente em derredor do original assunto, para gozo espiritual 
dos rionegrenses que certamente neste dia al luirão ao "Cine Rio Negro" cuja sala de espetáculo se 
transformará em arabescada corbelha desprendendo suave perfume, espalhando encantos no 
ambiente transbordante de unção artística. 
E a primeira vez que a elite rionegrense terá o prazer de apreciar uma festa desta natureza, a qual 
ficará cantando em chilreios primaveris no educado espírito de que é possuidora, prolongando assim 
os momentos deliciosos lhe proporcionado pelo bando alado dos Romeus sob o balcão da Julieta. 
"'Jeca Brasil" é uma peça literária talhada para recolher fartas messes de aplausos, pondo mais em 
evidência os méritos de seu jovem autor Octávio de Sá Barreto, que dispensando na sua elaboração 
soma importante de artifícios, consegue dotar as nossas letras com "algo nuevo".[.. . | 
Augurando grandes sucessos aos idealizadores das proveitosas cruzadas, daqui os incitamos no 
prosseguimento delas sem os esmorecimentos naturais nessas empreitadas, certos de que 
contribuirão com apreciável contingente para o evoluir das letras deste Paraná querido "recanto 
llorido duma terra de mimosas lendas e dulçurosa poesia" onde os lírios tapizam as suas estradas e 
"pendem a haste por sobre o mar".213 

Entretanto, toda esta movimentação na área das letras, liderada pelo grupo 

Futurista, se fazia justamente no momento da consolidação da Academia de Letras do Paraná, 

uma instituição de molde extremamente tradicional. A situação, segundo um dos poucos 

depoimentos sobre o período, era realmente canhestra: 

Quando o tufão promissor já se alastrava por todos os recantos do país. fundava-se | a Academia 
de Letras do Paraná Naqueles idos. em meio ao delírio contra tudo que cheirasse ao 
academicismo: em pleno reinado dos antropofagislas |s ic | . surgia, entre nós. a instituição que. a 

213 LEO JUNIOR. Cruzada de arte. O Dia. Curitiba. I 1 maio 1924. p.2. 
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nosso ver. era excrescencia inadmissível. Vinha (alhada nos moldes da congênere nacional | . . . |2 1 4 

A erradicação das Academias. Bibliotecas e Museus se constituía em um dos 

postulados mais radicais do Futurismo. A principal idéia difundida pela geração paranaense 

pregava o esquecimento dos cânones literários que norteavam a produção artística tradicional, 

segundo eles, impedindo a criação de obras renovadoras. O enaltecimento dos grandes 

escritores do passado e de suas obras, entretanto, era uma das principais diretrizes da 

Academia recém-inaugurada no Paraná e, como conseqüência quase natural, o combate à 

instituição foi logo adotado pelos jovens literatos. 

Tudo passa sobre a terra... Somente os passadistas das letras, fazendo exceção à regra não querem 
passar nem a porrete. Como os rinocerontes e os proboscídeos das brutas selvas do continente negro, 
os passadistas resistem com estoicismo e tenacidade indescritíveis, à destruição geral que lhes 
juraram, aos primeiros, aos paus-furados das inúmeras expedições cinegéticas, aos segundos, à 
irreverência e ao bom humor sadio dos sacerdotes do marinetismo.f...] 
Arte nova. fostes vós mesmo, passadistas. que a criastes: e criaste o cubismo na pintura, o 
angulismo na estatuaria e o jazz-bandismo na música porque, em plena velhice, ainda gaguejais. 
ainda engatinhais. enamorados eternos das figuras gigantescas do antigamente: Miguel Ângelo; 
Rafael: Da Vinci; Beethoven, Brahms. Dante, Shakespeare. Camões.. . enamorados, única e 
simplesmente enamorados. 
Porque não haveis presenteado até os dias atuais com uma nova Gioconda, um novo Juízo Final, 
outra nova Sinfonia, outra Comédia, outro Lusíadas 2 , 5 

As diferenças de postura e atitudes dos dois grupos literários eram evidentes. Do 

lado dos literatos tradicionais, chamados de passadistas, havia um inconformismo com a 

atitude dos jovens em deixar de venerar os grandes escritores e artitas. 

Ontem, conversando com meu amigo J. que é adepto do futurismo, em todos os ramos da atividade 
humana, dizia-me ele que a velharia lhe causava asco. E como eu o tivesse censurado, invocando em 
meu auxílio os grandes heróis do passado: Dante, Miguel Ângelo. Rubens. Velasquez, Goethe, 
Camões, Rafael, etc. cujas obras estão aí altas e veneráveis. o meu amigo sorriu desdenhosamente, 
respondendo-me agora deveríamos venerar nesta era Lenine. Rivera e Mussoline politicamente 
falando, e Marinetti, Graça Aranha, Menotti del Pichia etc.. etc quanto a literatura. 
- Porque? lhe perguntei um tanto irritado. 
- Por que o modernismo é a vida. Não vivemos do passado, vivemos do presente. O passado já 
morreu. O futuro a Deus pertence, enquanto que o presente...é nosso. 
Diante de tal resposta, absolutamente paradoxal, sorri com mais desdém do que ele. E acrescentei: 
Meu caro amigo, quando um povo. de que és uma simples parcela, começa a detestar as tradições, 
deixando-se levar por uma onda de modernismo petulante, e mais do que isso. por um exibicionismo 
ridículo, eu sou obrigado a fazer uma triste idéia da falta de respeito às autoridades, na falta de 

214 PILOTTO, Walfrido. A literatura do Paraná no século XX. In Revista/ da Academia 
Paranaense de Letras. Curitiba. 60 (35) Jun. 1996. p. 146-162. 

215 CASTELLAR. Cid. Ego Sum Qui Sum. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 dez. 1924. p. 2. 
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respeilo aos mais velhos e ate ao belo sexo."16 

Da mesma forma, algumas atitudes consideradas 'modernas demais' eram 

repudiadas. Na continuação da crônica, por exemplo, o narrador classificava de falta de 

educação e respeito o hábito dos Futuristas de fumar em público e em locais proibidos. Cabe 

destacar que muitos poemas desses ' rapazes' refletiam o hábito do tabagismo. 

A fumaça de meu cigarro. 
E a fumaça fugia esdrúxula e esquisita 
E eu de cigarro à mão contemplava-a calado 
Com saudades de alguém que era muito bonita 
E que eu vira...nem sei...coisas do passado.. . 
I...I 

por espirais agora a fumaça fazia 

um cortejo infeliz... logo uma romaria 

de mulheres...depois figuras imprevistas... 

uma lua lá no alto...era boa. era linda... 
e a fumaça a fugir pelos ares ainda, 
deusa, num turbilhão de traços futuristas.217 

Na verdade, o discurso em prol da modernidade era uma das principais bandeiras 

desta nova geração. Eles constantemente pleiteavam na imprensa local a instituição de 

reformas urbanas na cidade, especialmente a destruição de casas desalinhadas no centro, a 

colocação de muros em terrenos baldios, o asfaltamento de ruas, a melhoria da iluminação 

pública e dos transportes, a construção de novos locais de lazer, entre outros aspectos. Além 

disso pregavam a realização de esportes para melhoria do condicionamento físico, dançavam 

o fox-trot da cidade, saíam dirigindo carros em velocidade pelos arrabaldes da cidade, usavam 

roupas mais descontraídas e aboliam o uso obrigatório dos chapéus, enfim adotavam atitudes 

que, àquela época eram consideradas modernas. 

Dessa maneira, as diferenças entre os grupos se acentuavam dia a dia, criando uma 

franca rivalidade entre os integrantes da Academia de Letras, os "passadistas", e a nova 

216 P.L. Modernismo. Commércio do Paraná. Curitiba. 21 nov. 1924. p.4. 

217 T H É O D'AZUR (Barros Cassai). A fumaça de meu cigarro. Gazeta do Povo. Curitiba. 14 ago. 
1923. p.3. Nesse período, inclusive, uma das marcas comerciais mais anunciadas na imprensa era a dos cigarros 
marca Futuristas. 
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geração literária do Paraná, os ' 'futuristas". Estabelecidos os dois grupos e suas diferenças, o 

confronto parecia realmente inevitável... 

4. PASSADISTAS E FUTURISTAS 

A ironia das produções futuristas, como era de esperar, em pouco tempo foi bater 

às portas da Academia de Letras do Paraná. A primeira investida surgiu na reunião na qual os 

acadêmicos discutiram a reação que deveriam ensejar em relação às novas criações literárias. 

Poema Sam tônico 
Ao Sebastião 

Há uma força: a inércia 
E uma fraqueza: a ilusão 
Uma vive na Pérsia. 
Outra vive no Indostão 

Clavicordeos bimbalham 
Acintosamente 
E maldosos embaralham as idéias da gente. 

"Urge reagir...." 
berrou o Seraphim 

fantasiado de Rei Lear. 
personagem que é. enfim, 
do venerando Shakspeare . 

e o Xico Leite, o bom Boava. 
fantasiado de monge 
dentuça a mostra recitava 
o clássico "Rugia ao Longe.. ." 

Enquanto eu, 
Ateu 
Como Nereu 
O filho espúrio de Peleu 

Para afastar a "miserave" insônia 
Fumava, calmamente, um bom cigarro Sônia...218 

Este poema já apontava para alguns dos intelectuais paranaenses que, desse 

218 BATACLAN. Jean. Poema Samfônico. Gazeta do Povo. Curitiba. 23 abr. 1923. p.2. 
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momento em diante, serão mais combatidos pelos Futuristas: Sebastião Paraná, Serafim 

França e o poeta Francisco Leite. Este último, principalmente, foi um dos maiores alvos de 

chacotas e provocações. Bastante jovem ainda, o acadêmico era citado pelos colegas de 

agremiação como o mais promissor talento poético do Paraná. Isso. sem dúvida, irritava os 

jovens escritores que o acusavam de perpetuar as antigas fórmulas literárias, abusando das 

inversões sintáticas para conseguir boas rimas, o que lhe valia o apelido de 'Chico 

Castelhano'. As denúncias sobre esse 'talento especial' tinham conotações quase sempre 

divertidas. 

"Há dias num vespertino 
lemos com grande surpresa, 
inútil declaração 
que Castelhano, o molino 
lendo ou não tendo razão, 
fez em língua portuguesa. 

Castelhano a frase inverte. 
Disso sabe toda a gente... 
E a todo mundo diverte 
Com sua graça inconsciente. 

Sendo assim, isso é que não, 
Dando mangas para pano. 
Faz-se esta declaração 
Na língua de Castelhano 

Curitiba tem muita água 
O Mirandinha é bem alto 
E a rua 15 (que mágoa) 
Já está calçada de asfalto! 

saiu hoje do alfaiate, 
polido como um veludo 
(não pensem que é disparate) 
do seu Paulo o sobretudo [...] 

Lá naquela Academia 
de Letras do Paraná 
reside a sabedoria 
que no mundo igual não há f... | 

Por isso a declaração 
que faremos com vagar 
com grande satisfação 
vai agora começar."19 

219 Xisto Pum e Cia. Declaraçao na língua de Chico Castelhano. Gazeta do Povo. Curitiba, 28 set 
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Evitando o conflito direto, a atitude inicial da Academia de Letras foi não revidar 

aos ataques, continuando com suas atividades de apresentação de trabalhos sobre os patronos 

e outras promoções. Entre estes trabalhos rotineiros, estava sempre em pauta a discussão 

sobre o aumento do número de seus integrantes. Tal ampliação se tornava necessária, 

principalmente, para acomodar intelectuais e políticos que pleiteavam seu ingresso, mas a 

agremiação a justificava pela necessidade de emparelhar com as suas congêneres francesa e 

brasileira. Quando este assunto foi veiculado na imprensa, a indignação dos jovens foi 

evidente. Primeiro, porque os nomes de prováveis postulantes eram de personalidades ligadas 

à política paranaense e, depois, porque os candidatos não seguiam nem ao menos 

simpatizavam com os preceitos estéticos dos futuristas. Anselmo Pires (codinome de Laertes 

Munhoz), revelando os ânimos exaltados, endereçou uma carta de repúdio ao Desembargador 

Santa Ritta, duvidando da representatividade da agremiação literária que ele presidia. 

[...] Nossa academia ha muita gente que come moscas em matéria de literatura. Para não citar os 
representantes de tal classe de imortais daí. penso que me basta lembrar os nomes dos que, 
positivamente, merecem a cadeira que ocupam nessa importantíssima agremiação. 
Por exemplo, o sr. próprio Presidente, que é um grande erudito. Escritor de fina tempera, fecundo, 
útil, bizarro, policrômico. tem o sr. Presidente uma bagagem recomendável e digna de nota. 
Cientista laureado, jurisconsulto dos mais profundos , senhor de vastíssimos conhecimentos e orador 
vibrante, nada falta ao Sr. presidente para que se deva recomendá-lo como notabilíssimo imortal. 
Outro exemplo: O doutor (por extenso) Samuel Cezar. que é uma figura de grande destaque nas 
letras deste Paraná abençoado. O Dr.Samuel Cezar tem feito de tudo. E um incansável e a sua obra 
aí está, para atestar eloquentíssimamente o seu imenso talento. Ele tem escrito como gente grande. E 
poeta, conteur, comediógrafo, sociólogo, psicólogo e promotor público aos vinte e tantos anos de 
idade. Que mais lhe falta? 
Intelectual e moralmente falando, nada. 
Outra figura valorosa é o Doutor Dantas Ribeiro. Espírito elevadíssimo foi o Dr. Dantas lançado nas 
letras paranaenses pelo Sr. cel. Raul de Azevedo, zeloso administrador dos Correios e consagrado 
fundador das utilíssimas "Tardes de Arte"'. O Dr. Dantas Ribeiro é merecedor da cadeira que ocupa 
não resta a menor dúvida. 
Acadêmico notável o Sr. Chico Leite, uma das maiores glórias de nossa poesia. Ninguém há na terra 
das Araucárias que possa competir com o Sr. Chico em matéria poética. 
Nem o Théo D'Azur que, afinal de contas, é um menino doente pelo impressionismo moderno. 
O sr. Chico Leite é o mais bizzaro de nossos poetas e basta. 220 

Ao final, o literato indagava ao Presidente o que aconteceria com a Academia se os 

moços resolvessem criar uma nova instituição literária, questionando qual das duas entidades 

1923. p.l 

220 A N S E L M O PIRES. (MUNHOZ. Laertes). Lettre ouverte... Gazeta do Povo. Curitiba. 30 ago. 
1923 p. 3 



132 

melhor representaria o Paraná, do ponto de vista intelectual.221 Em outro artigo provocativo, 

Laertes descreveu um sonho no qual visitava o hospício e nele encontrava internados diversos 

acadêmicos paranaenses.222 Outras notas esporádicas também criticavam a inclusão de 

pedagogos e professores na Academia, especialmente do Secretário de Estado da Educação. 

Lisímaco Ferreira da Costa. 

Por sua vez. os passadistas apontavam as falhas gramaticais das recentes edições 

dos futuristas. Suas crônicas e ensaios destacavam o desconforto produzido pelas novas 

produções artísticas, além da cansativa e insistente divulgação dos seus postulados teóricos. 

A sede de viver que domina os homens da atualidade, já não encontra lenitivo nos limites do 
presente. E por isso os homens avançam para os domínios do futuro buscando reunir, na curta etapa 
da existência terrena, os horizontes do presente aos horizontes do porvir. 
Nasceu desta ânsia o futurismo. 
Futurismo é uma nova arte e dos ramos desta a pintura foi a que mais se avantajou na nova escola. 
Um quadro futurista é uma coisa extraordinária, baralhada, rostos disformes com olhos na testa e 
orelhas na boca. Ninguém compreende. Não é mesmo para se compreender. 
O futurista pinta o seu quadro para todos olharem e ninguém compreender. Mas ninguém pode dizer 
que não compreende, porque então eles respondem: Você é burro! 
O futurismo já entrou para o campo do jornalismo, mas os jornalistas, muito mais democratas que os 
pintores, dão explicações aos que não compreendem sua arte. 
Os jornais futuristas esforçam-se até para que todos possam compreender seu modo de fazer 
imprensa. Tanto, assim, que eles semanalmente publicam plataformas explicativas com o título 
clássico "a nossa diretriz".223 

A situação começou a ficar mais conturbada em 1924. No início desse ano, o 

escritor Alberto de Oliveira, cujo irmão residia em Curitiba,224 visitou a cidade. Logo que foi 

anunciada a sua vinda, começou uma grande movimentação. Uma comitiva de paranaenses 

foi recepcioná-lo no Porto de Paranaguá, seguindo ao seu lado na viagem de trem para a 

capital. Em agradecimento, poucos dias depois, o literato proferiu uma palestra sobre arte no 

221 Os moços, citados nominalmente, seriam o próprio autor. Théo D'Azur , Correia Júnior, 
Barãozinho, Alceu Chichorro. Rogério Mota. Cyro Silva. José Cadilhe, Octávio Sydney, Ernani Cartaxo. 
Alcindo Lima. 

222 PIRES, Anselmo (Laertes Munhoz). Uma visita surpreendente. Gazeta do Povo, Curitiba, 6 set. 
1923. p. 3 

223 SATANELLO (Serafim França). Na linha do Vento. Commércio do Paraná. Curitiba. I I set 
1923. p.5. 

224 O irmão de Alberto de Oliveira era também literato e trabalhava como contador dos Correios do 
Paraná. 



133 

Teatro Guaira. Em seus comentarios sobre esta aparição, o acadêmico Francisco Leite ensejou 

o combate à 'literatura imoral' , desmerecendo as novas produções paranaenses. 

A magistral oração (cita Domingo último no Guaira, pelo grande poeta Alberto de Oliveira, conteve 
em si duas grandes lições, uma de arte outra de moral. 
A de arte. loi um proveitoso ensinamento 
No tocante à lição de moral, disse Alberto de Oliveira que llzcsscm guerra sem tréguas contra a 
literatura imoral e principalmente contra os "vendilhões do templo" que engendram imoralidades 
para tirar proveitos materiais. 
Estamos certos que esta última lição servirá para os imitadores dos ""Mendes Fradique" na "Feira 
Livre" dos Conselheiros XX. nas publicações impúdicas e das apócrifas Reginas de Alencar - nome 
criado somente para insultar não só a nossa poesia, senão até o sentimento delicado das nossas 
patrícias em geral. 
E contra essas explorações vergonhosas que o poeta chamou a atenção dos nossos jovens 
intelectuais... 
E nós como jornalistas que somos apoiamos-lhe incondicionalmente essa idéia apelando para o 
público, no sentido de serem abominadas, atiradas ao desprezo todas as obras indecorosas que 
depõem contra a nossa arte e a nossa moral. 
Para trás. os vendilhões do templo!2 2 5 

A resposta não demorou muito. Alceu Chichorro, em sua coluna diária na Gazeta, 

narrou um diálogo entre algumas personalidades curitibanas que se abrigavam de uma 

tempestade de verão, embaixo de uma das marquises da Rua do Comércio. Na conversa, se 

ironizavam as observações deste acadêmico. 

o poeta Rogério Mota, lia um pequeno tópico da Gazeta do Povo, que um biblioco colaborador 
tecia algumas opiniões, favoráveis a um discurso do insigne poeta Alberto de Oliveira, condenando 
aqueles que enveredam pelo caminho da literatura desprezada pelos arcaicos carunchosos... 
Lendo um trecho do artiguetezinho. em que o autor alcunhava de "vendilhões do templo" os que 
compreendem a difícil literatura de Mendes Fradique e do Conselheiro XX. o poeta Rogério Motta 
esboçou um sorriso de malícia interrogando ao Comendador Silva Nogueira que estava ao seu lado: 
- Que diz o Comendador destes literatos juizes? 
O Comendador Nogueira, coçou a barba branca e atendeu: 
- Para mim eles são como as galinhas da anedota, que chocam ovos de pato... 
E como todos do grupo, num gesto de admiração denunciassem ignorar a anedota o Comendador 
explicou: 
- As galinhas que chocam os ovos de pato desconhecem por completo a natureza dos patinhos e 
quando, à beira de um rio ou lago estes se põem a nadar elas ficam malucas, cacarejam, batem as 
asas. porque acreditam em sua ignorância que todos devem rastejar pelo mesmo terreno! 
As últimas palavras do comendador foram abafadas por gostosas risadas e como a chuva 
recrudescesse o grupo dispersou...226 

A crônica provocou a indignação de Francisco Leite, que foi à redação do jornal 

225 F.L. Os vendilhões do templo. Gazeta do Povo, Curitiba. 30 jan 1924. p.3. 

226 CHICHORRO. Alceu. As galinhas literárias. Gazeta do Povo, Curitiba. 3 I jan. 1924. p.ó. 
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exigir retrataçao. Entretanto, seu apelo não foi atendido, repudiando-se publicamente a 

atitude. 

Não sei com que autoridade. 
Vem o Senhor e me pede. 
Que deixe a tranqüilidade 
Onde tenho a minha sede. 

Eu quero que este senhor. 
Venha e responda em seguida 
Se não conhece o autor 
Daquela "nota" atrevida... 

Com que fim loi redigida 
E quem visava atingir.. 
Só assim respondo em seguida 
O que ele vinha exigir... 

Pergunto, ainda melhor. 
Por que se julga atingido? 
Acaso é o senhor fingido 
Ou entre os outros o melhor? 

Ora, com tais predicados 
Tem muita gente no mundo 
E gente que eu não confundo 
Com os outros empregados 

Por isso neste quarteto, 
Eu peço a este senhor. 
Que faça o grande favor 
De sair do meu soneto...227 

O episódio não teve maiores desdobramentos, mas marcou uma mudança de 

postura dos acadêmicos, que passaram a revidar mais às provocações dos futuristas locais. 

Pouco tempo depois, os poemas futuristas de Otto di la Nave (Valfrido Pilotto) fizeram com 

que as discussões voltassem aos jornais. Tais poemas, publicados originalmente no Diário da 

Tarde, causaram uma breve polêmica, que chegou a ultrapassar as fronteiras paranaenses. O 

caso ocorreu porque o mineiro Pedro Bernardo Guimarães, em crônica escrita de Belo 

Horizonte para o jornal Diário Popular, de São Paulo, taxou as produções do jovem poeta de 

horripilantes, especialmente Súplica diante de uni céu branco. 

227 S A T A N E L O - (Provavelmente Acyr Guimarães que assinava como Satan). Estocadas Ao Sr. 
Francisco Leite. Gazeta do Povo. Curitiba. I fev. 1924.p.2. 
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O nuvens anemia! Nuvens tuberculosas! 
Fazei o favor de rir! 
De gargalhar 
Quero ver o céu se eslorcer 
Na febre rubra de uma dor de s a n g u e " 

O comentário saiu em diversos jornais do país e foi reproduzido algumas vezes na 

imprensa curitibana como exemplo da banalidade das novas produções literárias. O autor, ao 

que tudo indica, ficou feliz com a rápida notoriedade, mas foi banido da redação do jornal 

paranaense por Generoso Borges. Segundo o relato do poeta expulso, o diretor anunciou: 

"Não quero saber mais de seus versos. O senhor vá fazer futurismo em outro jornal. O meu é 

conservador"! A história toda foi bastante difundida, e o episódio acabou consagrando 

Valfrido Pi lotto como um dos expoentes do Futurismo paranaense, constantemente 

referenciado pelos historiadores deste período. Entretanto, o literato não teve colaboração tão 

expressiva quanto a posteridade lhe delegou, estando sua popularidade atrelada a este fato e 

por ter sido um dos poucos participantes a editar suas impressões sobre o movimento, na 

forma de um livro de memórias.229 

228 J .M. O leite, a carne e o futurismo. O DIA. Curitiba. 3 jul. 1924. p. 2 e 6. "Como muito bem diz o 
Sr. Bernardo Guimarães, se Deus. nosso Senhor, não llzesse este e outro mundo com a regularidade de sua 
onisciente perfeição, se o arrojo destas ficções futuristas fosse capaz de transmudar a ordem cosmogónica e fazer 
desse horror sonhado por um delirante uma realidade, imagine-se o desastre pulmonar que desabaria sobre nós 
todos, quando estas nuvens "anemia" e "tuberculosas" se despejassem a cuspir aguaceiros carregados de bacilos 
de Koch sobre o nosso já amotinado globo terrestre. 

E porque o Sr. Otto di Ia Nave deseja saciar a sua insana curiosidade das a [??? | a santa "malaise" de 
riso. esquece-se egoísticamente de que não é só ele vivente. debaixo da redoma coberta, para sofrer as 
conseqüências das extravagâncias que quer impingir". 

229 PILOTTO. Walfrido. Um tópico da história literária do Paraná. Curitiba : Prata da Casa. 
1934. 
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VALFRI DO 1'1 LOTTO - o FAMOSO OTTO D I LA NAVE 

NOS ANOS 20. Foto c.: ditaua no livro ~ 1 L'avo da família Pil oto 

Além dessa di scussão, o ano de 1924 fo i marcado por outros acontec imentos que 

influíram, de dife rentes mane iras, nos rumos da literatura paranae nse. A Revolução em São 

Paul o levou ao fechamento de alguns j o rnai s c uritibanos, ficando a Ca::.ew do Povo sem 

c irc ul ar por alguns di as. Os serviços te legrá fi cos fo ram suspensos , e as malas postai s não 

eram entregues . A fal ta de info rmação sobre o que estava acontecendo angusti ava 

sobremane ira os que porve ntura tinham ami gos ou pa rentes na capital pauli sta. Algumas 

prisões fo ram dec retadas, entre e las a de Alceu C hichorro, que conseguiu escapar refugiando

se no litoral, e a de Adyr Guimarães. que pe rmaneceu encarce rado em São Paulo. A s ituação 

só vo ltou ao normal com o retorno de alguns curit ibanos que trouxeram info rmações sobre os 

acontec imentos naque la c idade, e com o pos te ri or res tabe lec ime nto das comunicações. 

No me io literári o també m re percuti a bas tante a saída de G raça Aranha da 

Acade mia Bras il e ira de Le tras. Ao contrário da Semana de Arte Moderna. de 1922, o di scurso 

lido pe lo literato na Acade mia e toda a di scussão que o envo lve u fo ram assuntos des tacados 

nas primeiras pág inas dos pe ri ód icos curitibanos. G raça Aranha, incl us ive , no iníc io desse 

ano. ha via pe rnoitado em Curiti ba, se ndo rece pc ionado. na ocas ião, [le los lite ratos Paulo 
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D'Assumpçâo, Santa Ritta e Jaime Ballão (pai), além de muitos repórteres. 

O fato era que todo este clima de revolta e dissidências favorecia ainda mais os 

sentimentos de rebelião e contestação dos jovens em relação à Academia de Letras do Paraná. 

Uma pequena nota de jornal, por exemplo, informando sobre a formação de uma comissão de 

acadêmicos para tratar do translado dos ossos do poeta Emílio de Menezes para Curitiba, que 

se encontrava "'à espera de oportunidade para desempenhar sua missão", era motivo suficiente 

para se desfecharem críticas à agremiação. 

Lendo essa nota. perplexo, 
Passei, hoje, lodo o dia. 
A nada escrever com nexo. 
na mais completa atonia 

Perdoe, pois. o instituto 
Dos sábios desta cidade. 
Se indago, deste reduto 
-Qual é a sua utilidade? 

Foi lastimosa a evasiva 
Da preclara academia 
A honra da iniciativa 
Só mesmo a ela cabia. 

Aguardar de outros, a "deixa". 
No que lhe cabe fazer, 
E prova que se desleixa 
Desculpas não pode ter; 

Volte atrás, que isto está troto. 
Promova sem mais tardar. 
Que os ossos do grande morto. 
Venham aqui repousar!2 3 0 

Da mesma forma, a sátira às reuniões da agremiação literária, primeiro recurso de 

confronto dos futuristas, voltava às páginas dos jornais, agora de maneira bem mais detalhada, 

não faltando versos para quase nenhum dos acadêmicos. 

Uma sessão ordinária na Academia -
Santa Ritta (presidente) 
Está aberta a sessão da Academia! 

230 A LA DIABLE - Emílio de Menezes. Gazeta do Povo. Curitiba. 22 jul. 1924. p.5. 



Romário (com voz moribunda) 
Da Academia dos Imortais! 

Santa Ritta: 
Muito bem! Muito bem! Há cá endemia 
De vaidades e graças reais... 

Serafim (retificando as pernas) 
De graça, não vai nada. nem real! 
Sem pagamento. 
Só se a gente vivesse de Ideal!... 

Jay me: 
E ninguém vive de pastéis de vento... 

Pajé Ermelino (ressonando) 
Tut -ank-amen! Pi-Qui-ry 
Tô falando guarani! 

Didio Costa (sonhando) 
Vou navegando... o vento pela proa... 
Que vontade, meu Deus. de comer broa.. 

Xico Leite (arreganhando-se) 
Quando eu nasci chorei metrificando, 
E agora... 

Tasso (pelo rádio) 
...não faz versos nem chorando! 

Dario (mágico) 
Cabala! Karma! Psyché! 
Eu vi saci-pererê! 

Samuel: 
Neste meio culto, 
Não permito insulto! 

Dantas (de olho grande) 
Magistrado aposentado 
Sei dançar o fox-trott. 

Pamphilo (lastimando-se) 
Embora seja escovado. 
Não danço nem a chicote! 

Paulo (eloqüente) 
Este velho cavour. meu sobretudo. 
Que há cem anos carrego no meu lombo. 
Não vendo-o por dinheiro, nem por tudo 
Porque até hoje não demonstra um rombo! 

Rocha Pombo 

E tão velho como eu e minha História... 

Bispo Alberto: Velhum ad castigo extra memória! 
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Niepce (míope) 
E eu que enxergo longe e em loda parle 
Estou vendo daqui planeta marte... 

Romário: 
O seu Loyola! Traga essa careca! 

Loyola: 
Diga pra quê? 

Romário: 

Para jogar peteca... 

Loyola: 

Essa idéia, senhor, é mais que imunda.. . 
Nesse caso que ocupem sua corcunda! 
Presidente: 
Silêncio, meus senhores! Neste instante 
Ouço passos sutis de um visitante 

Coro dos imortais: 

Qual o mortal mais que ousado. 
É velho, moço ou rapaz, 
Que chega tão apressado 
A este reino da paz?! 

Pedro Falce (entrando de carona) [dono da funerária] 
Vocês são imortais, ora pois não! 
Eu quero ver esta imortalidade 
Quando vierem pedir, por piedade, 
Que eu tire a medida do caixão... 
(o Suriani, com voz de requinta, pistom e violino, ao mesmo tempo toca, sozinho uma marcha 
fúnebre. Os imortais ressuscitam, sem ter tido tempo de morrer. Foguetes no salão).231 

Se, por um lado, os futuristas atacavam os acadêmicos pelas suas características 

físicas ou pelo estilo de suas produções literárias, por outro, os imortais continuam com a 

produção de artigos nos quais repeliam as novas produções artísticas. As notas citavam, 

especialmente, as revistas consideradas "modernas" - como Para Todos, Novíssima e a 

Revista do Brasil - recentemente editadas em outros estados do Brasil, criticando-se as 

produções poéticas de seus colaboradores, em especial, Álvaro Moreira, Menotti Del Pichia, 

Biaise Cendrars, Oswald de Andrade e Cassiano Ricardo. 

E geralmente sabido que na capital do estado de São Paulo, um grupo de "blagueurs" inteligentes, 
em que se destacam escritores de méritos, iniciou, não há muito tempo o movimento de renovação 
estética, pregando abertamente a falência do "passado" e a necessidade da vitória do "futurismo". 
Tudo o que pertence ao passado não presta dizem os Lênines das Letras - fede a molo e deve ser 

231 M E T R A L H A - Xisto Pum e C&A. O Dia. Curitiba. 21 set. 1924. p . l . 
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posto de molho: o escritor não deve l'iliar-se a nenhuma escola, deve escrever como muito bem 
entende e quer. mesmo que impinja asneiras e estracinhe as folhas bolorentas da gramática, porque 
ate a gramática é uma velharia. 
Resultado da renovação estética literária: os que se entregaram a esse movimento ensandecem e 
dispararam a rabiscar tolices como um Ford em ziguc-zague pelas alamedas escuras. E. a propósito 
de Ford. não seria bom chamar ao futurismo o Ford da literatura'.' 
De todos os adeptos dessa campanha, sobreleva-se como máximo expoente o Sr. Oswald de 
Andrade, beletrista paulistano de grande talento e autor de vários livros. A "Revista do Brasil" vem 
publicando, há meses, alguns trabalhos em versos interessantes do Sr. Oswald os quais são o suco 
do futurismo. Eis uma amostra tirada do número 106 da Revista do Brasil 
Aperitivo 
/t felicidade anda a pé 
Na praça Antônio Prado 
São 10 horas azuis 
O café vai alto corno a manhã de arranha céus 
Automóveis vermittes cigarros 
A cidade sem mitos 
A obra futurista do poeta é toda afinada com este diapasão. [...] 
Dizem os Marinetti paulistanos que isso é a Quinta essência do verso, dinamização da arte rápida, 
enfim, meus amigos, o específico de Humphreys da poesia nacional... 
E no meu fraquíssimo modo de compreender as coisas literárias, diante da aceitação deste 
despautério futurista, acho, com franqueza, que no Hospital Nacional de Alienados existe muito 
louco que verseja melhor. Ou então, sou muito burro.232 

Novo ponto de atrito se estabeleceu quando os acadêmicos anunciaram um 

concurso para o desenvolvimento das letras paranaenses. O certame foi aberto nas áreas de 

romance, conto e novelas, teatro, poesia, história, filosofia, crítica literária e artística, estudos 

lingüísticos e estudos sociais. Segundo o regulamento, os acadêmicos integravam as 

comissões julgadoras das diferentes áreas, e a premiação constituía-se na edição da obra 

"laureada sob patrocínio da Academia". No entanto, mal saiu o edital contendo as regras para 

participação - entre as quais se destacava a necessidade de que "os livros de poesia não 

podiam ter menos de 1000 versos"; e de que os demais volumes deveriam "conter mais de 

100 páginas"-, os futuristas se manifestaram. O repúdio era, na verdade, uma profissão de fé 

futurista, o que justifica sua transcrição quase integral. 
Acentuadamente definida vai a modernolatria tomando um rumo seguro em cujo decurso mais 
luminosa e mais brilhante se ergue essa ânsia de libertação e de renovação. Há por tudo um 
contraste que choca e fere. As correntes do pensamento atual, que se renova, são sacudidas pelos 
antigos preconceitos que, apesar de tudo, procuram um campo onde possam vicejar. [...] 
O talento procura dominar as convenções. As escolas se destacam entre si para dar vida a uma 
liberdade divorciada de todas as leis concretizadas numa exigência de métodos a priori. Os espíritos 
fanaticamente modernos querem arrancar os moços "dos armazéns de secos e molhados de 
Portugal", para libertá-los das influências de uma literatura feita com o chulé dos Lusíadas como 
disse Paulo Silveira, ao revelar-se esse espírito torturado do futurismo. 
E a modernolatria dos modernos, esquecida a persistência das velharias bolorentas, se encoraja para 
a guerra de valores já ao "ultimatum" da inteligência. 

232 JOÃO DE FRANÇA. A propósito do futurismo. O Dia. Curitiba. 26 nov. 1923. p.2 e 6. 
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Paulo Silveira quer que tenhamos a coragem ele af irmar coisas absurdas para irritarmos a burguesia 
mental da "Encrencolândia" que anda escandalizada com a audácia do modernismo. 
Afirmar coisas absurdas para afligi-los. aos que pretendem fazer os seus Chefes d'ouvré às 
marteladas gramaticais, num carrancismo a Bclzebu. 
"Les morts vont vite", e é irrisório que estejamos a imitá-los toda a vida, procurando a perfeição 
relativíssima dos que já passaram. Sejamos assim, absurdamente modernos. As idéias se renovam 
como a moda. Os monges cabeludos e bigodudos já passaram. Hoje o sistema é a la garçonne. As 
revoluções se multiplicam. Sejamos assim revolucionários no terreno espiritual das idéias. 
Esses homens da Academia que fazem concursos por edital, à maneira das concorrências para 
fornecimento de vela e sabão, não compreendem que a época é de aflições e tumultos. Os 
sonhadores de gravatas compridas e cabeleiras revoltas prostram-se somente para as gravuras dos 
bourdoirs da palidez. A ênclise e a próelise não são mais preocupações de perfeição. O que vale é o 
pensamento. 
Escravizar a idéia ao sistema métrico das determinações acadêmicas é exigir que ela seja 
flagrantemente medíocre. Não são precisos mil versos para se ter talento. Pode-se. também, em um 
único dizer-se uma coisa genial. 
Mas o espírito acadêmico prefere a loucura do gênio, a meditada mediocridade da convenção. Neste 
caso. abaixo com os concursos. Eles querem medir o pensamento, como quem mede, nas vendas do 
varejo os cortes de chita. 
A capacidade do talento precisa caber dentro dos litros e dos decilitros acadêmicos. Os concursos 
medem a inteligência, mas a inteligência não tem medida. Ela pode ser grande como o infinito e 
caber dentro de uma frase. Cem páginas podem ser demasiadas. 
O espírito moderno domina as paisagens da sensação. Os neurônios se alvoroçam dentro das 
catedrais apóstatas. Precipitados nos redemoinhos das evoluções se destroem e se constroem 
temperamentos que hão. alguns de vencer e outros de sucumbir ao peso vaporoso da própria 
existência. Os concursos nada significam. São simples preocupações dos despreocupados literários. 
No Brasil não é ainda necessário comparar . Precisamos antes construir. Depois de libertados das 
decadências do Velho Mundo se nos deparará a dificuldade de sermos o que na verdade devemos 
ser. Antes precisamos de uma língua. E a es tamos fazendo. E para fazê-la impõe-se, primeiro, a 
libertação do pensamento. Emancipemo-nos e deixaremos de ser função para sermos causa. As 
agremiações literárias destroem os valores pessoais, porque elas uniformizam o pensamento. 
Sejamos absurdos, mas não imitemos. Se jamos absurdos, mas não sejamos comuns. Também no 
absurdo há originalidade. Repetir não significa talento. As árvores cobriram-se de verde, depois de 
serem secas. A clorofila criou, produziu. O T e m p o que fez a destruição perdeu-se na ampulheta do 
ostracismo. O ciclo da perfeição atingiu a um mais alto grau de desenvolvimento. 
[...] Assim o passado, há de glorificar ao futuro que apenas o conservará nos museus, para mostrar o 
ridículo e imbecil aos olhos dos que se fizeram no abandono de suas incoerências.233 

Talvez em decorrência desse enfático artigo não apareçam mais informações sobre 

o concurso literário que, provavelmente, foi cancelado. No episódio, entretanto, se destacou, 

mais uma vez, Laertes Munhoz, que então aparecia como um dos mais ardorosos defensores 

do Futurismo. Esse literato, inclusive, sob o pseudônimo de Anselmo Pires, publicava a 

coluna Magros e Gordos, em O Dia, onde traçava um perfil dos intelectuais e autoridades 

locais, entre eles muitos acadêmicos, denunciando suas qualidades duvidosas e suas práticas 

pouco convencionais de atuação. Tais artigos renderam inúmeras polêmicas, entre elas uma 

briga com o jovem promotor público e acadêmico Samuel César, e a abertura de um processo 

233 MUNHOZ. Laertes. A modernolatria dos modernos. Commércio do Paraná. Curitiba. 16 nov 
1924. p. 4 
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de difamação pelo Desembargador Santta Rita, devido à insinuação de que ele recebia 

propina. 

O volume de artigos pertinentes à área literária, principalmente os relativos aos 

rumos da arte brasileira, se intensificaram a partir do final do ano. Colaborou para isso a 

aquisição do jornal Commércio do Paraná por Pedro Lagos, que contratou para a chefia da 

redação os jovens Jurandir Manfredini e Alô Guimarães. Os dois eram estudantes de 

Medicina da Universidade Federal do Paraná mas, nos últimos anos. vinham se destacando na 

imprensa por uma série de artigos relacionados à questão do ensino leigo x ensino religioso, 

entre outros assuntos filosóficos. 

Sob essa nova coordenação, o Commércio se tornou um dos principais veículos de 

divulgação da produção literária paranaense e das idéias que circulavam nesse campo. Assim, 

a primeira promoção do jornal foi a realização de uma enquete com os mais expressivos 

intelectuais locais sobre o Futurismo. Os principais nomes da intelectualidade responderam 

às seguintes perguntas: "O que pensa do futurismo? O futurismo é um fruto de sua época ou 

uma escola artificial? Qual a influência que ele poderá exercer sobre as artes e sobre a 

sociedade? Virá cooperar para a formação de uma nova escola? Ou será ele próprio uma 

escola?" 

Foram publicadas as opiniões de Ermelino de Leão, Teixeira Coelho, Niepce da 

Silva, Serafim França, Euclides Bandeira, Didio Costa, Francisco Leite, Paulo de Assumpção, 

Raul Gomes, Rodrigo Júnior, Samuel César, Phâmphilo de Assumpção, João Cândido e 

Zenon Leite. Algumas delas se constituíam, evidentemente, em provocações diretas aos 

futuristas paranaenses. João Cândido, médico de renome e também acadêmico, por exemplo, 

comparava o futurismo a uma doença, afirmando que ele não era o produto de uma evolução 

normal da arte, era na verdade uma revolta em "que seus adeptos, no momento da atuação, 

fica[va]m atacados de uma neurose cloriforme e alimentados por uma profecia que os 

induz[ia] a quebrarem irreverentes os moldes clássicos, porque o futuro lhes garant[ia] os 

louros da vitória". Entretanto, atestava, era provável que essa "nevrose epidêmica, apesar do 

tamanho dos seus arautos, tenha duração efêmera, e tudo volte ao estado hígido primitivo". 

Da mesma forma, lacónicamente, o acadêmico Coronel Didio Costa definia o 
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Futurismo como "uma concepção de ruído efêmero" que. quando muito, poderia constituir 

"cenáculos passageiros". Já Niepce da Silva se referia ao movimento como "uma neurastenia 

de imaginativa que caracteriza os pretensos transformadores dos sistemas clássicos" ou, ainda, 

"uma psicose da atualidade, que não poderá medrar nem exercer a mínima influência sobre as 

artes e sobre a sociedade, a menos que estejamos em frente a uma eclampsia generalizada". 

A maioria dos entrevistados proferiu depoimentos análogos, posicionando-se 

francamente contra as concepções desta escola. A exceção ficou por conta de Raul Gomes e 

Rodrigo Júnior que, embora não se tenham declarado adeptos dos seus preceitos estéticos e 

destacassem seu caráter passageiro, como todos os movimentos artísticos que o antecederam, 

declararam que ele poderia influir positivamente no desenvolvimento da arte nacional.234 

Em seguida, o Commércio abriu espaço para a nova geração literária paranaense, 

perscrutando suas preferências e inclinações artísticas e pessoais. Os jovens escritores foram 

questionados sobre suas preferências literárias (as escolas artísticas e os autores na prosa e no 

verso), seus gostos pessoais, suas qualidades, defeitos e aspirações. Declararam suas opções 

Alceu Chichorro, Correia Júnior, Nestor Ericsen, Ada Macaggi, Ligia Carneiro, José Cadilhe, 

Laertes Munhoz, Carlos de Bonhome, entre outros. Alguns literatos mais tradicionais como 

Leocádio Correia, Raul Gomes e Rodrigo Júnior, possivelmente por serem os que mais 

simpatizavam ou, ao menos, não faziam oposição ao futurismo também responderam a essa 

enquete. 

No mesmo período, o jornal O Dia iniciou a publicação da coluna Paulistanas 

redigida por Mário Graciotti, radicado em São Paulo mas que mantinha estreitas relações com 

Curitiba,235 periódico que se tornou um dos mais importantes espaços de divulgação do 

movimento modernista brasileiro na imprensa curitibana. O jornalista demonstrava ser um 

ardoroso adepto dos ideais de renovação e apregoava aos jovens curitibanos a necessidade de 

234 Ver nos Anexos a transcrição integral dos depoimentos. 

235 Não conseguimos apurar dados biográficos sobre este jornalista. Ele vinha constantemente a 
.Curitiba, pois algumas de suas colunas narram atividades nas quais participou na capital como, por ex.. 
cerimônia no Templo das Musas, descida de trem de Curitiba a Paranaguá . descrições da cidade, entre outras. 
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"nacionalizar o momento e a obra: dar cunho pessoal, caracteres não sofismáveis".236 Além 

disso, apresentava comentários sobre as mais recentes publicações modernistas ou 

entrevistava expoentes deste movimento como Oswald e Mário de Andrade, Cassiano 

Ricardo, Raul Bopp, entre outros, que chegaram a endereçar palavras de incentivo aos 

literatos paranaenses. 

O momento era ainda de grande produção literária, produção que culminava muitas 

vezes na edição de livros. O ano de 1925 foi, também, o do lançamento de um dos mais 

importantes empreendimentos literários do Paraná: a "Novella Mensal", mais tarde rebatizada 

de "A Novella Parananese".237 Nos jornais, aumentava consideravelmente a campanha 

futurista com a publicação quase diária de novas produções iniciando a divulgação de 

composições de Ada Macaggi, jovem poetisa parnanguara que, em breve, seria a primeira 

mulher paranaense a adotar os preceitos modernistas em suas produções. No mesmo período, 

foi lançada a Revista A Máscara, editada por Alceu Chichorro e Correia Júnior.238 

Ao mesmo tempo, Curitiba continuava a receber a visita de importantes intelectuais 

brasileiros como, por exemplo, o poeta Hermes Fontes e o pintor Ângelo Guido. O pintor veio 

acompanhar uma exposição de seus trabalhos e acabou permanecendo uma longa temporada 

na capital. Enquanto aqui residiu, provavelmente para conseguir sua sobrevivência, se 

apresentou nos mais importantes espaços culturais curitibanos, divulgando a arte moderna e as 

principais correntes que existiam dentro desta escola. Parte dessas apresentações foi publicada 

na íntegra na imprensa, demostrando o prestígio alcançado pelas suas aparições. Já Hermes 

Fontes, que havia visitado a cidade em outras ocasiões e mantinha estreita relação de amizade 

com diversos intelectuais locais, foi motivo de inúmeras confraternizações nas agremiações 

literárias e nos clubes da cidade. Um desses encontros festivos reuniu os dois adventicios no 

Clube Selecto, onde se realizou uma Hora de Arte. Na ocasião, Ângelo Guido abriu as 

236 GRACIOTTI . Mário. Renovadores. O DIA. Curitiba. 6 mar. 1925 .p . l . 

237 Este empreendimento literário será analisado em detalhes no capítulo 4 desta tese. Ver "Um 
desconhecido prosador paranaense". 

238 Neste mesmo período há a informação do lançamento da Revista O JAZZ, também sob a direção 
desta dupla. Infelizmente, embora Wilson Bóia na biografia de Alceu Chichorro publique a capa de seu primeiro 
número, não encontramos em nenhum dos arquivos pesquisados esta coleção. 
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apresentações com a conferência Inquietos e Precursores, seguida da leitura de páginas 

literárias e poemas por Dario Velloso, Sá Barreto, Phâmphilo de Assumpção e Correia Júnior. 

Se. um a um. os números do programa da noite no Selecto Club tiveram o cunho e o alcance de 
pessoas da magnificência dos artistas poetas e oradores que nele figuraram, a tessitura maravilhosa 
do rendilhado emocional de todos os elos fulgurantes da corrente mágica que encadeou o ambiente 
durante duas horas esplêndidas de beleza, culminou a maior grandeza e a espiritualidade máxima 
que se poderiam acordar ao toque milagroso da fascinação artística e do deslumbramento social. 
Hermes Fontes. Ângelo Guido e Dario Velloso foram as estrelas polares que marcaram rumo ao 
encantamento da festa. A surpresa curiosa da bizarrice comocional do poeta da "Apoteose" ao par 
da beleza quase triste da palavra do filósofo moço, aquecidas ao calor tropical do tribuno 
consagrado, construiu a retumbância sonora que encheu de palpitações de asas ruñantes de 
espiritualidade e corações emocionados de júbi lo todo o ambiente surpreso, estático e em aplauso. 
1 - 1 
Os outros números afinaram no mesmo diapasão de beleza e encantamento. 
Poucas vezes, uma assistência como a da "Hora de Arte" em reuniões semelhantes. Curitiba 
elegante brilhava. Ostentava-se. Uma irradiação de lldalguia social em todos os recantos. E um 
esplendor de encanto, na graça de nossa feminilidade citadina. 
Hermes Fontes e Ângelo Guido bem mereceram a oportuna e simultânea consagração de ontem.2 3 9 

Durante o evento, adornavam o ambiente quadros de Ângelo Guido e esculturas de 

João Turim. Ao voltar ã capital federal, Hermes Fontes levou como presente um medalhão 

com seu perfil feito por esse artista paranaense. 

Os dois intelectuais adventicios foram convidados também a participar da 

cerimônia de posse da nova diretoria da Academia de Letras do Paraná, no início de 1926, 

quando se elegeu presidente o Secretário Geral do Estado e teatrólogo Alcides Munhoz. O 

novo presidente, entretanto, foi bastante combatido, pois muitos argumentavam que a 

instituição passaria a ter uma conotação política, o que, mais tarde, veio se comprovar. Assim, 

logo que começaram os trabalhos da recém-eleita diretoria, os futuristas iniciaram uma 

campanha repudiando suas atitudes formais. 

O Sr. Alcides Munhoz é um curioso imortal. Eleito Presidente da Academia de Letras levou para 
esta agremiação literária os seus processos administrativos de Secretário geral do Estado. 
Expliquemo-nos. Estão, certamente, lembrados os leitores de que há tempos, em conseqüência de 
uma nota aqui publicada em que se comentava um ato qualquer do Secretário Alcides, ele saiu dos 
seus cuidados e veio até a porta de nossa redação para recomendar ao contínuo de sua secretaria que 
não mais fornecesse notas da repartição para este jornal. 
Rimo-nos da elevação do espírito do notável comediógrafo hoje grimpado na cadeira presidencial da 
Academia de letras, e já nos tínhamos esquecido do incidente, quando agora S.S. nos mimoseou 
com nova manifestação do seu alto espírito. Realiza-se a sessão da Academia para posse do ilustre 

239 C A R T A X O . Ernani. Em louvor a Hermes Fontes e Ângelo Guido. Gazeta do Povo. Curitiba. 14 
jan. 1926. p . l . 
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Dr. Moisés Marcondes, centenas de convites são expedidos e uma única exceção se abriu nessa 
distribuição a granel: O Dia não merece a honra de ser convidado! 
Se o Sr. Alcides Munhoz não quis mclindrar. enganou-se redondamente e o gesto mesquinho damos 
o apreço que ele merece. Nem por isso deixamos de prestar ao ilustre Dr. Moisés Marcondes e. 
particularmente, à memória de seu eminente progenitor Conselheiro Jesuíno Marcondes, de 
saudossíssima memória, as homenagens muito sinceras de nossa veneração |... |"40 

Alheio às brigas que povoavam o dia-a-dia da intelectualidade curitibana, Hermes 

Fontes agradeceu a hospitalidade com que foi recebido, deixando aos amigos uma longa 

despedida na forma de poema, com certeza um dos mais importantes registros sobre o meio 

literário paranaense dos anos 20. 

Para entregar meu longo beijo 
De despedida ao Paraná, 
Meu caro Acir fúlgido, elejo 
Você. que é um anjo benfazejo, 
Que é Guimarães e é Ticoulat . | . . . | 

Levo saudades do "Selecto"' 
E do "Curitibano", igual 
Igual saudade e igual afeto 
A tudo que - alma ou objeto -
Foi meu conviva emocional. 

Você; Romário; Generoso, 
Hauer. Renato, ó primo-irmão 
E ó Caio, que não cais! Radioso 
Pessoal de cada redação 
Todos vocês. Acir bondoso, 
Me subornaram o coração. 

Ah! E o Dario? Que alma rara! 
Lacerda, Alcides, Séraphin! 
Phâmphilo, Chico, é o fim da seara! 
Adeus teclado da Andyara, 
Macio em sons como o cetim. 

E a Fernandinha encantadora? 
E a Dedé - fada "cendrillon"? 
E a Nenenzita - essa Eleonora, 
Que, se mulher não fosse, fora 
Um bago de uva, ou um "bombom"? 

E a Neusa? E a Emmita? E tu, Cartaxo 
De olhos de fauno e tu, Alceu. 
Olhem, eu vou serra abaixo 
Triste, mais triste do que um riacho, 
De cuja água a onça bebeu... 

Lange querido, olha o retrato! 
Meu Tabordinha! Olha Turin 
Dos deuses! Guarda com recato 

240 Chichorro, Alceu. O Protocolo Da Academia. O Dia, Curitiba. 5 mar. 1926. p. 2 
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A cara cm gesso, e no imediato 
Vapor, dcspacha-a para mim! 

Paulo. Ballão e Raul Gomes? 
E o Alô? E o Adir - Cónsul geral 
Das moças (todas) cujos nomes 
Constam com todos os prenomes 
No seu gentil carné social 

E o Manfredini. o jovem hoc"mio 
O Jurandyr, ...cu "juro andar" 
De burgo em burgo de gremio em gremio. 
Onde encontrar aquele boêmio. 
Na redação...talvez num "bar". [ | 

E esta saudade! E este ressábio. 
Ao sofrimento de 1er de ir! 
Quero chorar, contraio o lábio. 
Meu pseudônimo é "Léo-Fábio" 
Mas sou eu mesmo.. .Adeus. A c i r ü " 
Léo Fábio " 

Essa despedida foi publicada com destaque na primeira página da Gazeta do Povo, 

cujo editor chefe era o citado amigo Acyr Guimarães. Destacava-se no texto a referência a 

literatos de diferentes escolas de pensamento, revelando que, a par das questões literárias que 

os distinguían!, eles não violavam as barreiras da civilidade em defesa dos seus ideais, 

dividindo sem maiores atritos o mesmo ambiente. Tanto isso era verdade que, em inúmeras 

ocasiões, aparecem descrições de eventos culturais ou sociais nos quais participam, lado a 

lado. Futuristas e Acadêmicos. Parte disso acontecia porque fora do espaço intelectual muitos 

deles mantinham laços de parentesco ou de amizade de longa duração, que superavam 

desavenças momentâneas, tornando o rompimento definitivo muito difícil. Além disso, como 

observamos no mapa abaixo, os pontos de encontro preferidos pela intelectualidade 

curitibana, na década de 20, se limitavam a poucas quadras do centro da cidade e eram 

freqüentados por todas as gerações literárias. 

FONTES. Hermes. Cartão de despedida. Gazeta do Povo. Curitiba. 22 abr. 1926. p.l Além deste 
importante "cartão de despedida". Hermes Fontes deixou outros artigos e entrevistas descrevendo sua estada na 
capital paranaense, alguns deles publicados na imprensa nacional. Parte desses depoimentos vem sendo utilizada 
com freqüência pelos estudiosos dos anos 20. especialmente o que se referia a Curitiba, como a "Cidade 
Sorriso", apelillo pelo qual a capital paranaense ficou conhecida por um grande período. Esta referência 
encontra-se em FONTES. Hermes. A cidade sorriso. Gazeta do Povo. Curitiba. 10 lev 1926. Neste texto 
encontra-se a expressão "Curitiba uma cidade bem amanhecida", expressão recentemente bastante usada pelos 
pesquisadores. Outra importante referência é a entrevista do poeta em "Subindo ao parnaso". Curitiba. O DIA. 
16 jan. 1926 pl onde ele declara que: "Curitiba é a Washington brasileira". 



Mapa de Curi t iba. 1927. com os principais pontos de encont ro da inte lectual idade local. 

1. Universidade Federal do Paraná 

2. Associação Comercial 

3. Correios 

4. Clube Curitibano 

5. Bar Brasil 

6. Gazeta do Povo 

7. Teatro Guaira 

8. Pensão onde se hospedou Raul de Azevedo 

9. Jornal "O Dia" 

10. Jornal "Diário da Tarde" 

11. Ginásio Paranaense 

12. Hotel Jonsher 

13. Farmácia de Rodrigo Júnior Sede 

Novella Mensal 

14. Coletoria Fiscal 

15. Escola Normal 

16. Estação Ferroviária 

17. Palácio do Governo 



Outro ponto importante do registro de Hermes Fontes assinalava a participação das 

mulheres curitibanas no circuito intelectual, como era o caso de Andiara Guimarães, Arthemia 

Cruz e Emita Tereza. Nesse período, inclusive, estrearam na literatura paranaense Ada 

Macaggi, Ligia Carneiro, Leonor Castellano, que são seguidas de perto por Didi Caillet,242 

Pompília Lopes dos Santos, Helena Kolody, Ilnah Secundido e outras. Algumas dessas jovens 

participaram da fundação da Pequena Academia de Letras e, em 1933, da criação do Centro 

Feminino Paranaense de Cultura,243 Os cronistas de plantão registraram o fato descrevendo as 

alterações nos hábitos familiares demandadas pela participação feminina na área cultural. 

Suncho Arucllas. comerciante cm grosso de pentes linos e outros artefatos como trompa de caça, 
cabos de canivete, etc... pai de três bebês manhosos. casado com D. Laurina Sentimental Aruellas. 
autora dos "Bem-te-vis" e "Astros e Caramujos" , duas bateladas de versos líricos, de há muito 
fungava pela casa. 
- Isto assim não vai bem...isto assim não toma rumo... 
E trêlego enquanto Laurina rimava, ele já nos últimos restos da paciência dava a mamadeira ao 
derradeiro pimpolho que urrava no berço mexendo as perninhas como um malabarista. 
- Casei-me com Olavo Bilac! Pílulas! 
Poeta a chave de ouro na bronzea fechadura do soneto lá voltava D. Laurina suas funções maternas. 
Que não lhe faltava carinho. Era poetisa, mas era mãe. A veia lírica, quando dava para jorrar 
ternura, era um dilúvio. E os beijos mais estalados estrelavam a fonte insonte do pequerrucho, que 
ria, esperneava, deixava escorrer o leite pelos cantos da boca. 
Como se vê, era apenas por intermitências que faltava a função materna, "Arte é arte" - dizia - "A 
Arte está acima da vida". Graças a Apoio, esse colapso de humanidade e essa integração no claro 
f irmamento dos deuses não puravam. E isso consolava um pouco esse gordo Sancho Aruellas, que -
quão pouco espiritual ele era! Achava que com versos não se fazem ambos de canivete, nem pentes 
finos, nem trompas de caça. 
O comerciante - que, como todo o comerciante, lia os jornais de cabo a rabo - via vagamente uma 
notícia sobre a fundação da Academia Feminina. Não ligou ao caso. O que. porém, pô-lo furioso foi 
notar, de quando em quando, de volta para casa. umas misteriosas ausências de D. Laurina. 
- Isto não vai bem... Há dente de coelho. 
Como todo homem fraco, desconfiou da mulher. A honra! A honra apareceu-lhe. escorrendo o 
sangue dos uxoricidos. com cadáveres de adúlteros junto de leitos desmanchados. E certa vez, j á 
pálido e trêmulo, não encontrando a mulher, ouvindo os gritos do faminto pimpolho. chamou pela 
criada: 
- Virgulina! Virgulina! 
A criada apareceu, cheia de pavor na cara parva. 
- Onde está a Senhora? 

242 Didi Caillet ficou bastante conhecida no final da década de 1920 no Paraná, pela sua beleza, 
chegando a ser eleita Miss Paraná, aparecendo como musa de grande parle dos poetas paranaenses, inclusive dos 
jovens futuristas locais. Tenlou também obter sucesso nas letras com a edição de Reviver - Romance. Rio de 
Janeiro: Pongetti. 1933. Ao mesmo tempo destacou-se como precursora do feminismo curitibano. conhecida por 
seus hábitos modernos como. por exemplo, o de dirigir automóveis sozinha pelas ruas da cidade. 

243 A participação das mulheres na literatura paranaense que se verifica nos anos 20 e 30 é um tema 
que merece ser estudado pelos pesquisadores. Infelizmente, frente a outras questões não pudemos nos aprofundar 
muito neste assunto. 
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A senhora loi para a Academia... Hoje é dia de sessão..."44 

Após a partida de Hermes Fontes três outros acontecimentos irão agitar o meio 

literário paranaense, instaurando uma nova fase: a vinda de Marinetti ao Brasil, um concurso 

de poesias sobre O Vento.... e a chegada de um "moderno" escritor gaúcho. 

4. MARINETTI, O VENDAVAL POÉTICO E UM MODERNO ESCRITOR GAÚCHO 

No início de 1926, a imprensa curitibana começou a aventar a vinda do precursor 

do futurismo ao Brasil, anunciando uma série de apresentações de Marinetti no Rio de Janeiro 

e em São Paulo. O polêmico literato, entretanto, chegaria ao país num momento bastante 

desfavorável. 

Em São Paulo, especialmente, as discussões sobre o futuro do movimento 

modernista se acentuava. Uma das vertentes do debate envolvia a ruptura com o Futurismo 

Italiano. Graça Aranha era um dos poucos integrantes do movimento que ainda adotava os 

princípios futuristas, enaltecendo Marinetti. A outra ala, liderada por Oswald de Andrade, 

pregava a ruptura com esta escola em virtude da perigosa relação entre o Futurismo e o 

Fascismo. Na imprensa, no período, eram constantes os artigos que destacavam a amizade 

entre os dois expoentes italianos - Mussolini e Marinetti.245 

Entre os paranaenses, entretanto, a vinda do polêmico escritor era bastante 

aguardada. Os críticos do movimento, aproveitando a brecha, publicavam notas freqüentes 

sobre a ligação entre o fascismo italiano e o futurismo, desdenhando da contribuição desta 

escola para o desenvolvimento das letras. 

Não vejo razão de festas. 

244 C O E L H O JÚNIOR (Helius). Sensação. Gazeta do Povo. Curitiba. 15 jan. 1926. p.6. 

24? Ver AMARAL. Aracy. Blaise Cendrars no Brasil e os modernistas. São Paulo : Livraria 
Martins editora. 1968. No final do livro, a autora narra um encontro entre Cendrars e Marinetti presenciado por 
Paulo de Almeida Prado no saguão do hotel em que o italiano estava hospedado em São Paulo, e comenta a 
conjuntura da visita do Italiano ao Brasil assim como o consrangimento dos intelectuais frente à posição política 
diversa de seus países de origem. 
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Ao Marinetti. o Brasil. 
Conta escritores bestas 
Aos mil... 

Quanto a poetas 
Patetas 
Que não sabem o ABC 
Ora esta é boa 
A toa 
Por toda parte se vê... 

Quanto a pintores. 
Senhores. 
Marinettissi mámente 
No claro escuro. 
De um muro 
Quanta gente? 

Nos ramos todos da Arte 
Nós brasileiros podemos 
Mandá-lo ir àquela parte 
Pois melhor que ele já temos.246 

Os futuristas paranaenses, entretanto, não se deixavam abalar e saudavam a 

chegada do poeta com novas produções literárias ao estilo da sua escola de arte. Inauguraram, 

inclusive, no jornal O DIA, uma coluna chamada Serragem Marinetistci. Alguns dos poemas 

apresentados foram escritos em conjunto pelos seus principais adeptos, como A triste história 

cia carteira de traques que apanhou água e não pode estourar, uma paródia assinada por Léo 

Correia de Odilon Coelho Barreto (Léo Cobbe, Correia Júnior, Odilon Negrão, Coelho Júnior, 

Sá Barreto). 

Olha. existe em minha rua um gurizote. 
cuja ventura única consiste 

em roubar um tição ao fogo alheio 
para nele estopins aproximar de 
traques vários, corajosamente. 

Mas... 
Oh! Destino cruel!... 

Veio a nuvem! 
Veio a bruma! 
Veio a Chuva! 

A encharcar com a carteira conquistada 
Pelo tal gurizote. 

Tostão sobre tostão. 
E vai-se o primeiro Iraque 

Vai-se outro 
Mais outro 

Outro mais. 

246 Mephisto. A la Diable - Ao grande "Embrulhador" . O Dia, Curitiba. 14 maio 1926. p . l . 
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Ainda outros 
Outro ainda. 

Enlim os traques todos da carteira 
Vão-se desoladoramente. sem preencher 

O seu destino barulhento. 
Traques! 

Traques desolados 
e falhados 

porque falhaste !:! 
E o orador da carteira respondeu: 

"Humilde traque, sim Senhor, e. em 
nome dos traques que foram, 

meus irmãos, direi: 
Chôôôveu! ! ! ! !"'247 

No mesmo jornal se publicou também uma homenagem futurista a Marinetti, com 

produções recentes cie Alceu Chichorro, Clemente Ritz, Correia, José Jannyni (de Natal-RN) e 

da dupla Sá Barreto e Odilon Negrão. Os dois últimos, juntos com Carlos de Bonhome, 

assinaram, ainda, um artigo saudando a oportuna visita. 

[..!] a nós. meditadores do Atlântico não mais nos podem emocionar o cruzeiro arcaico das 
caravelas, dos já passadistas transatlânticos, mas sim os vôos de Gago Coutinho. Hintom e Martins e 
Ramon Franco ou a chegada aereolítica de Felipho Thomaso - o Marinetti. 
A arte das atitudes empolgantes, dos gestos estilizados e das emoções materializadas é isso que o 
Marinetti vem pregar às gerações moças, que sentem em si o turbilhonar fantasmagórico destas 
expressões formidáveis de beleza, felizmente não atingida pela celebração obliterada e carcomida 
dos aborrecidíssimos passadistas, que continuam sendo lamparinas petrolíferas, na época das 
feéricas reverberações da eletricidade. 
O Marinetti vem da Pátria bendita de Pitigrilli. de Guido de Verona, de Pirandello, a tríade luminosa 
representativa do moderno pensamento italiano, nessa embaixada futurista, para vislumbrar a 
ressonância da alma mágica dos filhos que nasceram sob o mesmo céu. perpetuamente azul, que 
abençoou o nascimento de Álvaro Moreira. Ronald de Carvalho. Olegário Mariano, Menotti Del 
Picchia, Oswald de Andrade. Guilherme de Almeida. Afonso Schimith. Ribeiro Couto. Manuel 
Bandeira, os bandeirantes da arte moderna no Brasil. 
A terra dos pinheirais, daqui do extreino sul. ergue os tacos verdes de seus pinheiros hieráticos. 
desbordantes de luz, numa altitronante saudação no festim comemorat ivo dessa consoladora visita, 
em glória a Felippo Thomaso - o Marinetti - o pre-excelso Mestre criador da sutilíssima Arte das 
Atitudes empolgantes, dos gestos estilizados e das emoções materializadas. 

Salve! 
Hosanas! 

Glória! 
Carlos de Sá Negrão.2 4 8 

Além disso, todas as notícias que chegavam pelo telégrafo sobre a viagem do 

intelectual e sua esposa, enviadas diariamente pelas agências de notícias da Capital Federal. 

247 Serragem Marinettista. Gazeta do Povo. Curitiba. 4 jun. 1926. p.2. 

248 MARINETTI. O DIA. Curitiba. 14 maio 1926. p. 2 e 6. 
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foram publicadas nos jornais curitibanos. 

Para assistir às palestras do precurssor do Futurismo Italiano, foram organizadas 

excursões de literatos paranaenses custeadas, parcialmente, pela imprensa. Os jovens 

receberam a incumbência de cobrir os eventos com detalhes e publicar artigos com as suas 

impressões. As apresentações de Marinetti, no entanto, foram um verdadeiro desastre. No Rio 

de Janeiro, a conferência no teatro Lírico quase não aconteceu, embora o teatro estivesse 

completamente lotado. 

Não havia um só lugar vazio. Na platéia a fina llor da sociedade carioca, nas "torrinhas" toda a 
moeidade estudantal. ávida para expandir-se. na ocasião oportuna. Levantado o pano. apareceram 
em cena os srs. Marinetti e Graça Aranha, este último contratado para fazer a apresentação da 
preciosidade...futurística. (grifo original) 
Foi um verdadeiro delírio a aparição de Marinetti em cena. As "torrinhas" prorromperam, então, em 
vaias, assobios, pateadas, vivas. etc. 
Era uma verdadeira balbúrdia. Todos gritavam prós e contras, cabotinamente. sem saber porque o 
faziam. 
Graça Aranha numa atitude graciosa, o braço estendido, num gesto fascista fez a apresentação. 
Marinetti, iniciou a sua falação, com prosa e verso, em italiano e francês, sendo seguidamente 
aparteado, apoiado, vaiado... 
Os imortais da Academia de Letras brilharam pela ausência. Somente Humberto de Campos foi ao 
Lyrico, sendo recebido com apupos, mas, em seguida, os mesmos cabotinos que vivaram o 
Conselheiro X e a Maça, tudo isso de propriedade do acadêmico Humberto.2 4 9 

Segundo os cronistas paranaenses, os estudantes cariocas que lotavam as cadeiras do teatro gritavam 
incessantemente o seguinte refrão: 
Maria, Maria. 
Marinetti! 
Tua Mãe é gigolô 
Teu pai é gigolette! 250 

Graça Aranha, encarregado da apresentação inicial, saudou Marinetti como "o 

libertador do terror estético", o "libertador das palavras" - aquele que "separou o substantivo 

do adjetivo obrigatório e deu aos infinitivos dos verbos o esplendor e a força do 

isolamento".251 Em seguida, o italiano subiu ao palco e foi saudado com prodigiosas vaias e 

apupos, além de inúmeros objetos que foram arremessados ao palco. Um dos melhores 

registros deste evento, com certeza, foi feito por um paranaense que se encontrava no Teatro 

249 JOÃO DA EGA. Philosophando. Gazeta do Povo, Curitiba. 19 de maio 1926. p.3. 

250 Id. 

251 O DISCURSO de Graça Aranha, apresentando Marinetti ao povo do Rio. Estado do Paraná. 
Curitiba. 21 maio 1926. p. 2 e 3 . 
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como correspondente da Gazeta ilo Povo. Geminiano Guimarães era um jovem literato ainda 

inédito que resolveu descrever em versos futuristas a aparição do poeta italiano. 

SEM EIRA NEM BEIRA 
G R A Ç A R A N H A D A S MARINETTICAS NO T E A T R O LÍRICO DO RIO... 
(Berros, vaias, "óvações" e quejandas belezas cheirosas da "ethica futurista ") 
Embora um verso meu em nada influa 
De appolo na Legítima Lareira. 
Atiro-me em espírito na rua 
P'ra ouvir e admirar a pagodeira... 

É o estro futurista que se aclama 
Com o rugir feroz da turbamulta. 
Num chic de arrastar tudo na lama. 
Ananicando a grei de gente culta! 

(Mas vamos ao serão de malandragem 
fazer nossa modesta reportagem) 

CORDÕES C A R N A V A L E S C O S . EM CORO: 
A cremalheira 
De um marinoni. 
Mascando asneira 
Por macarrón i 
Do futurista 
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Rei-carangueijo 
Comeu a crista 
Sem ver o ...queijo! 

(o batuque:) 
de-bangh-de bangh-bangh ! 
Civilidade? 

Uma ova! 
Negrada, caia no mangue 
E viva a Cidade Nova! 

Por mais que pingue 
Não pinga nada: 

Di-limgh-ling! 

Chega, negrada! 
O nega: 
Quem foi que disse 
Que o nego chega a tolice 
De deixa o Marinetti? 
Ué quem disse se arrume! 
- Saí. bocó! 
Entra, pretume! 
Vejam só: 
Lança perfume 
Tem catinga de confete. 
O meu bem não fale árto! 
Bamo ouvi o Graça Aranha. 
Hôme é memo: agora é o parto 
Futurento da montanha.... 

A campainha retine. 
O galinheiro se arruma 
E o vate de Mussolini 
Ao Graça Aranha não .. .fuma! 

E vai e berra e dá apartes 
O culto Rio de Janeiro, 
Enquanto o templo das artes 
Vai bancando o galinheiro.... 

Mas nisto surge além. dentre o cenário, 
A sombra erétil de um vulto extraordinário 
Olhando a multidão que nem palpita! 
E vindo para o meio do Proscênio 
Representar do teatro o próprio gênio. 
Irônico, mordaz, isto recita: 

"Os pés 64. bico largo, 
receberam teu vulto num fandango! 
E tu. meu rico bem. meu sal amargo, bancáste sem querer o orangotango! 

Tens dedo em futurismo e até coragio: 
Mas eu dele abomino a criação... 
Se palmas de chulé já são lormágio 
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Meu caro: o futurismo é macarrão! 

Não bebesle na vida um só bicciére 
Do vino que Castalia esconde a marca: 
Vai pro's quintos do Inferno de Allighicre 
Se almejas ser alguém ante Petrarca! 

(olhou, de forma estranha, 
aquela inteira massa, 
e assim falou à aranha 
que havia perdido a ...graça) 

não vim para censurar a estranha claque: 
mas defender as cinzas de BILAC: 

Se futurismo é falta de respeito 
Não há aqui lugar pra tal sujeito! 

E ao lado de C A R U S O e J O Ã O C A E T A N O . 
O vulto extraordinário 
Mandou baixar o pano 
Daquele relieário 

E (pra agradar o povo) 
Em alevante vôo sobre a reunião 
Despetalando um.... ovo 
In riba da ovação! 

não sei se a "nota" presta. 
Mas foi assim a festa.252 

Em São Paulo a situação foi ainda pior. A primeira conferência, marcada para o 

Cassino Antártica, não aconteceu e foi necessária a intervenção da polícia para acalmar os 

ânimos dos milhares de estudantes que se encontravam nas cercanias do auditório e no 

interior do recinto. Quando Marinetti subiu ao palco, segundo as crônicas locais, toda a 

hortifrutigranjeira paulista foi arremessada ao palco, seguida do mobiliário do Cassino. Os 

organizadores tentaram acalmar os presentes com cartazes e, como último recurso, fizeram a 

esposa do orador subir ao palco, mas foi em vão. Depois de quase duas horas tentando fazer 

cessar as vaias, Marinetti se dirigiu às galerias e disse: "O futurismo tem a consciência de 

trazer em si o cérebro do Mundo; e retirou-se do palco. Estava terminada a noite futurista".253 

252 GUIMARÃES. Geminiano. Sem eira nem beira. Gazeta do Povo. Curitiba. 25 maio 1926. p . l . 

253 O FUTURISMO - Conferência de Marinetti em São Paulo não se realizou. Vaias, batatas, ovos 
podres e desaforos. Gazeta do Povo. Curitiba. 28 maio 1926,p. 3. 
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Uma nova apresentação foi marcada e. embora continuassem bastante intensas as 

manifestações contrárias a sua presença, o poeta italiano conseguiu falar. A princípio se 

defendeu das acusações da ligação com o fascismo, mas agitou as galerias ao fazer a apologia 

da guerra como um "agente de renovação" e ao se posicionar contra a moda feminina do 

período, que classificou como "uma servil imitação por parte das mulheres" condenando, 

especialmente, o uso dos cabelos "a la garçonne" (curtos - cortados rente à nuca). Diversas 

vezes a polícia teve que intervir expulsando à força alguns presentes que. ora jogavam objetos 

no palco, ora caíam em pugilato2"'4. 

Os passadistas paranaenses usaram este insucesso para alardear sua posição contra 

o futurismo. Fizeram publicar todas as notas que o relacionavam ao fascismo que crescia na 

Itália, destacando o absurdo de sua posição sobre a guerra. No mesmo sentido, comentavam 

seu tratamento em referência às mulheres, considerando retrógrado, reproduzindo na íntegra o 

seu artigo Cabelos Curtos e cabelos longos, publicado originalmente no Jornal A Manhã do 

Rio de Janeiro.255 Apareceu também a transcrição de uma divertida entrevista de Juó Bananere 

sobre a passagem do líder futurista italiano no Brasil.256 Outras notas também ironizavam a 

vinda do Futurista e suas apresentações. 

São Paulo pintou o Setembro com o tal de Marinetti 
Kilo-watt futurista: 
Pois num grande preito agrícola. 
Atirou-lhe na clavícula 
A horticultura paulista! 

E duvida alguma nesta 
A verdade é manifesta, 
Não se lhe nega justiça, 
A festa. 
Pelo moral da feitura. 
Em matéria de cultura 

254 MARINETTI cm São Paulo - O chefe do Futurismo consegue realizar a sua conferência no 
Cassino Antártica. Gazeta do Povo. Curitiba, 1 jun. 1926. p.3. Segundo muitos depoimentos a posição do 
italiano em relação às mulheres era devida ao ciúme doentio que tinha da esposa, a quem não permitia usar 
maquiagem e cortar os cabelos. 

255 MARINETTI. Felippo Thomaso. Cabelos curtos e cabelos longos. Estado do Paraná. Curitiba, 
21 maio 1926. p.2. 

256 CHATEAUBRIAND. Assis. Juó Bananere fala em Campos do Jordão, onde se acha. sobre a 
viagem do "capo" futurista ao Brasil. O DIA. Curitiba. 17 jun. 1926. p.2. 
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Foi beleza de hortaliças... 

Lamenta-se que num preito. 
Assim rendido 
Em polvorosa. 
Como a inovação requer 
Houvessem esquecido 
A rosa 
Pcrfumosa 
Do respeito 
Que se consagra à mulher! 

Trocando impressões agrícolas: 
Marinetti: 
"Amico Uo bananiere 
Per baccho! Per allighiere! 
As patata sono aipi? 
O JUó: 
-Você sapensa?! 
Essa é m i uta!... 
San Baolo tem chó "batuta". 
Dá «ada bruta. 
CosH'257 

Um jornalista paranaense acompanhou a palestra de Marinetti em Buenos Aires, e 

conseguiu entrevistá-lo, perguntando sobre suas impressões do Brasil. O poeta italiano 

elogiou o Rio de Janeiro e São Paulo, manifestando seu pesar de não ter visitado Curitiba, 

onde, segundo as informações que havia obtido, "existe um meio artístico de primeira ordem 

e onde o futurismo avança a passos de gigante". Na seqüência, para horror dos futuristas e 

prazer dos passadistas, declarou que gostaria de ter conhecido o "grande futurista Nicolau 

Gravina [...] que foi o primeiro na América do Sul a derrubar o arcaísmo industrial". A 

referência virou piada na cidade pois, ao invés de citar os literatos que seguiam os seus 

preceitos estéticos, ele fez referência a um italiano fabricante de triciclos e carrinhos de lata 

para crianças. Com este episódio, encerrava-se a descrição das aventuras e desventuras do 

precursor do futurismo no Paraná. 

Entretanto, as provocações literárias em relação a sua obra e de seus seguidores 

continuavam. Carlos Cavaco, escritor gaúcho que excursionava pelo país, em uma 

apresentação no Teatro Guaira, brindou a platéia com a leitura de poemas de diferentes 

2 , 7 SAGITÁRIO. O desastre Marinético em São Paulo. De aljava & Anco. O Dia. Curitiba. 10 jun. 

1926. p.2 
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escolas de arte, provocando diferentes manifestações do público. 

Cavaco discorreu sobre o futurismo, fazendo comparações flagrantes e empolgantes com o 
passadismo. Um verso futurista era citado debaixo de gargalhadas da assistência e logo, a guisa de 
comparação, o poeta dizia outro verso de Vicente Carvalho, o cantor lírico dos "Poemas e Canções" . 
A assistência emudecia então, caindo num silêncio religioso, nesse silêncio expressivo de êxtase, 
que vale mais. muito mais que as estrepitosas salvas de palmas e jocosas gargalhadas. 
Finalmente Cavaco discorreu sobre o Sonho, fazendo as mais belas comparações que este estado de 
espírito inspira aos artistas em geral. 
Sempre eloqüente, sempre preciso e expressivo em suas imagens Cavaco terminou a sua conferência 
debaixo dos aplausos frenéticos da assistência.2:18 

De outro lado, se encontravam nos jornais verdadeiras profissões de fé ao 

futurismo. 

Profissão de lé. 
Eu. cada dia mais - graças aos deuses da Grécia - vou ficando mais "futurista". Há no " fu tur i smo" a 
solução integral de minha ânsia. Resolve ele meu caso pessoal de discrasia pela banalidade da vida 
e. dentro de seu delirante hermetismo, cabem todos os meus sonhos íntimos de beleza. 
Quando leio um poeta maluco, vibro de pura volúpia cerebral. Imagino que é. subjet ivamente um 
rebelado contra o panargismo das mediocridades acarneiradas em recuas idiotas. Todo o 
desvairismo incompreensível tem algo de genialidade... 
Há visões apocalípticas, iluminadas por fulgurações de estroina compreensão diferente da vida e das 
coisas. Nesses arremessos de alma contra o mistério. Há. pelo menos, a vontade de não ser acaciano 
e igual. Há personalidade díscola e marcada. Há uma vontade de ser alguma a parte, única, diversa 
da manada, alheia à multidão. 
A multidão é essencialmente tediosa. 
Lembra uma rua calçada de paralelepípedos. 
E monótona e cacete. 
Os que ficam à margem, vendo a corrente passar no seu destino de descer sempre, na sua 
maravilhante e monocórdica igualdade, repetindo em cada percurso a mesma cantilena, refletindo o 
mesmo céu e a banalidade da mesma paisagem são mais curiosos e pitorescos. 
Para que se ouvir sempre os mesmos conceitos e confirmações das mesmas vulgaridades, o percutir 
das eternas teáceas? Os desvairados e os originais, os herméticos e os sibilinos, os exóticos e os 
rebelados, os que sonham coisas enormes dentro de formas deliciosamente absurdas - no fundo o 
germe (?) de todas as reformas - são os santos do meu altar e os bem amados do meu espírito. 
E mais curioso um manicômio do que uma praça pública. Há mais vibração de idéias no desespero 
de um doido que numa multidão de rua. Criam-se universos bizarros dentro de um crânio. Nascem e 
morrem miraculosos mundos efêmeros nos cérebros dos delirantes. São cachoeiras rebojantes, não 
lagoas nirvanizadas. 
Há "vibração cerebral" espuma irisada, bolhas cor do arco-íris em lugar da podridão do pântano 
estagnado!. 
Deixai que venham a mim todos os doidos. Antes eles que os imbecis259 . 

No mesmo período em que Marinetti encontrava-se visitando a América do Sul, foi 

258 A C O N F E R Ê N C I A de Carlos Cavaco. Gazeta do Povo. Curitiba. 6 jul. 1926. p . l . Vale ressaltar 
que em 1924 Carlos de Bonhome e Alceu Chichorro se associaram e editaram o romance Sangue Americano 
deste autor. 

259 HÉLIOS. (Coelho Júnior) Profissão de Fé. Gazeta do Povo. Curitiba. 7 jan. 1926. p.6. 
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anunciado em Curitiba um concurso de poesias sobre o tema "O Vento". O certame loi 

idealizado pelos acadêmicos Phâmphilo de Assumpção (ainda presidente do Centro de Letras 

do Paraná) e Francisco Leite para animar mais uma das Festas de Arte organizadas no Selecto 

Club. 

Concurso de poesias "O Vento". 
"os abaixo assinados incumbidos de organizar uma Festa de Arte. têm a honra de convidar os poetas 
patrícios a se inscreverem no concurso que por este convite abrem, com uma poesia moderna, que 
contenha no máximo 50 versos até o máximo de doze sílabas cada uma tendo por tema: O 
VENTO." 
Enviar com pseudônimo para Phâmphilo Assumpção na Praça Tiradentes. n.42.260 

Os jovens literatos curitibanos, que já haviam se manifestado contra as promoções 

que tivessem qualquer limitação em relação à rima e à métrica, viram neste certame mais uma 

oportunidade para infernizar a vida dos literatos mais tradicionais e se vingar das ironias que 

sofriam pela fatídica viagem de Marinetti. Assim, mal o concurso foi anunciado, começaram a 

aparecer nos jornais composições futuristas relacionadas ao certame. 

O VENTO ( Para o concurso Xico/Phâmphilo) 
Para cá... 
Para lá... 
Para lá... 
Para..cá... 
Zum...um...um...um 
Zii...iii...ium... 

Lá se foi meu Panamá!161 

Uma das estratégias preferidas para satirizar o concurso foi usar o nome dos seus 

promotores, ou de outros literatos tradicionais do estado, em meio aos versos. Não faltava 

criatividade na maneira de abordar o tema proposto. 

O vento (Versos Xicopânfilos) 

Chuá...Chuá...Chuá 

O vento passa como um doido sarraceno 
Que vai para lá...para cá...para cá...para lá 
Enlouquecendo a lactêneia do sereno!... 

260 UMA FESTA de Arte. Estado do Paraná. Curitiba. 29 maio 1926. p.2. 

261 O VENTO Fogo de Palha - Sabugo e C&A. O Dia, Curitiba. 2 ¡un. 1926. p. I. 
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Por onde passa 
Vai deixando um rastro vivo: 
aqui dilacerou a lumaça 
(Sem Chico) 
que ia subindo no bico 
dum êxtase votivo 
para os céus estrelados... 
Ali. derrubou com gritos desvairados 
Numa ânsia doida 
O chapéu preto do Lacerda Pinto. 
Que de modo distinto 
Encabelava sua cabeça toda... 
E além. vai dar inspirações ao Chico leite. 
Para deleite 
Da Ibssilidade... 
E na cidade 
Inteira 
O vento alucinado 
Corre, 
Rodopia 
E finalmente, morre. 
Pan-chico-phi lamente 
Exánime e falhado 
No concurso da nossa Academia!.. .2 6 2 

A maioria dos poemas procurava reproduzir o barulho do vento intercalando-o com 

pequenos acontecimentos corriqueiros. 

O V E N T O 
(Para o concurso Xico/Phâmphilo) 
Começou a assobiar 
Tão devagar 
ZiL.iii. . . 
Levando a cortina 
Machucou a bonina 
ZiL.iii. . . 
Zangou-se o vento 
Veio violento 
Zuá...zuáaaaaá.... 
Não parou mais 
O Satanás 
Ziii....zuaaaaaá.... 
A noite é morta 
Zuaá...zuaaaaaá... 
O vento em raja-
da abriu minha porta!...263 

Além desses poemas, asseverava-se que um catavento seria especialmente 

262 O VENTO - Dr. Vergasta. Fogo de palha - Sabugo e Cia O Dia. Curitiba. 2 jun. I926.p. l . 

263 O VENTO. I Fogo de Palha - Sabugo e Cia. O Dia. Curitiba. 3 jun. 1926. p. I. 
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contratado para jurado e que o certame vinha se firmando na cidade como "um verdadeiro 

sucesso com a inscrição cie cinco candidatos". Independentemente das ironias, o concurso se 

efetivou e na festa Phâmphilo de Assumpção entregou os prêmios aos poetas Geminiano 

Guimarães (Enio Ganin), Ada Macaggi (Jack) e Ciro Silva (José Curitibano), primeiro, 

segundo e terceiro lugares, respectivamente. 

Em paralelo às intrigas e constantes ironias, Carlos de Bonhome e Alceu Chichorro 

lançaram a revista O Jazz, que pretendia ser a porta-voz da nova geração, apresentando 

produções futuristas de Correia Júnior, Alcindo Lima, Rodrigo Júnior, entre outros, além de 

contar com a colaboração de Gustavo Kopp para a realização das capas e das charges de seu 

diretor assinando como Eloy. Distribuía-se também o terceiro exemplar da "Novella 

Paranaense", o livro "O Desespero de Chan", de Raul Gomes, lançamento bastante aguardado 

e comentado no meio literário paranaense. 

Ao mesmo tempo, organizou-se uma viagem dos estudantes de Medicina da 

Universidade Federal do Paraná ao Norte do país, viagem liderada pelos jovens Jurandir 

Manfredini e Stoll Nogueira. Estes dois rapazes aproveitaram a excursão acadêmica para 

redigir longos artigos a respeito de suas impressões sobre os demais estados brasileiros e, no 

Rio de Janeiro, entrevistaram Graça Aranha e Rosalina Coelho de Lisboa, direcionando suas 

perguntas para a questão da instituição do divórcio no Brasil. 

De volta à capital paranaense, Jurandir Manfredini recepcionou Raul Bopp, que 

passou três dias na cidade, em meio a um 'raid' automobilístico entre o Rio Grande do Sul e o 

Rio de Janeiro. Aproveitando a oportunidade, o paranaense realizou uma entrevista com o 

poeta modernista, "um entusiástico adepto do desenvolvimento de uma arte brasileira cujos 

alicerces estivessem na nossa própria cultura". O entusiasmo do entrevistado era, 

constantemente, compartilhado pelo nosso 'repórter ' . 

- Diga-me agora se não temos razão, os modernistas, para exprobar os snobs que morrem de 
saudade pela Arte de cabelos brancos dos gregos e de todos os antigos, quando uma bacante tropical 
nos abre os braços aqui perto de nós - seios túrgidos de apojadura de lendas e de mitos, braços 
morenamente roliços. lábios intocados e quentes, convidando-nos a um prazer todo novo. todo 
inédito, todo sublime de beleza jamais vista. 
- Muito bem. poeta! E agora nos diga alguma coisa do modernismo paulista em cujo meio estás 
integrado. 
- Não estou integrado em São Paulo: estou-o 110 Brasil todo. Em todo o caso conheço a paulicéia e 
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posso informar alguma coisa. Plínio Salgado c um espírito interessantíssimo, o de maior densidade 
cio modernismo paulistano. Menolti Del Pichia c um talento coruscante, fogoso, ensurdecedor. 
Cassiano Ricardo é a cigarra sempre cigarra... Mário de Andrade tem um enorme conhecimento de 
folclore musical e por isso se Ia/, notado. Guilherme de Almeida é um grande poeta. 
- E do Rio Grande do Sul: 
- Na minha terra, modernistas ou não modernistas, há espíritos de admirável densidade como César 
de Castro e Rubens Barcellos depois deles outros. Ilamejantes de inteligência 
Com um amplíssimo amplexo agradecemos ao poeta Raul Bopp as suas informações e conceitos 
magníficos e nos despedimos 

A curta visita de Raul Bopp à capital paranaense coincidiu com a chegada de outro 

escritor gaúcho, De Souza Júnior. Este veio acompanhado da jovem esposa, trazendo uma 

carta de apresentação dos escritores do Rio Grande do Sul aos literatos paranaenses. Sua 

intenção era realizar algumas apresentações sobre a literatura sulina, as quais propiciariam 

custear as despesas do casal na cidade e levantar recursos para a viagem que empreendiam 

para o Rio de Janeiro. A carta, entretanto, não era endereçada especificamente a nenhuma das 

duas agremiações literárias existentes no Paraná, o que parece ter melindrado os seus 

representantes, que ignoraram o visitante. Indignados com a indiferença do Centro de Letras e 

especialmente da Academia de Letras do Paraná, e comovidos com as precárias condições 

financeiras do casal, Jurandir Manfredini, Correia Júnior e Octávio Sá Barreto envidaram 

esforços juntos ao jornal O Dia para a realização de uma 'Festa de Arte' em homenagem à 

intelectualidade gaúcha. Assim, se organizou um evento literário marcado para a noite de 15 

de outubro de 1926. A festa foi marcada para o Saião Mourisco do Clube Curitibano e 

contava com a seguinte programação: 

Primeira parte 
Dr. Jurandir Manfredini - Palavras 
Senhorita Herminia Cunha - A Oração da manhã (Emiliano Perneta) 
Octávio Sá Barreto - Versos 
Senhorita Alice Dias - piano - prelúdio, Chopin e La Plus que lente -Debussy. . . 
Alfredo Ferrante - Surpresa 
Odilon Negrão - Versos 
Senhorita Ivone Parigot de Souza e Senhora Heloísa Guimarães - piano e violino 
Segunda parte 
Senhorita Risoleta Machado Lima - Versos 
Senhorita Odete e Renne Devraine - canto e piano | 
Senhorita Flora Althea - versos 
Heitor Stockier - versos 

l M MANFREDINI . Jurandyr. Os sonoros São Paulos do Modernismo - Raul Bopp fala à Gazeta. O 
seu fetichismo africanista. Adoremos a Grécia sem imitá-la. Materiais formidáveis para uma arte nova e 
brasileira. A mitologia das selvas e das senzalas. Gazeta do Povo. Curitiba. 9 out. 1926. p. I. 
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S..:nhorila Bianca l3ianchi e Sra. Heloísa GuilllarJes - vio lino c piano I .. 1 

De Souza JÚni (.r - Alg uns in lL' kCluai s gaü..: IH ls."'; 

o convite ocupo u me tadc da prlmClra págln~l do j urnal co-promoto r do eve nto. 

vindo ladeado de fo tos das principai s ~Itrações artís ti cas femininas. S,rli c ntava-sc . ainda, que a 

Banda de Música do ISO. Batalhão de Caçadores. detentora do primeiro lugar no conc urso de 

bandas musicais desla reg ião. abrilhantaria LI fe sta . Como vis to . a prog ramação ela fes ta cra 

eclética. embora na ,[rea lite rária se ve ri ficasse ex pressi va part icipação dos Futuris tas, 

rep resentados por Jurandir Manfredinni. Corre ia Júnio r. I-le ito r SlOckl e r, Lacerda Pinto e 

Odi lo n Negrão. 

~ .~ ;"~"''''';;''l~'''' 

.... ~ ~'" ~ 1.~;p 4OfJ./'. 

() g;llil:ho d~ ~(l ll / .. a jlínior dUranll' ~ ua l':-. Iada elll curi tiha. 

Foto Up iornal () dia . 

!(" PROGRAMA da J'e:sla de: Arle . O DIA. Curiliha. I:) ou!. In fl . p. 1 A prograllla~:io da k sra sa iu 
IHlllh~ ln ncsle: dia na prilllc ira p:ígina do jorn:rJ a Gazela do Povo. 
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A sociedade aderiu em peso ao evenlO. que se Iran sforlllOu numa dcfinitiva lomada 

de posição da juvenlude literária paranae nse em re lação à artc hrasileira. O rc .~ ponsávcl pela 

enfática manifestação foi .Iurandir Manrrcdini. quc. inllue nci~ldo pelos rece ntes contatos COIll 

imponanles modernistas brasileiros - mov ime nto ao qual já era s impali zantc confesso. 

brandiu a revo lta dos jove ns lil eratos em Sé U discurso ém nomc da mocidade curitibana: 

Rénovação ou Morte. 

Se grande I'oril () meu apego üs fl; rlllUlas p ro toco lares e u faria co mo de praxe. o e log io da minha 
modést ia . Prdiro - ilrgonauta ilustre - fa zer n clogio da minha vaidade' 1 ... 1 

Sci apenas que snu rnoço e quc venho falilr em no me da mocidade' Persona g riltil da fll oc idade nesta 
apoteose recricil 'H> universalisll10 do lillerllo. n:io cog ito de sabe r que sou sc n:io a Mocidac!t.; qucm 
sonori za o seu vcrbo dc Enlus iamo' A Mocidade de IOdos os Ic rllpos. ardenle e impeluosa. liandeira 
de encanlamcnlo c rDlllanli/.adora de alegorias. gcne tri l. da kcundidade. gleba opulenla das 
harmo nias kbricianles. male r sagrada da A legria' 
Sou o laJcnl tl olímpico' Sou o Gl: nio divinalllenle alucinad tl' Sou a IIlIc lig0 ncia rniraculosa e 
c riadora ' 
Do l\le U sa ngue scr4Í (irado () .nalcrial p~lra a argamassa das grand es phras! E farão CO lll ela os 

llllHlumcnlOS do lútum' Plasrnando-os desde () soco aos fu s les com o ca lor da minha seiva' Co rn a 
possança do meu suo r' Co m o filtro das minhas insp iraçi"ies' Co m o rebrilho do rncu verbo' Co rn a 
magnilicência das minhas inquielulks ' Com a re vo lta dos rneus anseios! Com o furor apocalíplico 
das minhas rai vas' Corn o enternecirnento das minhas c ri s lianíss imils mciguices' Com o 
desasso mbro dos meus ímpctos' A s incer idade de minhas reivindicações' i\ evangélica meiguice de 
rninha bondade' 
Eu sou o " Verbo allipotenll: que do caos fecundou a C riação !" Eu sou a pOlenc ialidade dinfullica 
que derivou o plancta el11 nebul osas' Eu sou () Mdistófoles expulso do para íso . porquc l:io grande 
quanto Deus' Eu sou. C0l110 MelistMoles. igual a Deus' 
Eu sou a Moc idade' 1 .. . 1'66 

EVI.: Il1 0 no C urilib:mo 

'M MANFREDINI. Jurandir. Re'HlViH;ÜO o u MOrle' Gazeta do Povo. Cu riliha. 16 OUI. ILJ26. p.l . 
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Manfredini destacou a falta de hospitalidade da Academia em relação ao escritor 

gaúcho, salientando que ele foi deixado "ao lado de fora, na soleira! Ao frio do abandono, à 

mercê da fome, presa imbele da sede", o que motivou a indignação e a ação da 'Mocidade 

Paranaense". Em seguida, ele repudiou o espírito acadêmico, anunciando a adesão 

incondicional dessa mesma Mocidade ao Modernismo. 

[...] O espírito acadêmico é a ferrugem que emperra a Estética Brasileira! Que põe traças nos 
cérebros e caruncho nas almas! Mas ele não é de hoje...Em todos os tempos e em todos os lugares 
existe o espírito acadêmico - a barreira sempre posta à renovação o preconceito das regras, a 
superstição dos moldes, o fetichismo ferrenho dos lugares comuns e da exala medida! Sempre houve 
esse apego ao consagrado e essa fobia desabalada ao novo e ao original - essa subserviência às 
praxes moldadas pelo tempo e esse horror a tudo quanto discrepe das fórmulas consuetudinarias! 
f - l 
Sejamos Modernos! Sejamos novos! Oxigenemos a nossa Arte! Injetemos-lhe o segredo de Juventa. 
Imponhamos à estética brasileira o postulado da Liberdade! 
Liberdade absoluta. Liberdade para tudo. por ludo e cm tudo. Cada um crie a sua própria Arte. uma 
Arte que não seja escrava dos moldes, que não se atapete às convenções, que não se enquadre às 
peias da tradição! Uma arte de ritmos livre e desafogados, sem leis. sem regras, sem a gárgula 
asfixiante das medidas!267 

O discurso de Manfredini, até hoje de uma intensidade vibrante, reverberou além 

do salão Mourisco e sacudiu as estruturas da literatura paranaense, recebendo o apoio 

incondicional dos jovens. Inaugurava-se oficialmente no Paraná o Movimento Modernista. 

Encerrava-se o período Futurista. Nos dias que se seguiram ao evento, a movimentação foi 

enorme. Nova apresentação do intelectual gaúcho e dos modernistas paranaenses foi agendada 

para o Teatro Guaira. Também se organizou uma comissão de intelectuais para organização 

de um grande encontro de escritores da região Sul. Ao mesmo tempo, os jornais estamparam 

um fac-símile assinado por inúmeros intelectuais gaúchos apoiando a iniciativa paranaense. 

Foram editados depoimentos de intelectuais e artistas do Paraná que se engajavam 

na campanha pela renovação estética e a liberdade na arte pregada pelo jovem estudante de 

medicina. Declaram sua adesão, entre outros, Clemente Ritz, João Turin e Ada Macaggi. 

Apareceram, em seguida, muitos poemas dedicados a Jurandir c a De Souza Júnior, os 

desencadeadores oficiais do Modernismo paranaense. 

267 MANFREDINI . Jurandir. Renovação ou Morte! Gazeta do Povo. Curitiba. 16 out. 1926. p. I 
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I B l l f 
Fac-s ími le e n v i a d o d o rio grande do sul e m apo io à 

i nauguração d o movimento modernis ta pa ranaense e à 

r ecepção d o escri tor de souza júnior. Jornal o dia. 1926. 

Suavíssimo Epigrama 
"Fui passear no jardim celeste 

"Giroflé" 
"Giroflá" 

Cantam, a tardezinha 
As crianças de minha rua. 
Recordo-me de haver cantado 
Quando era criança 
Esta canção do 

"Giroflé" 
"Giroflá" 

Tristes crianças acadêmicas de minha rua. 
Não é verdade, Jijrandyr?!...268 

268 CORREIA JÚNIOR. Suavíssimo epigrama. Gaze ta do Povo. Curitiba. 20 out. 1926. p.3. 
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Depois de intensas lutas, assim como em São Paulo, o movimento dos jovens 

escritores paranaenses passava a se chamar Modernismo. Entretanto, destaque-se que não 

houve ruptura com os preceitos estéticos iniciais e que o grupo de escritores Futuristas e 

Modernistas era o mesmo, havendo apenas mudança de designação. O que se almejava com 

isso. principalmente, era desvincular o movimento de Marinetti e do Futurismo Italiano, 

instaurando proximidade com o movimento nacional, especialmente com o paulista. Assim, a 

manifestação do Curitibano não representava o início da renovação literária e artística no 

Paraná, mas a inauguração de uma nova fase. 

Saudando a adesão ao movimento modernista, Menotti Del Pichia endereçou um 

telegrama com palavras de incentivo aos jovens escritores paranaenses. 

"Prezado amigo e confrade Jurandyr Manfredini : 
Li e envio-lhe meus aplausos pelo seu discurso proclamador de independência estética nesse Estado. 
E um grito inaugural de juventude e de confiança, a alforria reconduzirá nossos artistas a uma 
adesão perfeita a obra de nossa terra e do espírito de nossa gente nacionalizando uma arte 
abastardada por séculos de subserviência. 
Ao amigo e seus companheiros meu abraço e meus aplausos.269 

Dias depois chegou um telegrama de Graça Aranha felicitando a iniciativa. É 

importante ressaltar que, nesse momento, o movimento não se restringia mais às letras, pois 

apareciam no rol dos modernistas o violinista Leo Cobbe, a pianista Ruth Pimentel, os 

pintores Lange de Morretes e Trapple e o escultor João Turin. 

Curitiba jamais esteve tão himalaiamente colocada em sua vida espiritual. 
Esbarrondada a dominação criminosa e infecunda dos velhotes sonetófagos: reduzidos a zero 
sintetiza os convencionalismos artísticos, as rabugices dos gramaticões de cabeleira caspenta e a 
embófia dos pescadores de galicismos; enviados para as profundas dos infernos os cucurbitáceos 
eunucos dos haréns do passado, resplendorou. resplandeceu para a linda cidade de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais de Curitiba uma extraordinária, majestosa aurora, alimentada pelo colorido pagão, 
pela sensualidade bendita e pela gargalhada sadia que circunvolveu alma e corpo da mocidade cheia 
de graças! 
Toda essa revolução incruente. toda essa vitória bonapártica. deve Curitiba, devemos nós, a uma 
criança de calças compridas, míope que nem coruja velha: - Jurandir Manlredinni. o estilizador dos 
desassombros em cujas veias corre, como um avestruz, uma gota do sangue eletrificado de 
D'Annunzio! 
Jurandyr Manlredinni. pessimamente comparando, foi o espírito santo de orelha dos nossos anseios. 
o gramofone dos nossos ideais: o papagaio inspirado dos nossos sonhos de libertação. 
Não fez mais do que 1er e repetir, com o assomo fulminante de um "center-lbrvvard" maluco, aquilo 

269 MENOTTI Del Picchia e o movimento de renovação de nossa mocidade. Gazeta do Povo. 
Curitiba. 26 out. 1926. p . l . 
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que borbulhava como doce de marínelo fervendo no lacho com a/ inhavre do coração da mocidade. 
Ele é um punhado de corações. 
Por isso o idolatramos.270 

No entanto, em meio a toda essa agitação, um detalhe quase foi esquecido. O jovem 

casal gaúcho não dispunha de dinheiro suficiente para o pagamento das suas despesas de 

hotel, e urgia sua partida da capital paranaense. A solução encontrada não deixou de ser 

bastante inusitada. Quem narrou o episódio, muitos anos mais tarde, foi um de seus 

protagonistas, Octávio Sá Barreto. 

E que, ante a paralisia total que a todos acometera para resolução do grave problema e a inexistência 
de fontes donde arrancar numerário, um dos vendilhões do templo e que não titubeava em lançar 
também suas pedras contra os bolorentos medalhões de nosso máximo sodalício literário, fora, "in 
extremis", apelar para a alma altruística, o coração de ouro e à impassível bondade dessa criatura 
excelsa que se chamou Alcides Munhoz, rogando-lhe uma medida salvadora. 
Esse rubro heresiarca que se transformara, assim, em humilde suplicante, fui eu mesmo, que. ao 
tempo, servia no Gabinete do Grande Secretário Geral do Estado, Alcides Munhoz, ao qual. por sua 
vez, - ó ironia da sorte! Era. também, o Presidente da vilipendiada Academia de Letras do Paraná! 
Alcides, de cuja honrosa amizade sempre me envaideci, me atendeu, como era de seu hábito, afável, 
atencioso, paternal. 
Ouviu, sem enfado, meu relato e recebeu, compreensivo, meu apelo. 
Mandou que as despesas da estada e as das passagens de volta fossem corridas pelo Governo e, 
percebendo minha perplexidade ou minha emoção pelo desfecho do incidente, esboçando um 
daqueles seus inimitáveis sorrisos e batendo-me no ombro, para me pôr à vontade, só me fez esta 
pergunta: 
- Você conhece. Barretinho, (era como ele me chamava) a inteligência do camelo; 
Claro que eu não conhecia e, mesmo que conhecesse, não saberia como respondê-lo. 
E ele, no percurso até a porta de saída da sua casa, para a despedida, me improvisou este 
maravilhoso apólogo: 
- Pois a inteligência do camelo é que ele. dentro de sua passividade incomparável e de sua profunda 
estupidez, é o único animal que sabe resistir ao simun. Quando o terrível vento se abate sobre o 
deserto e a todos sufoca com as compactas nuvens de poeira que ergue, o camelo se dobra, onde 
está. encolhe-se resignado, encurva e protege a cabeça entre as patas dianteiras e, como um fardo 
inerte, espera que o vento passe e a poeira cesse. Não intenta, como outros, enfrentar o simun e, por 
isso mesmo, quando ele se vai, retoma sua caminhada interrompida no deserto, como se nada 
houvesse acontecido...271 

Com a ajuda do Secretário de Estado e Presidente da Academia de Letras do 

Paraná, o casal finalmente pagou sua hospedagem partindo para o Rio de Janeiro. Assim, 

quem financiou a rebeldia foi, afinal, a tradicional e passadista Academia... 

270 CORREIA JÚNIOR. Jurandyr e Nós. Gazeta do Povo. Curitiba. 16 nov. I926.p.3. 

271 BARRETO. Octávio de Sá. A poesia modernista no Paraná - palestra realizada em abril de 1956. 
no auditório do Centro de Letras. Separata da Revista do Centro de Letras do Paraná. Curitiba, n. 17; 18. vol 
61 anos 1957-1958. O auxílio do secretário de estado aos jovens literatos parece ter sido uma constante, apesar 
das críticas. Chichorro conta uma história sobre Barros Cassai apaixonado, que. para poder se casar, recorreu a 
Alcides Munhoz para conseguir emprego. Ver C H I C H O R R O . Alceu. A posição social. Gazeta do Povo. 
Curitiba. 21 jul. 1923. p.2. 
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CAPÍTULO III 

UMA ESTILIZADA CANTORA CARIOCA 

I. A VITÓRIA DO ESPÍRITO MODERNO 

O período que se seguiu ao evento que decretou oficialmente a adesão da mocidade 

paranaense ao Modernismo foi de euforia. Além das diversas manifestações de apoio que os 

participantes receberam, as suas produções literárias passaram a ocupar um espaço bem 

significativo na imprensa curitibana. 

A Gazeta do Povo, por exemplo, em sua edição de aniversário, em fevereiro de 

1927, dedicou duas páginas aos "Expoentes do Modernismo" no Paraná, publicando poemas, 

ladeados de fotos, de Alceu Chichorro, Alcindo Lima, Ada Macaggi, Octávio de Sá Barreto, 

Correia Júnior, Carlos de Bonhome, I. do Serro Azul, Heitor Stockier e Odilon Negrão. 

Segundo o editorial, o jornal não tinha "cores literárias" mas "recebia simpáticamente todos 

os movimentos de rebelião mental marcados pelo sainete do talento". Acentuava que os 

escolhidos não necessitavam de grandes apresentações, pois todos participavam do "momento 

glorioso que está vivendo a literatura paranaense, entreverada pelo tropel fogoso das 

inteligências trepidantes da renovação, que arrastam belicosamente pela planície mental a 

flámula do modernismo". Os meus versos impressionistas, de Odilon Negrão, integravam a 

seleção. 

No isolamento dessas alamedas 
eu me fiquei tristonho 
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a meditar... 
Tudo parado., 
tudo quicio... 

ludo absorto 
no ar.... 

Paree i a 
que as estrelas eram cirios bizarros 
que alumiavam o cadáver do céu.... 

Havia em tudo 
um poema sem voz. 
que a natureza declamava no silêncio... 

E nesse isolamento, abandonado, 
eu fiquei meditando 
alguma coisa original... 
E que no meio do silêncio, 
da natureza morta 
e do ar parado. 
o meu pensamento trabalhava 
numa ânsia paradoxal 
de viver mais! 

E eu reparei. 
que o d inamismo do meu cérebro, 
incomodava o sono calmo 
da paisagem 272 

Nas páginas seguintes, foi transcrita a palestra de Cassiano Ricardo - Minha terra 

tem palmeiras - a mentalidade nova - poesia anunciadora -. na qual se reiterava a 

necessidade de uma nova postura em relação à arte brasileira, que deveria se voltar às suas 

origens e a sua história. Um dos pontos mais curiosos da edição foi a reprodução de uma foto 

denominada, por galhofa, Sessão futurista de cinema [vide foto 7], Nela apareciam alguns 

modernistas paranaenses sentados em frente a uma tela completamente em branco. Segundo a 

jocosa legenda, assistiam à exibição do filme Judas no deserto, cantando A Traviatci. A 

película, toda em branco, retratava a areia, e não se ouvia a música porque o filme era 

mudo273. O que se pretendia mostrar com a inusitada foto era que o modernismo não propunha 

apenas produzir versos e crônicas "estrambóticas", mas também romper com padrões 

tradicionais de comportamento, usando o estranhamento como estratégia para chamar a 

272 NEGRÃO. Odilon. Os meus versos impressionistas. Gazeta do Povo. Curitiba. 3 lev. 1927. p.3. 

273 A loto loi republicada em 1945 com o mesmo titulo, mas a legenda destacava apenas que a tela 
estava completamente cm branco. 
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atenção dos leitores . O imporranle. naquele momento. era frisar LI necessidade de ser 

"moderno", de ter hábitos e atitudes que rompessem COI11 os padrões estabelecidos. 

SESSÃO FUTURISTA DE CINEMA. Gazela do Povo. C uriliha . J lev. 19'27 . Acervo Doculllenlaç:io Paranaense RPPR 

Outras fotos publicadas destacavam as inovações técnicas da impressão do jornal, 

aparecendo as máquinas recentemente aquiridas, os linotipos, as salas da redação e os 

operários. Os redatores e jornalistas foram retratados em charges de Eloy (Alceu Chichorro), 

despontando, entre eles, Jurandir Manfredini , Correia Júnior, Acyr Guimarães e Alceu 

Chichorro. 

o PESSOAL DA CASA VISTO PELO lAPIS Dt tLOY 

CaricalUras do pessoal da n:daç50 da Gazela d, 
Povo enl 19'27 - Alceu C hichorrn . Ediçü,' 
L"ll11ellllH'aliva da Gazela do Povo de J i'c\'. 1 9~7 . 
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Jurandir Manfredini. UIll dos pnncq1<lIs redatores desse jornal , e ra nessa época 

saudado pe los anll gos. escrito res e demais integrantes do modernismo COIllO o líde r da 

l'enovaç,10 artística paranaense . Na passagem do seu an ive rsário de 11 anos. ele recebeu ullla 

homenage m q ue confirmava sua ascendência. 

Jurandir Manrn:dini 

C hii .... pá! pau' 
() papa·v.:rd.: do IlH lllt:rn is mo. denlro llt: hoj e. dar:í mai s um sallo mOrlal na an:na alap<: lada d<: 
pedrinhas po nlud:ls do c irco d..: cavalinhos da vid a. 

São 22 sa l lOS morla is co m <:Sle qu.: () desvairado \"o lanlilll cai xa d ' ,;culns I.:m carnha ll lO lcado .: nós. 
que rrigimos os mio lus na coz inha des la casa pa ra saciar o ralleliguis lllll du la manho de um Irem de 
milagres de It:ilores Illol ocks do kgllilllo. pulando sacypereresca me nlC d.: júhil o inconlido. 
ac.: ndernos o rog u':l e do assohio d.: nossa akg ri a para Il:s l.:ia r a da la da c lH:gada i\ c halic.: lkslc 
mundo achalado nos plÍl os . do l:o mpa nh.:iro ro rmid:í ve l l:O nlll um soco de Tunne:y. ho m como doce 
de ahóhora e inl.: li ge nle como UITI hanque:iro d e: bicho' 
C hiuuu .... . pá' pau' 
E a mús ica não lOCO u. !7. 

!H J URAND IR Manrredini. Gazeta do Povo. C uriliha . 2 1 jan. 1<)27. p.5. Os amigos que assinam 
S:lO: Corr..:ia Júni or. AIc..: u C hic horrn. A lcindo L ima. S:í l3arrclo. João Turin. Od ilo ll Negr;io. Dirceu d..: Laccrd;1. 
M il lon Carne iro. C kmcnlc Ril /.. A li, G uimarã..:s. G..: minia no Gu imarães. Lange de Morreles. 
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Manfredini, contudo, negava a existência de líderes, pregando a liberdade de 

expressão: "somos um movimento de insubserviência pessoal, cada um de nós é parcela à 

parte, perfeitamente individualizada, valendo pelas idéias com sentimentos próprios. Um não 

mentoriza o outro. O único denominador comum que nos identifica é a genuflexão à 

liberdade. No mais, somos numeradores inconfundidos [,..]"27\ afirmava em seus constantes 

artigos sobre o momento artístico paranaense. 

Na verdade, depois do evento no Clube Curitibano, o vate modernista viu-se 

envolvido com muitas atribuições. Cumpria expediente nos jornais e nos Correios e, ao 

mesmo tempo, cursava a Faculdade de Medicina. Além disso, organizava uma embaixada 

acadêmica para o Norte do país. na qual seguiria em companhia dos amigos Milton Carneiro, 

Paulo Tacla, Alô Guimarães e Bento Munhoz da Rocha - futuro governador do Paraná. 

Segundo o relato de um encontro no Café Brasil, a expectativa dos jovens para esta viagem 

era grande. 

Jurandir Manfredini , "o Papa Verde do Movimento Modernista" desta terra, o chefe da embaixada, 
falava entusiasmado sobre a viagem que iria empreender com seus companheiros. 
Lembrava a terra do saudoso brasileiro Ruy Barbosa, expunha com aquela robusteza da frase, muito 
dele, os seus projetos em São Paulo e no Rio. 
Havia de entrevistar em companhia de Paulo Tacla. este beduino infatigável que dorme com um 
olho fechado e outro desmesuradamente aberto para ver o retrato do General Isidoro Lopes, havia de 
entrevistar, como já o fez. o heróico Tenente Cabanas, a digna progenitora do mesmo, e depois 
outras personalidades de destaque, que o medo vergonhoso dos preponentes põe de lado, como se 
viesse apagar os seus valores...276 

Cumprindo a programação pré-estabelecida, no Rio, Jurandir Manfredini e Paulo 

Tacla foram até a casa de Luis Carlos Prestes entregar o "Livro de Ouro" da Gazeta do Povo, 

que continha um abaixo-assinado pedindo ao governo a anistia e ajuda aos exilados 

políticos277. Na oportunidade, os jovens presentearam a mãe do político com uma jóia 

21 ' MANFREDINI . Jurandir. A modernidade paranaense e o pretenso papa-verdismo. Gazeta do 
Povo. Curitiba. 7 mar. 1927.p.2. 

276 ELOY DE M O N T A L V Ã O (Alceu Chichorro). Enjôos. Gazeta do Povo. 12 jul. 1927. p.5. 

277 O "Livro" ficou na frente do jornal, na Rua 15. por quase dois meses, recebendo assinaturas e 
contribuições monetárias dos curitibanos. 
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comprada pelos estudantes paranaenses. A notícia da visita teve grande repercussão na 

imprensa nacional e local. Em Curitiba apareceram reportagens e fotos do acontecimento. Em 

urna delas, por exemplo, apareciam os jovens durante a visita a Prestes, segurando um 

exemplar da Gazeta1™. 

Ainda na Capital Federal, a dupla providenciou o traslado dos restos mortais do 

poeta Emílio de Menezes para Curitiba. Essa iniciativa era cobrada havia alguns anos pela 

imprensa paranaense e deveria ter sido encampada por uma das duas instituições literárias 

paranaenses. O atendimento à reivindicação demonstrava a força e representatividade que o 

movimento modernista assumia no Paraná e, especialmente, o prestígio de Manfredini279. O 

traslado motivou em Curitiba uma série de homenagens que contaram com a participação 

ativa de vários intelectuais, destacadamente a de Alceu Chichorro, que escreveu vários artigos 

sobre a influência de Emílio de Menezes na literatura paranaense, enfocando não apenas o 

valor de sua obra, mas a excelência de seu caráter. 

Entretanto, mesmo com essa ascensão, foram poucos os literatos que conseguiram 

viabilizar a edição dos seus livros, principalmente devido a problemas de ordem econômica e 

à falta de editoras no Estado, como se verá mais adiante. Entre estes, alguns mereceram 

destaque. 

Na poesia, Ada Macaggi publicou "Vozes Efêmeras" 280, seu primeiro livro, 

recebendo boas críticas da imprensa local. Odilon Negrão, comentando o lançamento, 

destacou a sua vertente moderna, aconselhando a jovem a "continuar a alijar o passadismo de 

sua poética e a embrenhar-se pela nota do modernismo afora" 28\ Rodrigo Júnior, ao 

contrário, foi bem mais cético em relação a essa influência, recomendando à autora não se 

278 Alguns anos mais tarde, depois da Revolução de 1930, esta visita seria um dos principais motivos 
para as perseguições políticas ao jovem médico. 

279 Sobre a visita de Paulo Tacla e Jurandir Manfredini à mãe de Luis Carlos Prestes, ver as edições 
da Ga/.ela do Povo dos dias 13. 14. 18, 22. 25 e 27 de ju lho de 1927. e também número especial da Gazeta sobre 
a viagem editado em agosto do mesmo ano. 

280 MACAGGI, Ada. Vozes Ephemeras. Curitiba : Empresa Gráfica Paranaense. 1926. I95p. 

281 NEGRÃO. Odilon. O livro de estréia de Ada Macaggi. Gazeta do Povo. Curitiba. 4 abr. 1927. 
p . l . 
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deixar levar pelos "modismos exagerados' ' . 

Ada Macaggi. consoante j á dissemos, não se preocupa em dar aos seus poemas o "colorido 
modernista, a feição da hora que passa... Ela sabe talvez, que a lírica coisa que vale no verso é a sua 
essência - a emoção. A roupagem exterior, as tonalidades, a escola poética pouco importam. 
Joalheria é a única composição em que transluz a leitura de autores modernistas, toda vazada em 
versos livres e ricos de imagens felizes (... | E bom que a cantora de "Vozes Efêmeras" leia e estude 
não só os versistas modernos como também "les maitres d"autrefois" 
Se outros, mais velhos, mais apetrechados de cultura, na solreguidão de "renovarem" a sua arte 
(haja vista Guilherme de Almeida) naufragaram nos abrolhos do artificialismo pueril, que poderá 
fazer uma poetisa insipiente, ainda que talentosa, no escarpado cultivo de uma arte de que não é 
ainda senhora absoluta? 
A "renovação estética" tão apregoada por Jurandir Manfredini (que ainda não a exemplif icou no 
terreno literário) é muito boa para os poetas feitos... e assim mesmo deve obedecer ao equilíbrio a 
lógica e ao claro juízo artístico, sob a pena de caírem os seus adeptos nos domínios das 
extravagâncias e do ridículo"82. 

Este comentário conduzia a um dos maiores problemas enfrentados pela geração 

modernista paranaense: o fato de muitos dos seus expoentes não apresentarem ao público uma 

produção artística relevante. A questão, na verdade, não se referia apenas à edição de livros, 

visto que todos sabiam de suas dificuldades, mas à criação de uma vertente realmente criativa 

e inovadora na literatura paranaense. Enquanto alguns modernistas como Odilon Negrão, 

Correia Júnior, Alcindo Lima e Heitor Stockier buscavam alcançar este caminho divulgando 

suas produções nos periódicos locais, Jurandir Manfredini ainda não havia posto à prova seu 

talento, daí ser o principal alvo das criticas. De fato, a contribuição de Manfredini, durante 

todo o período pesquisado, se ateve à teoria e à crítica literária e filosófica, áreas nas quais era 

um dos mais produtivos redatores.283 Entretanto, a concepção do que era um verdadeiro 

homem de letras, naquele período, e a expectativa que foi gerada justificavam a cobrança 

constante. 

Nos outros pontos da crítica, Rodrigo Júnior apenas reiterava sua conhecida 

opinião de que todas as escolas literárias seriam influências passageiras, que nunca poderiam 

suplantar a emoção e o sentimento na arte. 

282 JOÃO DE CURITIBA (Rodrigo Júnior) Vozes Ephemeras. Diário da Tarde. Curitiba. 15 jul. 
1927. Seção Assumpto do Dia. p.2. 

283 São pouquíssimas as informações sobre a biografia de Jurandir Manfredini nos livros sobre a 
literatura paranaense. Sua biografia e a análise de sua produção crítica, no entanto, merecem ainda um estudo à 
parte que. infelizmente, não cabe nesta tese. 
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Estamos de acordo contigo meu caro poeta: precisamos renovar, incessantemente a nossa arte... Isso 
muito antes dc se falar em renovação literária, luí anos. vimos nos dizendo, vem-no. igualmente, 
afirmando e praticando Castella Brás e Sá Barreto... 
E mister, porém, saber como deve ser feita essa renovação, o que quer dizer que c indispensável 
cultura, senso crítico, bom gosto... Imitar não é renovar. 
Deixemos de lado os modelos, sejam italianos, cariocas, paulistas, e sejamos nós mesmos. Com o 
nosso tempo, os nossos modos de ver próprio, as nossas aspirações. Modernizemos o nosso "eu", 
galvanizemo-lo. emprestemo-lhe o dinamismo da época, se quiserem, mas conservemo-lo porque 
saindo fora de nós. nada seremos... Isto tudo se nos julgarmos com talento suficiente para vencer. O 
talento é ele primordial. Aludindo à poesia modernista Sud Menucci teve um conceito verdadeiro: 
"Não há nem futuristas nem passadistas. há poetas que são poetas e outros que são apenas 
versejadores". E isso mesmo.""4 

Tal posicionamento, entretanto, não comprometia a admiração do poeta pelo 

movimento. Numa rápida narrativa, ele aproveitou para demonstrar sua aversão às posturas 

mais tradicionais que observava nos escritores da sua geração. 

Na charularia quando entrei, o austero literato deblaterava. entre amigos, contra o modernismo 
literário. 
- Esta gente de hoje não estuda, não possui nenhuma cultura, meus amigos. E fácil verificar o que 
afirmo, começando pelo português: é puro "cassange". Eles nunca leram uma gramática. O 
vocabulário é paupérrimo. Manusearam eles. alguma vez, um clássico? Camões por exemplo.. . 
- Ora Camões! Explodi eu,- E duro de roer. Não os censuro por isso... 
- Mas hás de concordar que um escritor tem necessidade de conhecer algo do idioma em que 
pretende grafar as suas idéias. 
Disfarcei para não entrar em discussão. 
- Francamente prefiro 1er Alencar, o próprio Macedo, a tragar o Sr. Castellat. da "mademoisel le 
cinema" ou o Sr. Renato Vianna, do "Eu vi você bolinar"... 
Sorri, mas não me convenci e, despedindo-me. fui comprar a última novela de Menotti dei Pichia.285 

A simpatia pelo modernismo também se expressava em algumas de suas produções 

artísticas. Embora Rodrigo Júnior não possa ser considerado um moderno, várias vezes, ele 

divulgou poemas escritos sob esta influência. 

Hás de rir muito dizendo 
Que estas coisas que escrevo não são versos 
Realmente. 
Não podes compreender em arte o modernismo. 
E a carência da métrica e da rima 
Ao teu ver é monstruosa. 

Eu, no entretanto. 
Aprovo francamente 
Todos os teus disfarces 
E arrebiques 

284 RODRIGO JÚNIOR. Palavras, leva-as o vento... Diário da Tarde. Curitiba. I I mar. 1927. p.4. 

285 RODRIGO JÚNIOR. Palavras, leva-as o vento. Diário da Tarde. Curitiba. 7 lev. 1927. p.5 
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De mulher modemfssima. 

1-..I 
Mera questão de estética formal."' ' 

Mesmo com significativo renome literário, Rodrigo Júnior também enfrentou 

dificuldades para editar suas produções poéticas desse período, só editada em 1941, com o 

lançamento de Paisagem Modernista. 287 O mesmo ocorreu com Odilon Negrão, que somente 

em 1974. com Poente sem Sol, resgatou pequena amostra de seus versos produzidos na 

segunda metade da década de 20.288 

Ainda na área da poesia, no final dos anos 20, surgiram duas obras importantes no 

contexto da literatura paranaense. A primeira delas foi Quatro Poemas do ponta-grossense 

Brasil Pinheiro Machado. O livro foi editado em São Paulo, onde o autor cursava a Faculdade 

de Direito, e logo alcançou destaque na mídia nacional. Os poemas do estreante permitiam 

vislumbrar a paisagem paranaense e as suas diversas influências culturais. 

Manhã de domingo de sol reto 
A grande igreja sem estilo 
Decorada por dentro de um batismo de Cristo 
Feito por um pintor ingênuo 
Que quis ser clássico e foi primitivista. 

Missa internacional 
Com gentes de todas as raças 
Ouvindo o padre alemão rezar em latim 
A gente nem tem vontade de olhar o crucifixo desolado 
Nem de rezar 
Porque tem lá dentro tanta menina bonita 
Que não reza também 
E Ilea sapeando a gente com meiguice... "89 

286 RODRIGO JÚNIOR. Pirolitos de Tostão. O Dia. Curitiba, 23 maio 1928. p.6. Esta coluna diária 
era escrita, alternadamente, por Rodrigo Júnior e Octávio Sá Barreto. 

287 RODRIGO JÚNIOR. Paisagem modernista. Curitiba. Escola dos Artífices. 1941. 62p. Cabe 
ressaltar que. na primeira metade da década de 20. Rodrigo Júnior editou diversos livros de poesias que tiveram 
grande repercussão, como "Sonatinas Morosas". "Pela Noite da Vida" e. em I92(S. o romance "Um Caso Fatal", 
editado pela sua empresa A Novella Paranaense. No entanto, na segunda metade da década, ele enfrentou uma 
série de dificuldades econômicas com a editora que dirigia, especialmente após o falecimento do seu pai e o 
fechamento de seu estabelecimento comercial. 

288 NEGRÃO. Odilon. Poente sem sol. São Paulo. 1974. 

289 MACHADO. Brasil Pinheiro. 4 Poemas. Curitiba : Imprensa Oficial do Paraná. 1992. Editado 
originalmente em 1928. Parte do poema Paisagem da minha terra. 
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A edição repercutiu em Curitiba, especialmente depois que alguns dos poemas 

foram transcritos na Revista de Antropofagia, comandada por Oswald de Andrade. Odilon 

Negrão, que se declarava antropofagista, foi quem comentou a obra na imprensa curitibana, 

aproveitando para destacar a sua amizade com o autor. 

Eu conheci BPM no colégio Salesiano em São Paulo. 
Era um gurizote de dezoito anos. ponta-grossense aboboráceo. 
Comportado, sisudo, jamais ouviu o trágico ribombar do DEZ ESCASSO, que o pobre conselheiro 
pregava...suarcnto e furibundo... 
Como Tenente do Regimento Colegial, compenetrado dc sua grande responsabilidade de militar BP. 
nunca se preocupou com poesia e muito menos com poesia moderna. 
Passaram-se anos, anos. 
Talvez não o conheça mais. nem nos conheçamos mais. 
Era um bom camarada, apesar de ser ponta-grossense.. . 
Agora, assustado, comovido, recebi um livro de verso do meu ex-colega e hoje grande literato 
BPM! 
Que bruta transformação! 
O seu livro é pequeno. 
Mas encerra coisas gigantescas! 
Não pensem os senhores que estes elogios são descabidos, insensatos! 
Bolas! 
Eu raramente faço panegírico. 
Estou viciado em aplicar a imbuia da crítica rude e esmigalhante na sinagoga dos cérebros 
medíocres. 
O caso agora muda de figura, de atitude. 
Os versos do 4 poemas, principalmente o número 1 I, são formidáveis, revelam um temperamento 
culto e altamente sensibilizante. 
Sente-se nos seus poemas um sulco profundo de regionalismo comocional e bondoso e sincero...290 

Odilon destacava ainda a existência de um núcleo importante de modernistas no 

Paraná, especialmente em Curitiba, que era desconhecido no restante país. O motivo para a 

falta de notoriedade não era a ausência de talentos, mas a falta de editores. 

Talvez BPM não saiba disso, como pouca gente sabe aqui nesse país indefinível e paradoxal. 
Não faz mal. A culpa não é nossa. 
Alcindo Lima. Alceu Chichorro. Correia Júnior, Sá Barreto e eu lemos livros que vivem há tempos 
dormindo o sono desconsolado do anonimato no fundo de gavetas senis. 
Mas cadê os editores'.'... 
Ignominiosa interrogação! 
Basta de lamentações. 
Não estou fazendo jeremiadas.. . 
Pois é isso. meus senhores. BPM é poeta c poeta dos melhores, que. para gáudio dos ciclones e das 
chuvas dc pedra nasceu em Ponta Grossa - a cidade violenta - como disse o morangoso Sr. Augusto 

29,1 NEGRÃO. Odilon. 4 Poemas de BPM. Diário da Tarde. Curitiba. 29 mar. 1928. p.2. Augusto 
Sehimidt redigiu a introdução do livro. 
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Schi midi.29 ' 

Brasil Pinheiro Machado não continuou sua trajetória literária e, segundo alguns 

relatos, chegou a renegar a edição, atribuindo sua criação aos "pecados da juventude". 

Desenvolveu, no entanto, uma carreira de destaque na política - chegando a Interventor do 

Paraná - e no ensino, como Professor de História e Reitor da Universidade Federal do Paraná. 

Embora tenha procurado esquecer seus poemas, alguns críticos literários atuais consideram 

sua pequena incursão no mundo das letras o "único filão de um autêntico modernismo 

paranaense, inspirado na especificidade regional" 292. 

Outra obra importante foi "Enxu de Mandaçaias", livro que reunia alguns poemas 

de Correia Júnior, em sua maioria, já publicados na imprensa. A edição recebeu boas críticas, 

que revelavam a simpatia que o autor despertava mesmo entre os seus adversários. Prova 

disso estava no depoimento do Acadêmico Samuel César sobre o livro. 

Sempre tive pelo Correia Júnior uma grande afeição. Espontânea. Fraternal. Compreensão de 
espíritos, aparentemente orientados para pólos opostos. 
Por isso tenho uma simpatia singular pelo seu livro [...] 
E, mais uma vez, através da obra verifiquei o quanto conhecia o homem. 
Um coração de criança grande. Uma sensibilidade que se quer suicidar com uma gargalhada. Por 
isso mesmo procura-se marcar com uma blague. No entanto, é muito forte, muito brasileira para se 
deixar asfixiar. Transparece. Surge. Triunfa. 
Quando consegue vencer, faz o poeta escrever suas melhores páginas. 
Quando é dominada faz nascer as mais tristes. Através da blague de Correia Júnior sente-se, às 
vezes, a ponta amarga do espírito de uma dor. Suave agora. Revoltada depois. Por trás do que 
chamou de "caricaturas sonoras" vê-se a amargura, sente-se a tristeza. Tristeza que ri. A pior das 
tristezas, a que teima em não ser triste... A velha tristeza romântica que fez os boêmios. Correia 
Júnior é a última abecerragem da boêmia.2 9 3 

O literato, entretanto, criticava a excessiva preocupação do autor em reproduzir no 

livro apenas os seus versos mais engajados, filiados aos movimentos de arte em evidência, 

esquecendo algumas de suas composições mais emotivas. 

A fina força quer ser um impressionista, penumbrista ou qualquer outra coisa em "ista". É apenas 

291 NEGRÃO. Odilon. 4 Poemas de BPM. Diário da Tarde. Curitiba. 29 mar. 1928. p.2. 

292 MARTINS. Wilson. Literatura Paranaense: Mitos e realidades. Revista da Academia de Letras 
do Paraná. Curitiba 60(35)Jun. 1996. 

2 , 3 CÉSAR. Samuel. "Enxú de Mandaçaias". O comentário é citado no prefácio do livro de 
CORREIA JÚNIOR. Olho d'água. Curitiba. Plácido e Silva LTDA. 1939. Editado pouco antes da morte do 
poeta em 1940. 
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um romântico. Um sonhador. Um devoto da quimera. No seu culto pela beleza o que vale 
justamente c a sua parte inconsciente que ele embalde procura dobrar dentro dos rigores de uma 
escola. [...] 

Por isso mesmo é porque se lamentar o que há de "snob" e de postiço em "Enxü de Mandaçaias". É 
pena que Correia Júnior queira ser qualquer coisa em isla". Poderia contentar-se em ser 
simplesmente poeta. Em deixar cantar livre, espontaneamente a sua sensibilidade boêmia. Seria 
menos bizarro. Seria menos exótico. Mas seria muito mais sincero. Seria muito mais poeta. Seria 
maior. 

Atualmente, Enxu de Mandaçaias é tido como uma das mais expressivas produções 

modernistas paranaenses. Entretanto, se isso faz jus ao talento do poeta, acaba por 

desconsiderar, pelo desconhecimento, uma vasta produção literária que ainda permanece nas 

páginas dos jornais do período.295 

Na verdade, a maior parte desta produção, independente de seu valor artístico, foi 

publicada somente na imprensa curitibana. O meu poema do quintal de minha casa de Sá 

Barreto, por exemplo, se encontra nas folhas arquivadas da Gazeta do Povo. 

A minha casa tem no fundo um quintalejo, 
monótono, sem jeito, aborrecido.. .1 

[...] 

E enquanto os quintalejos dos vizinhos 
plenos de árvores frutíferas e flores, 
enchem de aroma, e de alegria, e de saúde a manhã clara, 

o meu quintal, 
monótono, sem jeito, aborrecido. 

decadente, decrépito, caduco, 

parece um avarento indesejável 
que levou ajuntando a vida inteira 

todas as pedras, latas velhas e imundices que há no mundo....296 

Cabe destacar que em muitos poemas, definidos como modernistas pelos seus 

295 Não obstante sua extensa produção literária. Correia Júnior foi mesmo um aficionado pelo 
teatro. Em Curitiba, ele atuou principalmente na Companhia Renascença, protagonizando diversas de suas peças, 
chegando a influenciar Odilon Negrão, Alceu Chichorro e Sá Barreto a participarem de algumas montagens. O 
seu talento nesta área foi. inclusive, reconhecido por Procópio Ferreira, que o convidou a integrar sua 
Companhia. Em fins de 1927. Correia Júnior apresentou-se em diversas peças no Rio de Janeiro, com esta 
destacada Companhia, merecendo elogios da crítica carioca. Entretanto, pouco mais de um ano depois, em 
virtude das saudades de sua noiva, a atriz Emma Riva, que não respondia as suas cartas, o ator retornou a 
Curitiba, onde se casou e voltou a integrar a falange modernista. 

296 BARRETO. Octávio de Sá. O meu poema do quintal da minha casa. Gazeta do Povo. Curitiba, 
10 jan. 1928 .p.2. 
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autores, não se vislumbra rigorosamente tais preceitos estéticos. Muitos deles não 

abandonavam totalmente a métrica e a rima e. às vezes, a fórmula usada se reduzia à citação 

de situações, máquinas, aparelhos ou comportamentos modernos. São muitos os poemas sobre 

a movimentação das ruas. os carros, os aviões, o asfalto e os "bungalows" dos arrabaldes da 

cidade e outros ícones da modernidade. 

Nesta paisagem verde da Água Verde 
Explode, com tons gritantes 
A graça ornamental 
De um "bungalow" moderno... 
Autos deslizando fon tonando. 
Velozes e estridentes... 
Elétricos e caminhões. 
Rolam na febre de vencer distâncias... 
E as matas recuam 
Ante a carga cerrada 
Da civilização 
Que avança com todo o seu dinamismo bruto 
E vence tudo... 
Há apenas um protesto discordante 
À noite, a voz das rãs indignadas 
nham...nham...nham..nham...nham. 
clamando contra a derrocada insopitável 
da deliciosa vida antiga, 
com saudades românticas 
das tropas, das boiadas 
e do caipira que, de ponche, de botas 
e chapéu de abas largas 
correndo léguas e mais léguas, 
passava de vez em quando, 
trotando, soturno, na estrada deserta.297 

Na verdade, esta modernidade curitibana era mais uma 'liberdade poética' do que 

uma realidade. Curitiba tinha apenas uma rua asfaltada e, embora a população crescesse 

rapidamente, especialmente com a chegada dos imigrantes, ainda não havia atingido o 

crescimento de outras capitais brasileiras e européias. Entretanto, se observava uma intensa 

campanha pela modernização da capital paranaense, que movimentava muitos jovens 

escritores integrantes do modernismo. Estes publicavam artigos denunciando as precárias 

condições de algumas edificações do centro da cidade, as péssimas condições de higiene dos 

bares e cafés, a necessidade de novos atrativos e opções de entretenimento. Ao mesmo tempo 

297 RODRIGO JÚNIOR. Pirolitos de Tostão. O Dia. 17 lev. 1929.p.6. 
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enalteciam iniciativas como a construção de novos prédios, como o Edifício Moreira Garcez, 

a retirada de vendedores ambulantes do centro da cidade, a introdução do ônibus no transporte 

coletivo, entre outros aspectos. O discurso dos literatos, nesse sentido, indicava um progresso 

possível ainda que não plenamente alcançado. 

Outra diretriz difícil de ser seguida pelos modernos poetas curitibanos era o 

abandono da 'musa inspiradora", o que foi bastante apregoado no início do movimento. O 

coração apaixonado dos jovens freqüentemente traía esse ideal, e as homenagens às amadas 

enchiam as páginas dos jornais. 

Era tarde....muito tarde sim... 
Que horrível para o mundo inteiro. 
Que acordou cedo. bem cedo, como um obreiro 
E que bom. que bom. para mim... 

Era tarde, muito tarde sim... 
Lá fora se tratava de casos rudes, complicados 
E que bom. que bom para mim.... 
Entre as ondas dos acolchoados! | . . . ] 

Quem me dera ficar ali eternamente 
Leia.... dos meus sonhos bons.. 
Ouvir que aos poucos teu coração 

Serenamente, calmamente 
Iria perdendo os sons... 

E entre os acolchoados tão macios 
Ondulados como as águas dos rios 
Escutar ainda a última pulsação 
Para depois morrer 
Morrer 
r . • • - 298 De inamçao. 

Em relação à prosa, como se verá no próximo capítulo, a edição de livros foi 

facilitada pelos esforços da editora A Novella Paranaense. O empreendimento, que funcionou 

de 1925 a 1929, lançou sete livros entre novelas, contos e romances. Em paralelo ao 

empreendimento, um dos lançamentos individuais de maior repercussão foi o romance 

humorístico Viva O Tango, de Ildefonso B. Cordeiro, o Jeca Rabecão. 

Editado em 1927, seu lançamento foi acompanhado de uma campanha publicitária 

298 CHICHORRO. Alceu. Antes eu nunca acordasse. Gazeta do Povo. Curitiba. 16 jul. I927.p.4. 
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de forte apelo popular, que prometia aos leitores "5 dias de bom humor: a quem sabe 1er 

corretamente; 6 meses de prazer: a quem só sabe 1er soletrando: 8 anos de gozo: ao leitor 

gago: e 12 séculos de angústia ao eleitor: que quase sempre é analfabeto".21'9 

I ' 1 V*»- ^ I ij s t jj íj 

M l i i i i l ! íliiiíiííiíiiitó i i iiiííiiiiÀò ¡ 
sera exposto á veada 

V i v a o T a n g o T 

o gfiuidc rumaucc Iiumortóticu de paiptUmíc adoali-

dade escripio por 

VIVA 0 ÍANüU ! que contém duzeaias papisas 
de critica social, divide-se em tres graades partes. 0 

interessantíssimo estrecho de 

TJJTGC>. 
«ntá p«rfeitara«nte defendido jwloa sou» principa o* p e r u o 

nageu*. qu« s ã o : 

anuncio do romanee viva o lango de Jeca 

Rabecão Gazela do Povo maio de 1927 

299 VIVA O TANGO! Diário da Tarde, Curitiba. I I abr. 1927. p.3. 
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Como muitas das produções em prosa do período, a trama abordava a 

transformação dos costumes sociais. Mais do que isso, no entanto, Jeca Rabecão fez da 

redação de Viva o Tango uma oportunidade para expandir seu bom humor, característica que 

o tornava um dos literatos populares da cidade. Na verdade, o autor não perdia a oportunidade 

de fazer uma piada, incluindo até notas de rodapé para destacar, por exemplo, a coincidência 

do nome da cerveja Guiness, com dois SS, com o tratamento formal dado à autoridade Papal, 

Sua Santidade, também escrito com SS.300 

Viva o Tango foi prestigiado pelos amigos nas críticas e comentários e alcançou 

boa vendagem na capital, mas não obteve repercussão fora das fronteiras do estado. Destaca-

se que, no mesmo ano, o autor divulgou, em forma de folhetim publicado no Diário da Tarde, 

o romance Mania de época, que também discorria sobre a modificação dos costumes 

sociais.301 

Além dos livros e jornais, para divulgação de suas produções os escritores 

utilizavam as revistas literárias, geralmente editadas por um grupo de intelectuais associados, 

a maioria delas de curta duração. Contudo, algumas merecem ser mencionadas. Em fins de 

1927 saiu a Ilustração Paranaense. O editor era João Baptista Groff, conhecio e premiado 

fotógrafo e cineasta. A revista tinha um padrão técnico bastante elevado para a época, e era 

editada em papel de qualidade, com muitas fotos e ilustrações internas, capa e anúncios 

coloridos, uso de clichês e diagramação esmerada. Seguia um padrão bem próximo da 

Ilustração Brasileira, editada no Rio, trazendo flagrantes da vida e da sociedade curitibana. 

Tais assuntos se misturavam a uma boa dose de literatura - poemas, ensaios, contos e artigos. 

A Ilustração Paranaense circulou por cerca de dois anos, com contribuição efetiva dos 

modernistas locais. Nos seus números, se destacaram muitos artigos de Odilon Negrão, 

300 JECA RABECÃO. Viva o Tango!. Gazeta do Povo. Curitiba, 13 maio 1927. p.2. 

301 Logo depois da publicação deste romance cm forma de folhetim, os diretores da Novella 
Paranaense anunciaram a sua publicação em livro. A promessa, contudo, não se concretizou provavelmente 
devido a dificuldades financeiras. O mesmo problema ocorreu com a novela "Marysa". de Leonor Castellano, 
com a novela antropológica de Odilon Negrão, um romance de Raul Gomes. "A filha do Sol" de Heitor Stockier 
e uma novela de Phâmphilo de Assumpção. 
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especialmente uma avaliação do Futurismo no Paraná, e poemas de Ada Macaggi, Correia 

Junior. Rodrigo Júnior, Octávio Sá Barreto, entre outros. 

Outra revista importante foi Prata de Casa, editada por Leo Júnior. Uma de suas 

inovações foi a diagramação do texto da capa em forma de símbolos paranaenses como a 

pinha, o pinhão, o pinheiro, etc. Nesta revista as artes em geral e, especialmente, a literatura 

eram os principais assuntos. 

Em todos esses espaços se fazia a divulgação das concepções modernas de arte. A 

questão do momento era descobrir qual a maneira mais pertinente de retratar a cultura 

brasileira. Nesse sentido, por exemplo, Mário Graciotti, que permanecia atualizando os 

leitores sobre o Modernismo Paulista, entrevistou Plínio Salgado, que discorreu sobre uma 

das vertentes. 

Pede-me V. uma entrevista sobre a Anta e o antismo, com o fim de contar ao Paraná o movimento 
brasileirista de São Paulo. E com a maior alegria que atendo, pois já tive notícia do interesse que 
esses assuntos despertam em Curitiba. Nem podia ser de outra maneira, ecoado na linda 
"Inajáretama". os "nheengareçaras" proféticos do Piratininga. Pois o Paraná é uma continuação 
moral e econômica de São Paulo. Já est ivemos, administrativamente ligados, na História; e, ainda 
agora ligamo-nos economicamente: a lavoura paulista do café avança pelo estado ubérrimo que, 
dentro de alguns anos, ombreará conosco em tudo. Intelectualmente, o Paraná é um grande centro, 
um dos mais notáveis do Brasil. Mas, falemos da Anta f...] 
Eu já disse aqui em São Paulo e em artigos para Porto Alegre e para a Capital da República, e quero 
repetir agora: o Movimento da Anta é mais de ação do que de pensamento. E uma guerra de 
extermínio contra tudo o que, inculcando-se brasileiro, for essencialmente estrangeiro. Se possível 
for, nós nos aliciaremos, mediante um pacto solene, a fim de, unidos todos os novos do Brasil, 
assumirmos uma atitude definida, lançando mão de todos os meios para a campanha de 
nacionalização de nossa vida mental, dos nossos costumes.3 0 2 

O entrevistado destacava ainda a importância do índio e de sua cultura, a 

verdadeira matriz da raça brasileira. Poucos dias depois, contestando esta afirmação, o médico 

paranaense Milton Carneiro, colega de Manfredini na Universidade e na Saúde Pública 

Estadual, redigiu uma réplica ao artigo defendendo a pluralidade cultural. Para ele, ainda não 

estavam completamente definidos quais "os elementos preponderantes na arquitetura do que 

seria uma futura raça brasileira". Cumprimentando o escritor de O estrangeiro pelo seu 

talento literário e pela sua crença nas imensas possibilidades da pátria, o médico suavizava o 

302 GRACIOTTI . Mário. Palavras de fé - I . O Dia. Curitiba. 3 mar. 1927. p.2. e GRACIOTTI, 
Mário. Palavras de fé - II . O Dia. Curitiba. 4. mar. 1927. p.2 
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sonho de Plínio Salgado de uma unidade racial e de uma matriz única, defendendo a adoção 

de uma abordagem na qual prevalecesse "a humanidade e não a nacionalidade". 

O idioma gigante - a língua portuguesa - garantirá uma identidade de espírito entre os povos 
diversos que nos procurarem. O meio brasileiro, pelo seu latal determinismo metamorfoseará em 
brasileiros todas as gentes advenas que. até aqui chegarem. 
Talvez que até essa hora já nos arguam de antinacionalista. Assim nos defendemos: os grandes 
povos não devem caminhar para a nacionalização egoistizante e estreitadora de aspirações, mas para 
a humanização ampliadora e desfronteirante de todos os grandes ideais. 
Ponhamos de lado a Anta. o Curupira, a Loba e o Macaco e acreditemos em nós mesmos e na nossa 
língua. 
Enderecemos para a Glória esta "vasta carta sem endereço" a que se chama Brasil. Oremos 
ardorosamente nas multifárias e porvindouras fulgurâncias da grande nação! 31,3 

Além dessa discussão, permanecia o antigo debate relacionado aos padrões 

estéticos modernistas. A crítica que continuava a se fazer de maneira contumaz, às vezes, 

assumia uma atitude irônica e provocativa. Uma nota, entre muitas, revelava o cansaço dos 

leitores em relação aos constantes textos teóricos e filosóficos desta escola de arte. 

Para o Manfredini 1er, meditar e sorrir... 
A vida anterior e futura não existe. 
A felicidade existe. C. de Figueiredo registra o termo; Sá Nunes e R. Gomes também. Emoções, 
ilusões, tonturas, que tais?...desequilíbrio simplesmente; 
O presente, o já , o agora objetivados pelos seis sentidos, são a única prova, a única evidência de que 
vivemos; 
A saudade é uma forma passadista de crer na memória; 
A esperança é a ambição dos tímidos, como a satisfação é o orgulho dos fracos: 
[...] A árvore sofre mas não pensa: a pedra nem sofre, nem pensa, nem escreve chatices 
filosóficas...304 

Outro ponto explorava ainda a ligação do Modernismo com o Futurismo e 

conseqüentemente com o fascismo italiano. A viagem de Marinetti ao Brasil ainda repercutia 

na memória dos seus opositores. 

Isolado do espaço e do tempo; produto de um excesso de exaltação romântica: expulso da órbita das 
realidades construtivas; condenado à morte: pela insuficiência restritiva de suas leis estéticas: o 
marinettismo em vésperas de desaparecer, esperneia, entre as paredes lúgubres de sua miopia 

303 CARNEIRO, Milton. A paulicéia desvairada pela Anta. O Dia, 14 mar. 1927. p.l e 5. Cabe 
resaltar, entretanto, que o Modernismo literário enfocava a necessidade de reavaliação do nacionalismo ingênuo 
do Romantismo, que europeizou o índio, dotando-o de características de um verdadeiro cavaleiro/cavalheiro 
medieval, e esquceu o negro. O nacionalismo modernista, portanto, repeitava as especificidades étnico-culturais 
de cada povo e, coerentemente, não era xenófobo. 

304 VARGÃO. Fu tu r i smo- f i losof i a em glóbulos. O DIA, Curitiba. 12 jan. 1927. p.2. 
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menial. 
Nu Parana, meu caro enlega. ninguém o conseguiu assimilai': o que se icm ícito. enire mis. não passa 
de um arremedo, vago e impreciso de um "delirium-ilálico". 

¡Vlarinelli. - o embaixador do Futurismo - quando, no Brasil, em varios palcos, icnlou pôr a nu 
us suas antidiluvianas leorias estéticas, loi .saudado, signil ¡cativamente, pela iiHeleclualidade 
patricia, que lhe recebeu de orelhas em pe. sem compreender-lhe os intuitos. 
lile não percorreu, embora quisessem os seus adeptos, o Brasil em missão de propaganda artística. 
Célico, convencido tie que seus erros não poderiam nunca írutiliear no cérebro moço da América, 
limilou-se a dar expansão as suas idéias políticas. Daí a falencia antecipada de seus projetos. 
Não creio que. em nosso país. existam adeptos de uma tal escola, e. sim. como já tive oportunidade 
de acentuar, pálidos arremedos desse diletante, antiquado c loqua/..|.. 

Como um dos motivos da mudança de denominação de Futurismo para 

Modernismo era desvincular o movimento brasileiro do fascismo e. ao mesmo tempo, criar 

uma arte cujas motivações estivessem na história e no folclore nacional, a referência ao 

futurismo quase nunca ficava sem resposta. Nessa lase e nesse aspecto, se destacava Odilon 

Negrão (Yherá Poytan). que assumia prontamente o posto de principal combatente 

modernista. 

A arle moderna não tem nada a ver com os lunáticos desvarios de Felippo Thomaso Marinetti: ela é. 
antes de mais nada. o oxigênio vivificador que veio expulsar das lindes estéticas brasílicas. o 
carbono nefasto das influências estrangeiras. 
O que queremos não é uma arte de estufa, uma arte envidraçada e repleta de pieguismos 
inamoldáveis ao nosso meio e a nossa época! 
No Brasil, nunca tivemos Lima escola literária que fosse genuinamente nossa, brasileiramente 
brasileira!...[... | 
Nós queremos uma arte atual, uma arte do nosso tempo, da nossa gente e da nossa terra. 
Nós não queremos destruir, queremos reconstruir: não queremos por fora. queremos aproveitar! 
Até ontem, no meio artístico brasileiro, germinavam os mais exóticos cogumelos dos quintais 
europeus. Era necessário lazer-se uma limpeza rigorosa, uma higiene severíssima nas cogumélicas 
leivas artísticas que coriscavam as planícies da nossa terra. 
Não replantamos: deixamos a boa terra, morena e gorda, produzir por si mesma o que fosse seu. 
Foi o que fizemos. 
E o que ainda estamos fazendo. 
E o que cont inuaremos a lazer. 
A terra está produzindo capim barba de bode. liririca... Não la/, mal. é nosso.3"6 

A fórmula para essa arte "brasileiramente brasileira', contudo, não era um consenso 

entre os modernistas locais, surgindo diversas facções internas. Os diferentes grupos paulistas 

ío Movimento da Anta. o Nacionalismo, a Antropofagia) e cariocas exerceram grande 

influência nessas discussões e. em pouco tempo, o debate interno iria suplantar o externo. Tais 

Jl* JOÃO DA AVENIDA. Caixa Registradora. O Dia. Curitiba. H Jul. 1927.p.2. 

J"6 YBERA P O Y T A N (Odilon Negrão) Debates e polêmicas. Diário da Tarde. IX jul. 1927. p. 2. 
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diferenças serão mais perceptíveis depois da visita da estilizada cantora carioca Germaninha 

Bittencourt, até porque, nesse período, a literatura passadista se encontrava em declínio. 

2. A DECADÊNCIA DA ACADEMIA DE LETRAS DO PARANÁ 

A passagem do Futurismo para o Modernismo não diminui a campanha que os 

literatos que integravam esses grupos faziam contra a Academia de Letras do Paraná. Mesmo 

com o prestimoso auxílio financeiro dado ao casal De Souza Junior, o Presidente da 

Academia Alcides Munhoz307, continuou um dos alvos principais das críticas dos jovens 

literatos. Os motivos de deboche eram. em especial, a sua postura nas cerimônias formais e a 

sua duvidosa vocação literária. Seus longos e enfadonhos discursos nas solenidades eram 

sempre mencionados, como quando apresentou a conferência do literato Bastos Tigre, em 

1927. 

A nota humorística que preparou, entanto, o bom "humour" da platéia foi o próprio Sr. Alcides 
Munhoz quem o deu. como Presidente da Academia de Letras tio Paraná, ao fazer uma apresentação 
quilométrica de um homem que o próprio Alcides declarava não precisar de apresentação: e isto num 
discurso que não houve meio de o orador "fechar". E preciso porém que o ilustre beletrista não 
avalie os nossos oradores, e os temos notáveis, pela "cnerencação" do Sr. Alcides, cujas boas 
intenções, em lodo caso. merecem francos louvores. O próprio Sr. Munhoz da Rocha, que estava 
presente, e incomodadíssimo com as trapalhadas do seu digno auxiliar, fala um milhão de vezes 
melhor...e não é. ainda acadêmico.. . Saudado, depois, da "bóia" do Dr. Munhoz, entrou o glorioso d. 
V . I l-"'8 
Xiquote 

307 Alcides Munhoz foi eleito presidente da Academia de Letras do Paraná em 25 de novembro de 
1925. tomando posse em 13 de janeiro de 1926. sendo reeleito para as gestões de 1927 e 1928. deixando o cargo 
em 19 de fevereiro de 1929. Ver BOI A. Wilson. A antiga academia de Letras do Paraná (nascimento, evolução e 
ocaso). Revista da Academia de Letras do Paraná. Curitiba. 59(34) jun. 1995 pp.57-78. 

308 BASTOS Tigre. O Dia. Curitiba. 24 maio I927.p. I. Ao que parece, a apresentação foi bastante 
enfadonha, como enfatizou ainda esta outra nota: "Como noticiáramos, realizou-se ontem, no Teatro Guaira, a 
conferência do festejado autor de Moinhos tie Vento sobre Emílio tie Menezes na intimidade. Abriu a sessão o 
Sr. Alcides Munhoz. Secretário Geral do Estado e Presidente da Academia de Letras do Paraná. Como sempre o 
ilustre teatrólogo foi insuportável na sua lenga-lenga. parecendo mesmo que tirou patente de invenção para 
torturar a gente. E que o sr. Alcides Munhoz nunca foi homem tie letras aqui nem na caixa-prego e se acha à 
frente de lal Academia pode ficar certo de que não é ele o Presidente, e sim o Secretário de Estado. Quando 
amanhã S.Ex. voltar à sua modesta banqueta tie trabalho, não será mais comediógrafo, não será mais o purista 
indígena, não fará mais discurso, não presidirá mais coisa alguma, não será mais o arremedo de um Assizinho 
Machado para gaslo cá da casa. E "disso", já tendo ele ontem uma prova. Amigamente costumava ele abusar 
com uma Cantilena da paciência do auditório, impingindo uma xaropada sensaborona e muito mal decorada. E 
lodo mundo engolia sem tugir nem mugir. Mas. ontem, a assistência achou que a discurseira do Sr Alcides era 
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As referências ao "tálenlo" do comediógralo paranaense apareciam também cm 

crônicas. Nelas se des ta vac a o L I S O indiscriminado que Alcides fazia de S C L I cargo político para 

conseguir algumas vantagens literárias. Quando Procópio Ferreira encenou, no Teatro Guaira, 

a sua peça ,4 Cabeça do Ministro, por exemplo, sobraram galhofas sobre a sua conduta. 

O Procópio naquela noile. levava a cena à "Cabeça elo Ministro", do inimitável comediógrafo 
indígena, que e o meu preclaro camarada .Alcides Munhoz, presidente da Academia de Letras e 
Secretário Geral do estado. O teatro regurgitava ele gente. A flor elo funcionalismo público estadual 
estava ali enchendo as Irisas, empanturrando a platéia. O autor, ela frisa número dois. ao lado do 
aiudante ele ordens ela Presidencia elo Estado, passeava sohrancciro os olhos vitoriosos sobre a 
platéia que sapatcava. ovacionando a peça e a graça brejeira ele Procópio. 

Terminada a função foi o mundo oficial em peso. cumprimentar o autor, que estava radiante, 
achando apenas que o Procópio não andou bem 110 seu papel e e | u c o Restier enxertou muita coisa. 
Até as moscas, naquela noile quente, alçavam um lox-trot em torno da calva luzidia elo 
comediógrafo, onde às vezes descansavam, provocando uma coceirinha boa esquisita. 
Um dos funcionários. e | u e foram cumprimentar o chele, lez-se acompanhar de sua senhora, a quem 
o Alcides, apertando-lhe a mão. agradecia, se desfazendo em gentilezas. 
- Dava uma fortuna para poder ainda ouvir a sua peça... 
- ()h. minha senhora.. .muito me penhora sua gentileza...bondade sua minha senhora... 
Mas a senhora como que alheia às expressões ele gratielão ele Alcides: 
- Dava uma fortuna para poder ouvir, porque há 10 anos que fiquei, a despeito de muito tratamento 
que tenho feito, mais surda que uma porta...não ouvi nada. absolutamente nada...'30'' 

O comparecimento maciço dos funcionários públicos à apresentação, logicamente, 

estava relacionado à proeminência política do autor e deve ter sido um dos aspectos 

considerados pela companhia na hora da escolha do texto. Além disso, o Governo do Estado 

subsidiava as despesas de muitas companhias e artistas que se apresentavam no Paraná. 

Além das críticas em relação ao presidente, havia muitas cobranças sobre a atuação 

da Academia de Letras do Paraná. Cobrava-se muito da agremiação uma ação mais efetiva no 

cumprimento de suas promessas, especialmente em relação ao traslado dos restos mortais de 

Emílio de Menezes e ao patrocínio do ingresso de Rocha Pombo na Academia Brasileira de 

Letras. 

A ALPR faz. mesmo questão ele não cumprir a palavra empenhada. . .A vários comctimentos ela se 
tem proposto e. pesa-nos elizé-lo nenhum deles teve. alé o presente, realização. Nem sequer fizeram 

exagerada e começou a protestar com pigarros. tosses, com murmúrios, quando o soporífero do Sr. Alcides 
compreendeu a coisa e assentou-se. Bastos Tigre há ele pensar que os nossos oradores são da marca do 
Sr.Alcides quando a própria Academia lem Dario Velloso. Samuel César. Lacerda Pinlo. Chico Leite e outros 

Ver A CONFERÊNCIA ele Bastos Tigre e a sensaboria elo Sr.Alcides Munhoz. Diário da Tarde. Curitiba. 
24 maio 1927.p.2. 

i m RITZ. Clemente ( Procópio). Coisas ele Calé. O Dia. Curitiba. 4 dez. 1927. p. I 
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as primeiras démarche para isso. Alardeada a promessa (e alardeada loniiruosamenie. como convém 
a uma Academia de Letras). os paredros da imortalidade meteram o dedo no nariz e 
cochilaram...Nem mais promessa. . .Tudo caiu na pasmaccira de sempre icomo convém a uma 
Academia de Letras) esquecidas as promessas e a retórica lanfarreante que se as elarinou... A quem 
nos inquinar de injustos, lembremos dois simples latos, bastante comprovadores da falta ele palavra 
do cenáculo das gloriosas celebridades.. . (> caso cio traslado do corpo dc Emílio de Menezes para 
esla capital e o caso da candidatura de Rocha Pombo a Academia Brasileira. 

Há alguns anos depois que a Gazeta do Povo lembrou a aparição a ser feita ao grande poeta de 
"Ultimas Rimas", cujo corpo deveria vir do mísero uimiilo em que ¡a/ intimado 110 Rio para um 
repositório mais decente 110 cemitério dc Curitiba, a cidade natal do \ate magnífico de "Vitória 
Regia" Quem se propôs a esta tarela reparadora? Foi a Al.PR. Indicada a ela a lembrança da 
Gazeta do Povo pelo Sr. Romário Marlins, a Academia, entre ¡uras de enternecido civismo 
intelectual, tomou sobre os seus ombros a realização do translado. 
Até hoje o estado do Paraná espera que a .Academia cumpra o que se comprometeu perante ele...[... | 
O mesmo com a candidatura de Romário Martins à ABL. A agremiação do Sr. Alcides Munhoz 
grilou, esbravejou, trombeteou ruidosamente que ia candidatar Rocha Pombo à primeira vaga do 
Trianon. Todos olharam com simpatia para este propósito, dado que realmente o Paraná precisa ter 
um plenipotenciario das suas letras junto da ABL e dado que Rocha Pombo não por ser paranaense, 
mas pelos seus grandes méritos de historiógrafo, faz. jus a uma cadeira entre os quarenta imortais, 
onde assenta muita e muita gente de valor mínimo vis a vis ao valor do nosso eminente conterrâneo. 
A ALPR cumpriu a promessa'.' Aqui como 110 caso de Emílio, brilhou pela desfaçatez tia 
"nonchallance".. . várias vagas tem havido 110 cenáculo da avenida das Nações. Depois das 
barulhentas promessas da nossa academia mirim... acaso soube alguém do nome de Rocha Pombo 
entre os candidatos sob os auspícios da ALPR? Qual! A ALPR está aos poucos entrando para o rol 
das inutilidades (como convém a uma Academia de Letras). 

A instituição fez algumas ingerências para elevar o nome do historiador 

paranaense, indicando-o formalmente para ocupar um lugar na ABL, mas nunca conseguiu 

deflagrar uma campanha que transpusesse realmente as fronteiras estaduais. Quanto ao 

traslado dos restos mortais de Emílio de Menezes, este se concretizou com a atuação dos 

modernistas paranaenses, patrocinados pela Gazeta do Povo. Para a maioria dos paranaenses, 

esse fato denotava o pouco empenho dos acadêmicos na ação. 

Com efeito, desde sua criação, as principais atividades da agremiação literária se 

resumiam às reuniões de praxe e à apresentação de trabalhos dos acadêmicos sobre os seus 

patronos. E, ao que tudo indica, assim como as reuniões do Centro de Letras, o quorum da 

Academia não era muito representativo. 

Naquele dia. em que houve sessão na Academia de Letras, eu amanheci debaixo de uma fortíssima 
tensão de nervos, aborrecido, entediado. neurasténico. E 11a rua todos me apareceram também sob o 
mesmo estado de nervos. [...] A tarde, pensei em assistir a Academia dc Letras. Pensei e me abalei 
lá para o Clube Curitibano. Topei, â poria, com duas comissões de acadêmicos encasacados: - uma 
direcionada às senhoras e senhoritas. outra de recepção aos Homens de Letras, aos representantes tia 
imprensa, os cavalheiros enfim. 

A ACADEMIA dc Letras do Parana: Emílio de Menezes e Rocha Pombo. Gazeta do Povo. 
Curitiba. 22 mar. I927.p.3. 
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Ali estavam equilibrados dcniro de suas easaeas académicas, os ilustres imortais que consti tuem o 
arroz de lesta das sessões publicas, a que não deixam nunca de comparecei-. () .Alcides Munhoz, que 
trazia nos bolsos das calças uns apensos do relatório em que está dando a ultima demão. O Chico 
Leite elogiando com entusiasmo a idéia do Alcides escrever outra comédia. O Phâmphilo. pensando 
cm escrever outra mensagem para a Rainha dos Estudantes. O Niepce. arrependido de ter querido 
ser candidato a deputado federal. O Samuel bancando o saci-pererê e achando que o Serafim é que 
tem jeito de Maria Cachucha. () Leónidas intrigado cm resolver o problema de como ja nasceu 
velhinho, careca de óculos e enrugado. 

Entrei. Lá em cima o Suriani jazzbandeava. No salão. Nestor Victor relia anula mais uma vez o 
discurso que ia prolenr. 
Daí a momentos, presentes os acadêmicos, das comissões da porta, iniciou-se a sessão na hora e 
local de costume, lendo sido, sem debates, aprovada a ala da sessão anterior e lido o expediente, 
num lom declamatório pelo secretário perpétuo. Houve discursos, discursos pomposos e poesias 
decoradas. 
Sai larde e planici-me no calé a chupar caldo de cana. 
- Então, que lais os discursos acadêmicos: | pe rgun ia ram| 
- Aquele mesmo ramerron de Exmas. . Sr.as.. Meus Srs. Representante disto, representante daquilo. 
E a música do Suriani. 
- Quer dizer portanto, que havia muita gente assistindo à sessão.' 
- Qual o que! Só eu. que banquei ali o "Exilias. Sras. 'V'Meus Srs"e creio que até o "Meus 

Em pouco tempo, no entanto, a situação da agremiação se agravaria. Desde a sua 

instalação, cogitava-se aumentar o número de acadêmicos para acomodar em seu quadro 

institucional novos postulantes, especialmente do meio político. A ampliação, entretanto, 

tinha forte oposição de Serafim França, seu principal idealizador. 

Mas. após a terceira eleição consecutiva de Alcides Munhoz, no início de 1928, o 

assunto voltou a ser debatido e. desta vez, se organizou uma artimanha para sua efetivação. 

Em reunião convocada sob o pretexto de abrir inscrições para as vagas de Moisés Marcondes 

e Paulo Assumpção. recentemente falecidos, o secretário Leónidas Loyola apresentou a 

proposta de ampliação do quadro da Academia de Letras do Paraná para quarenta cadeiras, 

solicitando urgência em sua votação. O proponente anexou ao pedido um telegrama de Nestor 

Victor, em nome de todos os acadêmicos do Rio, a favor da proposição e da rápida indicação 

de nomes. Serafim França argumentou que era necessária uma convocação especial para 

debater o assunto, mas ao seu lado ficou apenas Phâmphilo de Assumpção. Depois de debates 

intensos, foi decidido que deveria ser feita nova convocação, marcada já para o dia seguinte. 

Na nova reunião, se deliberou a criação de mais 10 vagas, indicando-se 

311 RITZ. Clemente (Procópio) Coisas de café. O Dia. Curitiba. 3 dez. 1927.p.l. 
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prontamente os nomes para estes lugares/12 No primeiro escrutínio. Ib ra m eleitos, em 

primeiro lugar, o Presidente do Estado - Afonso Alves de Camargo. Marcelino Nogueira 

Júnior. José Muricy. Lindolfo Pessoa. Oscar .Martins Gomes. Arthur Ferreira dos Santos. 

Jaime Ballão Júnior. Pereira de Macedo. Brasílio Itiberè e Alexandre Beltrão. A grande 

maioria dos eleitos era integrante do novo Governo Estadual, o que denota a intenção de 

conseguir obter favorecimentos políticos. Indignado com os rumos da instituição que havia 

criado. Serafim França se retirou do recinto e renunciou à cadeira de Emílio de Menezes313. 

O caráter político da eleição dos novos acadêmicos provocou várias manifestações 

de repúdio. A Academia passou a receber as denominações de "Academia do Partido 

Republicano" e "Academia do Engrossamento do Paraná". Alceu Chichorro não perdeu 

tempo e estampou uma charge do Presidente do Estado desempenhando suas atividades 

literárias. 

o O Q O 

Urm (direia) ouvir ourrUo»! "Corto 
Já neoepiodócu btml Mu «u xaranto, 
Qne ODT» « oa «turo, iWadu que decerto, 
AM á noite, pallido de m yunto. 
Procure, ú veio d»r o Xtíl». enquaaw 
0 Panli • Sllvm — velhinho c¿t»-rto. 
tfcee m*c4U » pacieneili ••>'" «ualljucr c»nt» 
S nam * pAo, oi e»Mr de periol 
Direi» »i4r»: • Mlonto, ó pobre Ornato. 
Porque M ouve e o» acara», du*ranido. 
Porgue sio uafcu ¡i con» tado ia" 
E eu voa direi: — Só MÍ «bomtel—». 
Mm. por mar. sou chef» do peruJo, _ E obriiredo i <hmr «M "eetrviloel 

Presidente do Ksiado Alïonso Alves de Cainaryo depois de sua eleição 

para a Academia de Lenas do Paraná. Caricatura de Alceu Chichorro. 

Jornal O Dia. Acervo documentação paranaense, hppr 

NOS DOMÍNIOS da imortalidade. G a z e t a do Povo. Curitiba. 22 mar. 1928. p.3. 

FORAM eleitos os novos membros da Academia de Letras do Paraná. Gazeta do Povo. Curitiba. 
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Outras reações, não tão hem humoradas, comentavam o acontecimento e a sua 

repercussão na cidade. 

As eleições ile anteontem realizadas na Academia de l.eiras do Parana para preencher as de/, 
cadeiras, receniemenic criadas, vieram airair as atenções públicas para esle importante manancial de 
altas espirituali/ações. 
Foi. pode-se d i/.cr. o assunto exclusivo de todas as palestras do dia de ontem, sendo até bem jocosos 
os comentários que se 11/.eram ouvir. 
Se não lora o receio que temos de melindrar alguém, transporíamos para estas colunas apenas os 
comentários mais ingênuos que nos foram dados a ouvir. Não o la/.cmos de maneira alguma. Mas. 
não registrando ludo quanto de ferino ouvimos por essas ruas curitibanas. não podemos fugir, 
contudo, à anotação discretamente parcimoniosa de uma resolução inofensiva. De fato. as eleições 
da Academia de Letras foram recebidas em meio de risotas. de piadinhas irreverentes, de toda uma 
série de enfim, de coisas mais ou menos feias. 
A escolha de alguns nomes, dentre aqueles 10. não encontra justificativa plausível, mesmo em se 
querendo justificá-las com a variante, hoje tão comum, dc tais eleições obedecerem ao critério de 
aprovação de expoentes. Sem que queiramos ferir suscetibilidades de quem quer que seja. sejamos 
lícitos em dizer que a opinião pública deu significativas gargalhadas, principalmente pelo falo do sr. 
presidente do estado ler sido eleito logo de saída, e no primeiro escrutínio, e com 20 votos! 
Queríamos saber - com o público - se a Academia teria procedido assim, elegendo o Sr. Afonso 
Camargo, se não se encontrasse o ilustre patrício nas culminâncias políticas em que o vemos. 
Sim. resta-nos o consolo em última hipótese de pensar que a Academia de letras está por merecer 
um auxiliozinho do nosso Presidente de E s t a d o . J u 

A principal questão era a falta de ligação dos novos integrantes com a área literária. 

De fato. apenas Jayme Ballão Júnior e Oscar Martins Gomes eram escritores. Brasílio Itiberê, 

por exemplo, era músico. Sua admissão fazia com que se questionasse por que outros artistas 

como Alfredo Andersen. João Turim ou Lange de Morretes não foram indicados. A situação 

dos outros eleitos era pior. pois todos exerciam apenas cargos públicos. O questionável 

critério de escolha motivava as críticas, como ironizou Clemente Ritz: 

Disculia-se na Academia a escolha de novos acadêmicos. Procurava-se uma fórmula para que se 
pudesse aproveitar todos os membros do governo atual. Cada um indicava um nome e ao mesmo 
tempo justificava a escolha. 
Uma das condições essenciais era a de que o escolhido não Ibsse literato, não tivesse nunca perdido 
o tempo com essa baboseira de literatura e de arte. que não houvesse nunca castigado uma frase, que 
não houvesse nunca trabalhado um pensamento. Era preciso, porém, que apesar disso tudo, entre o 
indicado e a literatura houvesse um traço qualquer tie aproximação, principalmente e de algum 
parentesco com algum intelectual ou acadêmico. E surgiram os nomes:- em primeiro lugar o do 
Afonso: depois do Rebelinho. depois o de Beltrão, depois o do Eurides. depois o do Arthur Santos, 
depois o do Coronel Muricv. depois o do Morais Sarmento, o do Lindolpho. enllm os de todos os 
membros do governo. O do Lisímaco foi logo impugnado. Esse era intelectual: não podia ser 

23 mar. 1928. p . l . Mais tarde, o literato voltou atrás e não renunciou formalmente, embora não tenha mais 
participado das reuniões e outras iniciativas da Academia. 

•"4 COISAS da Ilustre Companhia - como o público recebeu as últimas eleições da Academia de 
Letras do Paraná. Gaze ta do Povo, Curitiba. 24 mar. 1928. p . l . 
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acadêmico. () BeIirão dói nas mesmas águas. O Moraes Sarmcnio cniron. Proieslos gerais. O Chico 
Leite demonstrou que o ilustre Inspetor da Guarda Civil não era inielcctual. mas tinha um nome de 
literato:- Moraes e Sarmento. Não convinha. lira capa/, de querer fa/.er algum dicionário lá 
dentro.I.... I31^ 

A partir da ampliação do quadro ele acadêmicos, ao contrário do que se poderia 

esperar, as notícias sobre as reuniões da Academia de Letras do Paraná ficaram mais escassas. 

Ao que parece, a estratégia acabou criando certo constrangimento generalizado entre os seus 

integrantes. Somava-se a isso o fato de que qualquer atividade promovida pela agremiação 

passava a ser motivo para piadas e charges. Quem mais aproveitou essa situação foi Alceu 

Chichorro. Nessa fase, o caricaturista retrava os acadêmicos com a figura de um burro. Uma 

das charges mais memoráveis mostra o calunga Fumaça, personagem mais conhecido do 

chargista. ouvindo a conversa de um velho burro com uma vaca: 

Um velho hurro disse um dia à vaca 

a minha vida besta vou dar fim 
Para isso c só meter-me na casaca 
E a cartola, a luneta e o bor/.eguim. 
Farão o resto. Vou à Academia 
Onde me insinuarei no alto escol. 
Em meio a tanta sabedoria 
Que isto aqui já vale caracol. 
Com tal coisa metida na cabeça. 
Se bem disse, melhor o burro fez. 
Fez discurso. Recitou à beça. 
E tudo quanto faz um bom burguês... 
Metido na roda dos políticos 
Escreveu versos chorosos e de amor. 
Parecendo um acadêmico dos autênticos. 
Cheio de caspa, careca e com bolor... 
Mas não se sabe que reviravolta 
Houve, que regressou dias depois. 
Como? - perguntou a vaca - j á de volta? 
Outra vez entre burros e bois? 
Não se deu bem com as tais literaturas? 
Qual! Respondeu. Não podes calcular! 
Ali sc encontram tais cavalgaduras. 
Que não pude por lá me acostumar...""6 

315 PROCOPIO. RITZ. Clemente. Coisas de Café . O Dia. Curitiba. 25 mar. 1928. p. I 

316 CHICHORRO. Alceu. O hurro. O Dia. Curitiba. 8 mar. I929.p. l . 
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Ad astra... Pilsen 

— E ' U t o , B a r r o ! C o « e « * k i é i i efe r r f w m a r o M a t a d e r o , 

m ñ d » « K á c a d a v e s a . p e r t » d » . . . 
— P o f c , oüw», s e a B o U à w i w M . j ' ^ a « , u « r c U . / » « » c o m o ^ a , 

C h a i r e de Alceu Chichorro solire a Academia 
de Leí ras do ( 'araná - Jornal O Dia. Acervo 
Docuincn iação Paranaense. Bppr. U s c o o r t t l . 

Diante dessa situação, em fins de 1928, Ernesto de Oliveira solicitou formalmente 

seu afastamento da agremiação literária. Foi informado, entretanto, que tal procedimento não 

era possível pois o estatuto previa a saída somente em caso de falecimento do ocupante da 

cadeira. Diante do exposto, o acadêmico não teve dúvida: mandou publicar nos jornais um 

comunicado insolente oficializando sua morte. A atitude causou muitos comentários. 

O secretário Perpétuo da Academia, tendo conhecimento do infausto e trágico passamento do 
estimado consocio Ernesto Lui/ de Oliveira, adiantado fazendeiro em Pirapó. resolveu, de acordo 
com o respectivo regulamento, declarar vagas as quatrocentas e quatorze cadeiras ocupadas pelo 
mesmo naquela corporação, ficando desde já abertas as inscrições para candidatos à eleição de 
substitutos. 
Ernesto de Oliveira foi sempre um fazendeiro inteligente e caprichoso tendo se dedicado com o 
maior carinho à plantação do avestruz e à cultura do besouro sendo, é verdade, um tanto infeliz na 
primeira de suas tentativas agrícolas, lendo, entretanto, logrado enorme êxito no que se refere a 
seguinte, que se generalizou por todo o estado, especialmente nas praças públicas desta capital. 
O experimentado lavrador, que era vastamente estimado 110 círculo de suas relações sociais, 
dedicara-se nas suas horas de lazer ao mavioso trato das musas, sobressaindo-se entre as suas 
variadas e laboriosas lucubrações agrícolas e desportistas, as seguintes monografias: Manual da 
Capoeira, ed. Ilustrada. Curitiba. 1892: Mecanismo da espingarda "Pica-pau". Curitiba. 1893: "Das 
caçadas em dia de repouso dominical" predica realizada na Igreja Presbiteriana de Campinas. 1904: 
"O elogio ila B..." conferC-ncia. Ponta Grossa. 1921: "Demonstração do postulado de Euclides" 
conferC-ncia. 1928: "Suspiros d ' a lma - sentidas endeixas". a sair e "Até a vorta - Adeus ao mundo -
página póstuma". J l 7 

i n ACADEMICO Ernesto de Oliveira. O Dia. Curitiba. 5 mar. I929.p.4. 
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Outra nota descrevia uma conversa sobre o caso em que o Dr. Aluízio Franca se 

queixava da falta de material para estudo na faculdade de Medicina do Paraná, especialmente 

de cadáveres. Os presentes lhe indicaram prontamente a utilização do corpo do acadêmico 

resignatárioJ''s. 

As reuniões da Academia de Letras do Paraná passaram a ser marcadas com 

intervalos ampios. Tanto que. ao final do ano de 1928. Alceu Chichorro chamava a atenção de 

seus leitores notando que a "pitoresca Academia de Letras do Paraná" há meses não dava 

sinais de vida. Segundo ele. o interessante era que "a Academia morreu justamente no 

momento em que elegeu para seu seio cabeludo mais dez...imortais! Outro motivo da morte 

da Academia, na irreverente ambigüidade do mesmo autor, estava na sua teima em "trabalhar 

com os membros de fora..." 31 *' 

O falecimento de Alcides Munhoz, em 13 de junho de 1930. encerrou formalmente 

as atividades da Academia de Letras. Somente em 1936. uma nova agremiação literária aos 

moldes acadêmicos, se constituiu no Paraná. Tratava-se da Academia Paranaense de Letras, 

em funcionamento até os dias atuais. 

E interessante destacar, no entanto, que esta nova instituição contou com a 

participação de muitos literatos que anteriormente haviam combatido seu formalismo. Os 

escritores Sá Barreto. Raul Gomes. Rodrigo Júnior. Laertes Munhoz e Valfrido Pilotto. que 

nos anos 20 descerraran! forte campanha contra o formalismo acadêmico, nos anos 30 

adicionaram ao seu guarda-roupa o fardão... 

3. UMA ESTILIZADA CANTORA CARIOCA 

Ao passar pelo Paraná, poucos dias antes da manifestação no Clube Curitibano. em 

1926. Raul Bopp anunciou a Odilon Negrão e Jurandir Manfredini que a cantora carioca 

J ' 8 RITZ. Clemente. Coisas de café. O Dia. Curitiba. 8 mar. 1929. p. I. 

319 C H I C H O R R O . Alceu. O Anzol - jornal publicado dentro do O Dia. Curitiba. 22 dez. 1929. p.4. 



198 

Germaninha Bittencourt tinha interesse em conhecer e se apresentar na capital paranaense. A 

princípio, esta informação não foi muito considerada pela dupla. mas. quando se assegurou a 

visita da artista, o caso foi lembrado. 

Quando Raul Bopp esieve aqui cm Curitiba, disse-me que ( ie rmanmha Bittencourt - a única voz 
sincera que o ergue no paleo da modernidade para cantar os soluços da alma brasileira - linha uma 
enorme vontade dc conhecer a nossa ierra, dc conviver com a nossa gente... 
Duvidei. Não fugi tias garras do meu vício execrando. 
Porém, agora, peço perdões ao Raul Bopp. porque ( iermanmha vem aí. galharda e entusiásticamente 
comover as nossas sensibilidades e produzir dinamismos aos nossos cérebros ankilosados. 
Germaninha é um pedaço da alma da nossa ierra, estilizada pela modernidade, que vem encher os 
lones elos nossos ouvidos de nostalgias e saudades, de encantamentos e ressonâncias de soluços, de 
lestas, de quimeras...J~" 

As notícias davam conta de que a cantora vinha ao Paraná depois de um grande 

sucesso na Argentina e Rio Grande do Sul: "em Buenos Aires, o seu talento de cantora 

genuinamente brasileira, fez brotar na alma dos argentinos a mais franca simpatia [...]. A 

mocidade nova de Porto Alegre elegeu Germaninha Bittencourt a rainha dos anseios das 

aspirações da Arte Modernista!..."321 

No início de janeiro de 1928, numa tarde quente de verão. Germaninha Bittencourt 

chegou a Curitiba acompanhada pelo marido - o poeta argentino Pedro Juan Vignale. Sua 

aparência e seus hábitos, segundo os relatos, eram bastante singulares. A cantora tinha pouco 

mais de um metro e meio de altura e a sua aparência frágil contrastava com o cabelo cortado 

"à la garçone", com seus vestidos modernos invariavelmente pretos, e com o hábito de fumar 

e beber em público. Mario de Andrade foi quem descreveu seu comportamento sui generis 

para a época. 

Me lembro muito bem da primeira vez que nos encontramos. Fomos descendo pela Rua Quinze, ela 
fumando. E ornamentava tão escandalosamente toda a rua. que ninguém não passava sem mirá-la. 
voltar o rosto, imaginando. 
[,..| O seu destino eram mesmo as aventuras sem grande perigo: e a arte uma destas aventuras. A 
mais amável, decerto, porque Germana Bittencourt possuía uma voz agradável de impregnante 
simpatia | . . . | 
Não linha amigos e linha frio. Tomava de longe em longe o seu Madeira R. para se aproximar do 
álcool, da mesma forma com que linha paciencia na amizade de certos rapa/cilios que a passeavam. 

J2" NEGRÃO. Odilon (Yberá Poytan). Germaninha Bittencourt. Gazeta do Povo. Curitiba. 6 nov. 
1927. p.3. 

J : | Id. 



199 

para se aproximar tia calúnia, li pagava. Pagava jamares e pagava o bonde pros rapa/es . só pela 
desaliñada exuberância brasileira de pagar. Timbrava em conservar unia independência masculina, 
que era bastante letrali/ada naquele tempo. Como todas as mocinhas burguesas que conquistavam 
um bocado de liberdade, mas perseveravam de alma sacre-couer. ela confundia bastante 
independência e desperdício de si mesma'"". 

f-oio de Germaninha Hiltecourt reprodu/.ida em 
Iodos os jornais que circulavam na capital 
paranaense em 1928. 

O casal foi recepcionado por alguns dos jovens modernistas já no primeiro dia de 

sua estada na capital, no hotel Jonscher. concedeu uma entrevista à Gazeta do Povo. Jurandir 

Manfredini era o repórter e descreveu a cantora com extrema admiração, destacando a sua 

informalidade e simplicidade, externadas na exigência em ser tratada apenas por "você". 

Não é madame Germaninha Bittencourt Vignalcs. Não é dama patrícia que deletéria a arte nos 
lazeres. Não é nada... E apenas: Germaninha . "tout court". Germaninha. sem circunspeção. sem 

J " ANDRADE. Mário. Germana Bittencourt. In Música, doce música. São Paulo : Livraria Martins 
Ed. . 1963. p.188-190. 
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protocolos. sem d ique las que enri jecem as espinhas, apedaniizam os ânimos e são simplesmenic 
insuportáveis |... | J" J 

Jurandir revelava as constantes recomendações e á admiração de Raul Bopp à 

cantora, referindo-se ao seu sucesso nas cidades brasileiras e argentinas e à importância de seu 

trabalho de divulgação e pesquisa na área do folclore nacional. Em agradecimento. 

Germaninha fez questão de frisar que Bopp admirava incondicionalmente o Paraná e o 

movimento artístico que aqui se processava, esclarecendo o papel que desempenhava no 

movimento. 

- Retomando o lio: a vanguarda dos novos, porque ouviu Raul Bopp e porque acompanhou esla 
rola apocalíptica pelo Rio Cirande e pelas repúblicas do Prata, lem uma antiga e incondicional 
admiração pela obra que "você" está construindo. 
- liste ala de concorrer para a esl i l i /ação de nossos ritmos musicais e. na minha opinião, um dos 
maiores eslbrços que incumbe a modernidade brasileira. Não quero dela nem elogios, nem 
admiração: quero apenas apoio, decidido, entusiástico, otimista e realizador. Se os modernistas que 
estão desbravando a mentalidade patrícia dos cipoais do passadismo estão lançando nessa estrada 
cheia de líquens da inteligência brasileira um bom sol vivificador e robusto. - se os modernistas 
incorporam as suas finalidades essa de fazer uma arte nossa, autêntica e legit imamente nossa 
concorreram para uma obra de delineamentos magníficos....!... | J : U 

A cantora carioca revelava que, com o auxílio dos modernistas curitibanos, iria 

coletar material sobre as músicas do folclore paranaense para apresentar aos povos do Norte 

do país, quando de sua nova excursão. Ao final, o repórter paranaense manifestava sua 

devoção à artista, a quem pretendia ouvir "sempre, sempre, cada vez mais, cantando ou 

conversando". 

No mesmo dia. Octávio Sá Barreto descreveu a ansiedade da mocidade em ouvir 

Germaninha Bittencourt, a cantora que era admirada em todos os lugares por onde passava. 

Ainda há bem pouco tempo. Buenos Aires e Montevidéu deliraram com Germaninha. Os jornais, as 
revistas, viviam cheios de Germaninha. Todo povo culto das duas grandes capitais sul-americanas 
foi ouvir Germaninha.. . E ela a contar, cantando, das nossas coisas lindas. Dos nossos sambas, dos 
nossos cateretês. hinduls. fandangos, chimarritas. cocos, tanguinhos. quéros-manas. o diabo... E tudo 
estilizado. Penetrante. Avassalador. Alucinante.. . Germaninha loi a música brasileira que andou lá 
fora. Os estrangeiros ficaram loucos. Quase pensaram que tudo era mentira... 
O Rio é doido por Germaninha. São Paulo ama-a. Porto Alegre adora-a. Curitiba vai licar sem poder 

J 2 J MANFREDINI . jurandir. A palavra de Germaninha Bittencourt, a reveladora entusiasta da 
música brasileira. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 jan. 1928. p.2. 

'í2J MANFREDINI . Jurandir. A palavra de Germaninha Bittencourt, a reveladora entusiasta da 
música brasileira. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 jan. 1928. p.2. 
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viver sem ela. Poique ela conqin.sla. domina, ganha as plaleias. peíanle as quais se exibe. \: 
formidável a (iermaninha!. . . 

Nos dois artigos citados, contudo, percebia-se que esta admiração estava balizada 

apenas nas recomendações de Raul Bopp. pois eles não haviam ouvido ainda a cantora. Tanto 

que não aparecem referências a sua voz ou interpretação. Isso não foi um empecilho para que 

o grupo envidasse todos os seus esforços para a organização do primeiro recital da cantora na 

cidade. 

Os principais organizadores do espetáculo em Curitiba foram Jurandir Manfredini. 

Leo Cobbe e Sá Barreto. A estréia foi marcada para o dia 26 de janeiro, no Teatro Guaira. 

Uma forte campanha promocional se realizou para alavancar a venda de ingressos. Todos os 

dias. saía a lista de famílias que garantiam a presença. Além disso, os organizadores e o casal 

adventicio visitaram o Presidente do Estado. Afonso Alves de Camargo, para convidá-lo a 

comparecer, informando que o concerto seria realizado em sua homenagem. Foram transcritos 

artigos da imprensa gaúcha que descreviam a artista como "a fada dos ritmos nacionais". 

Pedro Juan Vignales. recém-casado com a cantora, concedeu uma entrevista sobre a sua arte. 

seu país e a hospitalidade com que vinha sendo tratado: [...] Encontrei em Curitiba uma 

cordialidade americana tão entusiasta, que não pude deixar de ficar surpreendido, apesar de 

prevenido pelo inconfundível Raul Bopp. Bopp disse-me "Curitiba é o centro do latino 

americanismo: Tacla é o Centro de Curitiba..."326 

As notícias sobre o casal na imprensa eram tantas, que alguns críticos reclamaram 

do hábito curitibano de enaltecer os artistas de outros estados, esquecendo-se dos talentos 

locais. Segundo uma destas reclamações, havia um grupo em Curitiba que poderia se chamar 

de "Camelots da Arte": 

Interessante. Interessantíssima essa mania. Refer imo-nos aos "Camelots". Em nossa capital não os 
vemos encadernados em casacas multicores ou em roupagens bizarras... No entanto eles existem: são 
camelos futuristas, são camelots que exercem a profissão por esporte ou vício, são os camelots da 

3 : 5 BARRETO. Octávio de Sá. ( iermaninha Bittencourt - toda música brasileira. O Dia. Curitiba. 19 
jan. 1928. p.2. 

326 O U V I N D O um pensador portenho. Gazeta do Povo. Curitiba. 22 jan. 1928. p. I. Obscrv. Paulo 
Tacla era um jovem curitibano que freqüentava assiduamenie a roda de intelectuais modernos de Curitiba. Vinha 
de família impórtame relacionada ao ramo comercial, proprietários da ( 'asa Tacla. que ficava no meio da Rua 15 
de Novembro, um dos mais importantes estabelecimentos do período. 
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arle. Não lalani talvez coin a mesma eloqüência do camcloi da rua. mas com os mesmos adjetivos as 
vezes, ocupam colunas c colunas dos jornais trombeteando, ruidosamente em prol da "coisa" que 
nos pretendem impingir, lissa "coisa" c iníalivclmeiilc um artista "genial" cheirado de qualquer parle 
(a procedência não imporia) que (neste ponlo começa o reclamo cm estilo esquisito, com adjel ivação 
própria) elevam aos chifres da lua descobrindo virtudes super-humanas em qualquer pianista, pintor, 
violonista ou "diseuse" de versos a lambicados . | . . . | J : ' 

Os «camelots" da ar te 

No dia da apresentação, a Gazeta do Povo publicou uma página inteira a 

Germaninha Bittencourt. Nela, os mais expressivos nomes da modernidade paranaense 

revelavam em prosa e verso a admiração pela artista. Alceu Chichorro e Pedro Juan Vignale 

versejaram sobre a artista, enquanto Aicindo Lima descreveu a festa do folclore nacional que 

brevemente aconteceria: 

Meu coração loi a uma festa 
Lá dentro de mim. 
No teatro encantado da min 'a lma 
No teatro Brasil 
E lá viu coisas, viu tantas coisas mil 
Indios vestidos de verdade 
A bailarem dentro da magia estranha da floresta 

i 2 7 Pontes. Carlos de. Os Camelots da Arte 
1928.p.2. 

- assumo do Dia. Diário da Tarde. Curitiba. 25 jan. 
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Negros, na expressividade sorriso 
Dos seus olhos do lamanho do espanto 
A l'a/.crem estátuas de ónix a alegria 
No extraordinário encanto 
Dos volteios 
Dos saracoteios 
Do cacumbi. do cacumhau! 
Do /erimbonda e do /orongo! 
Viu a caboclada vestida de bandeira brasileira |...j 

Publicaram-se também artigos de Sá Barreto. Odilon Negrão. Jurandir Manfredini. 

Geminiano Guimarães. Rui Sierne Lima e Fernando Callage, os dois últimos do Rio Grande 

do Sul. Todos ressaltavam o talento da cantora, destacando que sua descoberta devia ser 

atribuída a Viário de Andrade. De fato. o escritor atestou que auxiliou a organizar o seu 

programa de estréia em São Paulo, comentando o sucesso da apresentação e o talento da 

artista. 

No meio de tudo isso havia um programa a realizar. E estudos. E técnica desenvolvida. São Paulo 
fizera aviltar nela a consciência do preparo técnico. Tomou o melhor alvitre e. mais aventureiro: 
confeccionar um programa que tivesse interesse nacional. Isto estava de lato na medida de suas 
possibilidades. E loi uma noite curiossíssima em que mis. os amigos dela. oscilávamos entre o 
divertimento e a inquietação. Era difícil imaginar, naquele tempo, como o público receberia um 
programa realmente novo, com habaneras abrasileiradas do Império, peças afro-brasileiras dadas em 
toda a sua crueza folclórica, e. creio que pela primeira vez no Brasil, cantos indígenas tal qual 
registrados. Mas. desta vez. a aventura, os dons puros da cantorazinha. a beleza das peças 
escolhidas, venceram. Parava os meus. para escutar os aplausos dos outros, sinceros, bisadores. toda 
a terceira parte do programa bisada! E pude reparar que ela cantava mesmo bem. com espírito, com 
timbre cheio nos graves, quando a distância dos janlares. do fumo e do seu cálice da Madeira R. 
deixavam Germaninha entregue ao seu próprio valor. 
Nasceu dessa noite uma primeira espécie de destino, cantora de obras folclóricas | . . . | 

Os demais artigos reiteravam a simplicidade da artista, sua importante pesquisa na 

área do folclore, seu trabalho de difusão da legítima arte brasileira, referindo-se sempre ao 

aspecto franzino que contrastava com sua enorme capacidade artística. 

À noite, o Teatro Guaira se encontrava com a lotação quase "ao grand complet", 

não obstante o frio fora de época. "Camarotes cheios, frisas cheias, poltronas e balcões 

cheíssimos. Uma bela casa. uma assistência finíssima, ambiente esplêndido para um 

328 LIMA. Alcindo. A Germaninha Bittencourt. Gazeta do Povo. Curitiba. 26 jan. 1928. p.2. 

329 ANDRADE. Mário. Germana Bittencourt. In Música, doce música. São Paulo : Livraria Martins 
Ed. . 1963. p. 188-190. O artigo é escrito assim que o autor toma conhecimento do falecimento da cantora, cm 
1932. Germaninha morreu completamente falida, e seu esposo. Pedro Vignale. eslava preso por estelionato. Eles 
deixaram um filho pequeno. 
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esplendido éxito"'. Leo Cobbe. Jurandir Manfredini e Octavio Sá Barreto subiram ao palco e. 

juntos, fizeram um discurso que foi "uma verdadeira profissão de fé paranista. um hino 

magnífico à grandiosidade de nosso rincão, com suas montanhas, os seus rios. os seus 

pinheiros... Um sucesso, um legítimo c inconfundível sucesso o discurso de apresentação, 

original, e magistralmente produzido pelos três artistas paranaenses". Em seguida. 

Germaninha Bittencourt entrou acompanhada da pianista Arthemia Cruz. Logo nos primeiros 

números, contudo, a platéia estranhou o repertório, a "estilização" das músicas e a postura de 

palco da artista. Segundo diversos relatos, o que se ouviu foram músicas cantadas sem 

emoção e em tons desafinados, e ainda por cima. a cantora ficou várias vezes de costas para a 

platéia. O público manifestou seu desconforto com conversas paralelas, pi garros e expressões 

de desagrado. Os críticos comentaram que as reações somente não passaram dos limites 

"devido à boa educação dos curitibanos e à presença da pianista paranaense". 

Todo o alarde feito pelos modernistas - inclusive de que a cantora mereceu doze 

pedidos de bis em Buenos Aires - se desvaneceu. No dia seguinte, a polêmica povoava os 

jornais. A Gazeta do Povo, favorável á artista, apresentou apenas uma nota curta afirmando 

que Jurandir, Leo Cobbe e Sá Barreto não mentiram quando afirmaram que a cantora tinha 

talento, o que foi confirmado na sua apresentação. Germaninha Bittencourt teria se revelado 

uma verdadeira "bandeirante da arte" encarregada de "trazer para as tradições literárias os 

ritmos melodiosos das canções ingênuas". Ao final, destacava que este tipo de arte claramente 

não alcançava facilmente o público. 

E possível que as multidões, mesmo com a boa vontade revelada pela platéia do Guaira, não a 
compreendam. Ela quebra os costumes estabelecidos, ela tem a coragem de se apresentar ao público 
sem artifícios, apenas com a vitória de sua missão de reveladora. 
Germaninha não canta para cantar. Germaninha cania para despertar a alma brasileira do 
desconhecimento inconsciente de si própria. Germaninha não canta para exibir seus dotes pessoais, 
mas para semear ritmos brasileiros no coração dos brasileiros. 
Ela não é uma artista - Germaninha é uma obreira da boa obra nacionalista. J J" 

Menos complacentes, os demais críticos atacaram ferozmente a artista. No jornal O 

Dia. "Fritz" destacou o bom coração do trio modernista, Manfredini. Cobbe e Barreto, em 

3J" G E R M A N I N H A . Üa/e ta do Povo. Curit iba. 27 jan. 1928. p.2. 
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relação ao talento de Germaninha Bittencourt. Segundo ele. ti público compareceu ao 

espetáculo movido pela propaganda que se lez e assistiu somente a um belo discurso de 

abertura. Com boa-vontade. recebeu com aplausos gerais a cantora carioca. Mas. a cada 

número que ela cantava, a platéia se lembrava mais das outras boas cantoras que já haviam 

pisado àquele teatro e de outras de maior qualidade que se apresentavam nos salões íntimos 

curi libanos."' 

No mesmo sentido foram os comentários de Santelmo de Barros (pseudônimo de 

João de Souza Ferreira). Bem mais rude. no entanto, acusou a artista e seu marido de terem 

aplicado um golpe no povo curitibano. Para ele. a questão da 'eslilização da arte' era um 

A mania das estylisaçúes... 

O — E u q u o r o , t w t y l i - o « a u o ^ i r o . p a r . * r c * » -

« • < • v ; n o . « » r O » t W > o « . d . w » 
• í i m ç r t o , . I T o i v i r k u i k X a u » 

o 2 . a F a z s i -

l-.S I'll . l / A C - M ) I > \ AUTI-: Caricalura de Alceu 

Cl i ic lmno. Jornal O Dia. Acervo Documen tação 

Paranaense. BPPK. 

331 OLIVEIRA. Frederico de - FRITZ. O recital da senhora Germana Bittencourt Vignale - ouvindo 
a recilalista de ontem a platéia curitibana lembrou-se de Helena Magalhães de Castro. O Dia. Curitiba. 27 jan. 
1929. p.M. 
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engodo, destacando a "enorme boa vontade dos espíritos modernos curitibanos" que haviam 

conseguido enxergar talento na "cancioneira".332 

Mesmo os amigos e integrantes do modernismo ironizaram a apresentação. Alceu 

Chichorro. por exemplo, fez uma charge na qual Chico Fumaça observava um mamoeiro e 

explicava ao Totó que aquilo também era uma "estilização da arte". 

A coluna L.sca/xiiiienio Livre, de autoria dc um grupo de modernistas, ironizava a 

afirmação da Gazela de que "Germaninha não é uma artista que traga programa": 

Escuta i" tli que a proclamas. 
Numa linguagem invejável: 
- se ela não traga programas 

— , • I , JJ3 - e que o programa e intragavel! 

No mesmo dia. repudiando as críticas. Germaninha Bittencourt publicou um longo 

texto defendendo, a sua maneira de expressar a arte. Contestando as habilitações de seus 

críticos, discorreu sobre o perigo das comparações, pois colocavam no mesmo bojo 

apresentações, estilos e concepções completamente diferentes. Em relação a Santelmo de 

Barros, foi contundente nas observações, recomendando ao "senhorito" que fosse estudar 

melhor as noções de geografia e música para não cometer erros em seus "pretensiosos 

comentários". A artista afirmava estar muito feliz com sua apresentação em Curitiba, pois 

havia recebido ao final do espetáculo, de "um homem humilde do povo", as congratulações 

por cantar as verdadeiras músicas de sua terra. Quanto ao resto do público, ela considerava 

normal a estranheza causada pela sua inteipretação. 

Creio. sim. numa surpresa do meu programa à platéia de Curitiba. Isso havia de acontecer, 
forçosamente, pois. até agora se educou a sua sensibilidade musical, aqui. em todo o Brasil, em toda 
a América, com os ritmos estrangeiros e. principalmente, com óperas. 
A ópera, este gênero detestável, este gênero lírico artificial que merece a crítica severíssima de todos 
os músicos modernos, contribuiu, durante longos anos. para hibernar o bom gosto, natural num povo 
como o nosso, que conta já com certa tradição literária. 
A ópera acostumou o público à maquiagem, à melodia açucarada, aos agudos prolongados como 
fios telegráficos e aos graves cavernosos como trovões distantes. Por fim. não duvido que a culta 
platéia de Curitiba estranhasse desde a minha toalctc simples (que Buenos Aires. Rio e São Paulo 

332 FERREIRA. João de Sou/a . A arte de Germaninha Bittencourt - capim estilizado dá macarrão. 
Diário da Tarde. Curitiba. 28 jan. 1928. p.2. 

333 ESCAPAMENTO Livre. O Dia. Curitiba. 28 jan. 1928.p.2. 
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não estranharam, pots n d i c u l a n / a m toda ostentação!, ale a minha maneira de estar no palco, sem 
pose de cantora profissional. 
Li é isso precisamcnic o que não s o u . Quero explicar: acima de toda mesquinha aspiração ele 
virtuosidade vocal, está a minha intransigente concepção de arte e tie meu patriotismo. Sou como 
disse o mais nobre tios meus críticos, "uma ohreira tia arte' , que declinou cm tempos de vaitlades de-
atriz, para dar-se unicamente à consecução de lima musica nacional, que redima o país. o nosso 
gratule país. ela tirania dos rumos c canções estrangeiros/"'4 

O depoimento da cantora acirrou os ânimos dos críticos. Um dos pontos que mais 

irritou os contendores toi o que se referia ao estranhamento da platéia. 

Germaninha Bittencourt, a Germaninha sublime, extraordinária e divina elo Manfredini. do Cobbe e 
do Bopp. quis insultar ontem a platéia curitibana. pela audácia que tivemos cm não compreender o 
Pé Espalhado, naquele recital fúnebre a N.S000 por poltrona. Pretendeu insultar a nós. aos críticos 
que não se vendem, a Wagner, a Chopin. Carlos Gomes c demais artistas tia arte pura e 
compreensível, só porque enmelemos o crime imperdoável ele não aplaudir um punhado ele 
desvarios a preço de lírico. 
Entretanto, deveria 1er ficado grandemente agradecida pela educação fina tia platéia, que só não 
paleou em respeito a Antliara Guimarães. 
Deveria 1er ficado reconhecida por ninguém 1er reclamado tia porção tic cantigas sem expressão, 
sem alma. sem fundo, impingidas como brasileiras, quando ouvimos, até. velhas modinhas francesas 
adaptadas e perturbadas no português. 
Não! Curitiba faz. justiça a quem merece! Curitiba aplaude os grandes artistas e está acostumada a 
ouvi-los. não admitindo por isso essas camuflagens. 
E como Curitiba, o Rio. São Paulo. Buenos Aires. Sim. todos estes meios de cultura elevada porque 
a crítica feita na Argentina, na paulicéia e na Capital Federal, foi por terem ouvido Germaninha em 
teatros de seguntla ordem. Nunca foi ouvida em Municipais. E se foi. que se apresente, por exemplo, 
a crítica feita por O Estado ele São Paulo. 
Se for boa. não nos daremos por vencidos, mas diremos que Germaninha decaiu e muito. 
Que continue a tapear com Marcha-Soldado e outras criancices, mas. aos Argentinos que não podem 
entender nada. pois nós mesmos nada compreendemos, por falta de dicção, tie gestos, de alma de 
artista. É tudo." ' ' 

Da mesma forma, Frederico de Oliveira, assumindo publicamente a crítica assinada 

pelo sob o pseudônimo "Fritz", respondeu diretamente à artista defendendo o público que 

compareceu ao Teatro Guaira. Argumentou que. para interpretar as músicas nacionais, o 

acompanhamento da artista deveria ter sido feito com violas e violões, para ser correto. Em 

seguida, destacou a falta de emoção e sentimento das suas interpretações, a exorbitância do 

valor do ingresso e o excesso de propaganda de seu talento. Por fim. afirmava que a platéia 

curitibana era uma platéia que sabia discernir o que era talento, não sofrendo influências de 

depoimentos que afirmavam "que a senhora Germaninha Bittencourt arrebatou até o público 

334 BITTENCOURT. Germana. Compreensão tic público e ignorância dos críticos. Gazeta do Povo. 
Curitiba. 28 jan. 1928. p . l . 

335 ARTE da Favela. O Dia. Curitiba. 29 jan. 1928. p.d. 
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da L u a . . . " 

Em defesa da artista e. principalmente, da legitima arte nacional, saíram Raul 

Gomes e Manfredini. Raul Gomes discorreu sobre a valorização que a arte brasileira vinha 

recebendo nos países europeus e americanos, faltando ainda o reconhecimento interno de sua 

importância. O vate modernista afirmou que a polêmica causada pela apresentação da cantora 

era. na verdade, um sinal de "tr iunfo maravilhoso", pois a apatia, a indiferença e. 

especialmente, a conquista de um sucesso unânime seriam os verdadeiros sinais de fracasso. 

Estes demonstrariam que a luta modernista no Paraná perdera a razão de ser e que "os 

modernistas já se confundiriam na banalidade atroz da massa" ." ' O ponto de vista que 

defendia, acrescenta, vinha de um dos preceitos de Marinetti. que compreendeu 

brilhantemente "que a unanimidade é o tédio". Para Manfredini . a polêmica, a divisão de 

opiniões, o estranhamento do publico em choque com uma minoria que havia compreendido o 

espetáculo trazia ao meio intelectual curit ibano uma rara oportunidade de criação. 

Resultou a ebulição das idéias, esse grande e admirável encanto da vida intelectual, esse drama 
permanente que vem divertindo o homem, pelos séculos. 110 palco da dúvida e da insatisfação. 
Mas Germana provocou esse maremoto de idéias que colidem c que agitam o ambiente, apurando-
Ihe a sensibilidade, sutilizando as suas faculdades de inteligência, obrigando-as a cultura, 
requintando-lhe. em suma. o gosto c o estetismo... Foi. pois. um triunfo memorável. 
O recital de Germana entrou para a página dos momentos memoráveis da nossa intelectualidade. Foi 
um grilo de boré. na planície, apontando o quadranle a devassar. Que importa que os recalcitrantes 
do preconceito se obstinem em correr de costas para o sol: Acontecerá somente que um dia. 
laltando-lhcs a luz. cairão sem remédio nas charnecas e nela ficarão para sempre atolados.338 

Transformando o fracasso da cancioneira numa vitória do movimento modernista. 

Manfredini conseguiu arrebatar novas forças e organizar um novo recital de Germaninha 

Bittencourt na cidade. Para tanto, contou com a colaboração, mais uma vez. de Leo Cobbe, 

Odilon Negrão. Sá Barreto e Arthemia Cruz. A apresentação foi no Teatro Palácio, em 31 de 

336 OLIVEIRA. Frederico tie. .Ainda o fracasso da cancioneira - Desinteressada, "obreira da Arte". 
Germana Bittencourt explicou-se como pôde... O Dia. Curitiba. 29 jan. 1928.p.2. 

337 MANFREDINI. Jurandir. A vitória de Germana Bittencourt. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 jan. 
1928. p . l . 

338 MANFREDINI. Jurandir. A vitória de Germana Bittencourt. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 jan. 
1928. p. I. 
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janeiro. A "obreira da arte nacional", contudo, mereceu novamente severas críticas. 

Frederico de Oliveira, um pouco mais benevolente, destacou o seu esforço, 

afirmando que a "cancioneira" conseguiu se apresentar melhor que na estreia. No entanto, 

seu talento não era maior que de "atri/.inhas de companhias de revistas" que já haviam se 

apresentado na cidade. Elas. por exemplo, já haviam interpretado Luar do Senão, de Catullo 

da Paixão Cearense, com muito mais emoção e beleza que Germaninha. 

A crítica do jornal O Dia ironizou a participação da cantora na vertente modernista 

encabeçada por Mário de Andrade. 

A sua apresentação, porém, foi modernista, ou melhor, futurista. O nosso distinto amigo Jurandir 
.Vlanlredini em sua linguagem /eni lhosóí ica apresentou a /.enithomulher - chamou-a se anta. 
Tem ra/.ão Svlvio ¡caricaturista cur i t ihano | quando comenta: 
A Sra. Germaninha não é passadista. nem modernista. .Anta. sim. Artista não. 

No teatro Palácio soltou seus vagidos de Anta e oh. cruel! Deu com o locinho em nosso tacape e 
morreu. 

Aproveitando a deixa. Alceu Chichorro. que após ter escrito versos para 

Germaninha parece não ter gostado muito das suas apresentações musicais, soltou mais uma 

charge sobre os novos rumos que se apresentavam para o movimento modernista paranaense. 

VALERIO DE RAJANTO. Anta sim. artista não. Diário da Tarde. Curitiba. I lev. 1928. p.2. 
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O assunto acabou virando motivo para piada c. na chcgada LÍO carnaval, saíram 

diversas notas ironizando a troupe paranaense que organizou os recitais. 

() Barreiinho mandou confeccionar um artístico dominó com as capas dos vellidos das novelas 
paranaenses encalhadas 

O pé espalhai.lo | Jurandir Manfredini | cm homenagem a 1er sitio lembrado 110 recital de Germaninha. 
sairá ricamente' laniasiado de Germana Bittencourt toda de preto, com tinia coleira 110 pescoço e 
nenhuma v ergonha na cara. 

Léo Cobbe |t |ue custeou parte das apresentações¡ vai sair fantasiado de carpitleira está 
confeccionando sua fantasia ele próprio, auxiliado pelo Odilon Negrão de "Gavião tlepenado".34" 

A esta altura, no entanto, o casal Bittencourt Vignale já havia partido para o Rio. 

Na Capital Federal, justificaram o fracasso da excursão artística com o tradicionalismo 

paranaense. A reação em Curitiba foi de indignação e. ainda esse ano. quando algumas 

aparições da artista também não foram bem sucedidas, o fato alcançou repercussão por aqui, 

se afirmando que, ao final, a platéia curitibana não era tão diferente das outras cidades 

brasileiras.341 

Como preconizou Manfredini em seus comentários, o momento que se seguiu às 

apresentações em Curitiba foi de eclosão de idéias e de reflexão sobre o modernismo 

paranaense. Mas. talvez ao contrário do que ele esperava, esse momento se caracterizou pelo 

acirramento das dissidências internas, o que acabou contribuindo para o seu declínio. 

4. MODERNISTAS X MODERNISTAS 

Desde fins de 1926. o modernismo paranaense assumira postura mais séria, 

abandonando a blague e a ironia, voltando-se mais às questões teóricas que o balizavam e à 

procura de uma identidade própria ao Paraná. Tal identidade deveria, ao mesmo tempo. 

340 LORDE C A R O Ç O . Carnavalescas. Diário da Tarde. Curitiba. 15 lev. 1928. p.2. 

341 S A N T E L M O DE BARROS. Ainda Germaninha Bittencourt - a famigerada dupla Germaninha 
Vignale procura ridicularizar-nos. Diário da Tarde. Curitiba. 16 lev. 1928. p.2 e FRITZ. Nada como um dia 
após o outro - a platéia do Rio é igualzinha à de Curitiba. Gazeta do Povo. Curitiba. 18 Jul. 1928. p. 2. 



integrá-lo ao movimento nacional e marcar um estilo que o distinguisse dos demais estados. O 

caminho para que isso se processasse, entretanto, não era claro. Alguns modernistas 

procuraram adotar conotações mais regionalistas, enaltecendo cs símbolos da cultura 

paranaense como o pinheiro, o pinhão e o fandango, o que lez com que. muitas vezes, suas 

produções se confundissem com o Paranismo. Outros integrantes pregavam a adoção das 

vertentes paulistas, se declarando ora adeptos da Antropofagia, ora do movimento Pau Brasil 

ou do movimento nacionalista de Plínio Salgado. Havia ainda os que se apoiavam no grupo 

carioca, mais tarde conhecido como modernismo cristão, organizado em torno da Revista 

Festa - criada com a participação ativa de literatos nascidos no Paraná e radicados no Rio. 

como Tasso da Silveira. Andrade Muricv e Nestor Victor. 

Os modernistas Manfredini. Cobbe. Barros Cassai e Odilon Negrão se declararam 

Antropofagistas. redigindo muitos artigos enaltecendo as qualidades da revista paulista 

Antropofagia e Oswald de Andrade. Nesse tempo. Odilon Negrão iniciou a publicação da 

coluna - Odilon Negrão escreve, na qual alternava pregação teórica com produções próprias. 

Em artigo dedicado a Jurandir Manfredini. por exemplo, justificava a sua adesão, concluindo 

que era "preferível comer passadistas como estavam fazendo os modernistas da paulicéia do 

que devorar bugres. hóstias e outras quejandas intragáveis e soporíferas", como vinham 

fazendo as outras correntes modernistas.342 No ano seguinte, este escritor foi promovido a 

redator chefe da página literária de O Dia, e passou a divulgar, ainda mais. as produções 

locais e nacionais escritas sob o influxo moderno, incluindo até inéditos de Álvaro Moreira e 

Raul Bopp. Acirrou também a campanha contra os adeptos das antigas fórmulas de arte que 

insistiam em sobreviver no Paraná. 

Há indivíduos que nascem de guarda-chuvas, carecas, míopes e fazendo sonetos... 
Julgo, que de todas estas credenciais a mais abjeta e delinqüente é a de fabricar os tais 14 versos. 
Todo mundo sabe que o pensamento é livre e tem o tamanho do infinito. Todo mundo sabe que o 
soneto é a engrenagem que prende, que subjuga, que geomctrifica uma idéia... 
E uma arte poligonal! 
Um sonetista é um antropófago. Devora musas! Por isso mesmo que as musas estão rareando. 
desaparecendo. 
Surgiu, agora, retroativamente, em Curitiba, uma pléiade de rapazes abjetos que pretendem, a lodo 

342 NEGRÃO. Odilon. Antropofagia. O Dia. Curiliba. 31 maio. 1928. p.2. Ver demais artigos da 
coluna semanal "Odilon Negrão escreve ..." do Jornal O Dia. editada nos anos de 1928 e 1929. 
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tranco, intoxicar a nossa literatura de tcrcimcntos estéticos. de métricas obsoletas, dc ritmos 
afônicos. 
Guris como são. não podem 1er ainda, o critério anístico necessário para o preciso controle da sua 
verve, da sua veia poética... No entanto, apesar deslas desvantagens, os rapa/.es-sonetos. vão 
publicar agora, uma coletânea de seus sonetos NOVOS, aqui indubitavelmente há um contra-scnso. 
um paradoxo supimpa. 
Sonetos novos! Como! 
Acho de melhor auglírio. esses tais rapa/.es dividirem em loics o campo vasto do passadismo e 
vende-los a prestações mínimas para pagamento das horas úteis que perdemos, mis os que somos 
verdadeiramente moços, em 1er as produções elos arcaicos Boi| . . | dan tanho . 3 4 3 

O aumento da publicidade das produções modernistas coincidia com o aumento do 

confronto entre os seus integrantes. Uma das maiores polêmicas do período foi protagonizada 

por dois dos seus mais combativos representantes: Laertes Munhoz e Jurandir Manfredini. 

Como foi visto anteriormente, no período em que o movimento assumia a 

designação Futurismo. Laertes foi um dos mais combativos representantes. Contudo, depois 

que seu pai foi eleito para a presidência da Academia de Letras do Paraná, ele abandonou a 

linha de frente do movimento, passando a ser muito mais comedido em suas observações. 

Embora não tenha abandonado a lida literária e jornalística, os seus artigos passaram a ser 

muito mais descritivos, se referindo, quase sempre, a mudanças nos costumes e nos aspectos 

da capital paranaense. No entanto, recentemente havia lançado a novela Veneno de Cobra, 

com temática regional, que buscava valorizar a cultura popular paranaense, bem aos moldes 

desta fase do modernismo.344 

As falhas nas coleções dos jornais345 não permitem assegurar o real motivo que 

desencadeou as fortes críticas a Laertes. Ao que parece, em uma aparição pública, o jornalista 

defendeu a Academia e seu pai. manifestando seu descontentamento com a produção 

modernista paranaense. Isso provocou a indignação do seu antigo colega de movimento e 

343 YBERÁ POYTAN. Os rapazes dos sonetos. Diário da Tarde. Curitiba. 18 mar. 1929. p. de arte. 
Contra os passadistas ver NEGRÃO. Odilon. De Fraque. Guarda Chuva e Barriga. Diário da Tarde. Curitiba. 5 
mar. 1929. p.3. 

344 Laertes Munhoz lormou-se cm Direito na UFPR e era funcionário público estadual nesse período. 
Em um desses artigos, escreveu sobre a beleza da capital paranaense no mês dc maio. mês das novenas, quando 
se observava uma luz diferente iluminando a cidade. Ao final, entretanto, fez. uma provocação aos modernistas, 
afirmando que tinha saudade tio pôr-do-sol passadisla. 

345 A coleção do jornal Diário da Tarde cia BPPR não está completa, faltando todo o segundo 
semestre tio ano de 1928. período cm que se realiza esse tlebale. Para o ano tie 1929. só existem os meses de 
fevereiro a abril. Nenhum outro arquivo, em Curitiba, possui estes exemplares. 



amigo. Jurandir Manfredini. que eonteslou com veemência suas ponderações. Num tom 

bastante morda/, o jovem médico iniciou sua argumentação comentando a ligação de "Paulo 

Bravo" ou do "Bravo Paulo" com o presidente da Academia de Letras do Paraná. Alcides 

Munhoz. 

Esse bravo Paulo, que defendeu us dromedários , eslá m o r t o . T o d o o anfiteatro assistiu, 
estarrecido a cena. Moço inteligente. Paulo in! lectin para a banda dos dromedários, na direção dos 
caravansárds remotos e ali perto havia um lugar para o Bravo Paulo na malha dos Caraibas... E uma 
costela rechinava na grelha, para os seus dentes. Mas ao lestim dos gentíos, sob o signo de Guaracv. 
ao tropel dos poraquês. o bravo Paulo preferiu a adustão das areias.|.. . ¡ 
Paulo Bravo c. ao fim de contas, um rapa/, de talento. Mas rigorosamente freudiano: ele substituiu o 
tabu pelo totem. Não lhe agradam as complexidades da gramática tábua: daí o desejar o bravo o 
culto simplista do totem, para ficar acessível ao ídolo. Nasceu então no valoroso Paulo a fascinação 
pelo dromedário.. . Até certo ponto, ele tem razão. O tabu é cheio de inlangibilidades. que 
complicam a crença e desesperam o crente. Ao contrário, o animal dos desertos em a mansidão 
litúrgica dos santos, cuja beatitude cresce búdicamente na medida direta do espírito que encurta. . /4 ' ' 

Em seguida, discorreu sobre o momento que atravessava o movimento modernista 

paranaense, afirmando que. se tal escola não havia ainda produzido uma literatura consistente, 

isso se devia, principalmente, à inexistência de inimigos a combater dentro das fronteiras 

estaduais. Para ele, o modernismo vinha somente para destruir o passado e não para construir 

uma literatura nova, o que no Paraná não fazia sentido, uma vez que nada havia a destruir. 

De que me acusa Paulo Bravo'.' Criamos alguns rapazes, um "front" modernista no Paraná e. após os 
primeiros ensaios de pirotecnia rebelionária. deixamos vazias as trincheiras 
Temor da luta? Horror à perspectiva da derrota? Covardia do ânimo? Nada disso. Unicamente essa 
realidade, que desconcerta o meu belicoso instinto: a falta de inimigos. | . . . | Lutar com quem? O 
modernismo, essa aversão mundi da mocidade do século XX. que não é uma escola, senão uma 
atitude de demagogia intelectual absoluta, é estruturalmente destrutivo. Há um equívoco profundo 
nos que imprecam o modernismo por não lhe ver as construções. O modernismo não veio para 
construir: veio para destruir. A sua sombra, sobre o fumo dos escombros, far-se-á futuramente o 
gizar das arquiteturas novas. Mas por ora. desde quando sc lançou o primeiro petardo até hoje e por 
muito tempo ainda, o ciclo é o mesmo: iconoclastia. Descida sobre os ídolos, para pulverizá-los. 
Sobre os cânones para desarticulá-los. Sobre todas as cristalizações, pessoais ou formalísticas. para 
funcioná-las. 
À vista disso. Bravo patrono de camelos, força é ver que o Paraná não comporta um "front" de 
renovação. O Paraná não tem pensamento, muito menos uma literatura, muitíssimo menos uma arte. 
Falta aqui. em conseqüência, os ídolos a pulverizar, os cânones a desarticular, as cristalizações 
pessoais ou de fórmula a esfarinhar. Todo o ensaio de bolchevismo intelectual, será uma 

346 MANFREDINI . Jurandir. O Paulo Bravo - O Paraná é uma comida insossa: não desperta o apetite 
animal dos antropófagos. Gazeta do Povo. Curitiba. 23 ago. I92K. p.2. (Paulo Bravo era pseudônimo de Laertes 
Munhoz) 
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Tartarincida ridicula... '4 ' 

Manfredini salientava que. em 1926. quando explodiu na moeidade paranaense o 

espírito moderno, parecia haver algo a combater. No entanto, passados dois anos de espera, os 

modernistas entenderam que os "dromedários" das letras eram nada mais do que uma "comida 

indigesta que não despertava o apetite dos canibais". 

Negrão pôs a ferver o eauim. 
Sá Barreto aeerou os espetos para fisgar os lombos sangrentos. Ouanto a mim. tratei de limar os 
sílex para a gloriosa derrubada dos búlalos... /Aprovisionamos largos cabedais de banha de 
hipopótamo, para temperar os acepipes. IZ pusemo-nos a caráter, para,a apoteose canibal... 
Estridulamos o grito de engahyba na amplidão formidável da campina. E ficamos, mão em pala 
sobre os olhos, machado cm punho, à espera da manada que viria...Veio o primeiro: dos seus lábios 
rompeu este protesto imortal: 
- Vocês nem servem para engraxate do Rocha Pombo!... 
Engano. O primeiro búfalo não era búfalo: era lesma. Veio o segundo. Renitente no arcadismo teve 
esse inefável assomo: 
- Subscrevo as ohjurgatórias de vocês... 
Continuava o engano. O búfalo ainda era somente lesma. E o tropel que esperávamos estrepitoso e 
selvagem, dava nessa desilusão tremenda: era o deslizar viscoso de animálculos inofensivos. 
Entreolhamo-nos. com o rubor do desapontamento. Tínhamos tie caçar leões na Africa, somente... 
Emborcamos a igaçaba. com o eauim perdido. Incendiamos os espetos, já sem utilidade. E os sílex 
foram atirados no despenhadeiro. por imprestáveis.. .3 4 8 

Ao final, afirmava que no Paraná não havia nem organizações literárias 

emblemáticas - "Há um Centro literário, incaracterístico. E uma Academia, anodina, sem 

refrangibilidade na opinião que a desconhece. Faz bem em desconhecê-la: a única virtude da 

academia é a de ter aquartelado os "cracks" na mesma coudelaria. facilitando a vista em 

conjunto da tropilha" - que apenas serviam para roubar o tempo de alguns políticos 

honestos.349 Fora isso havia apenas mais dois ou três espíritos respeitáveis mas que a 

estreiteza do ambiente literário local já vinha corroendo. A conclusão era de que "a missão 

347 MANFREDINI . Jurandir. O Paulo Bravo - C) Paraná c uma comida insossa: não desperta o apetite 
animal dos antropófagos. Gazeta do Povo, Curitiba. 23 ago. 1928. p.2. (Paulo Bravo era pseudônimo de Laertes 
Munhoz) 

348 MANFREDINI . Jurandir. O Paulo Bravo - O Paraná c uma comida insossa: não desperta o apetite 
animal dos antropófagos. Gazeta do Povo. Curitiba. 23 ago. 1928. p.2. (Paulo Bravo era pseudônimo de Laertes 
Munhoz) 

34'' O único acadêmico retirado desta crítica foi Lacerda Pinto apresentado como "admirável espírito 
da nova geração, é um arquetipo desses excepcionais". 
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renovadora estruturalmente iconoclasta, peale a razão de ser no Paraná. Ou demandamos 

outras trincheiras, para dar arras à belicosidade (daí estes ensaios anticlericais que você 

referiu ironicamente i. ou ficamos lutando com a própria sombra". 

A resposta de Laertes Munhoz não foi e n c o n t r a d a . N a verdade, sabe-se que 

houve resposta apenas porque Vlanfredini voltou ao lema. Mais uma vez. cie iniciou sua 

contestação comentando a "ligação umbilical" existente entre Laertes Munhoz e a literatura 

passadista. discorrendo, novamente, depois, sobre a ausência de literatos e de uma literatura 

que merecesse ser combatida no Paraná. 

Mas não pensam que ficam ali os defeitos do bravo procurados dos "cidadãos prestantes da literatura 
conservadora" lOh que liase deliciosa!) ele e um pouquinho distraído. Um indis iduo de ligado podre 
diria maldosamente que ele é atrasado. Amigo de Paulo, admirando-lhe o belo talento e a sólida 
cultura, posso assegurar que não luí atraso, senão distração. Mera distração. Muito peculiar aos seres 
por demais engolfados na arquitetura metafísica dos sistemas. I; que Paulo descuidou-se (sim! 
Porque isso loi evidentemente um descuido) c viu a arte. o pensamento, a literatura. - todo o 
complexus intelectual do mundo - redu/.idos à mesquinhez burocrática das "Academias 
regulamentadas" (Paulo anda feliz nas expressões: depois de "cidadãos prestantes", as "academias 
regulamentadas"). Longe de mim supor que o inteligente Paulo, cujo talento admiro e proclamo, 
dissesse isto seriamente. Ou é uma das suas costumeiras "blagues" (outro defeito de Paulo: é um 
blaguer .sans reproche) ou foi um lapso, desses a que não escapam os espíritos transcendentes. O 
pensamento humano reduzido a repartição pública.' Toda a dinâmica das idéias amesquinhada em 
livros de ponto? A arte com guarda civis nas esquinas, apito na boca, regulando o tránsito? A 
imaginação, convulsa c incontida. obedecendo a cáceteles? As concepções da ficção literária 
trazendo a cabeça lora da janela para ver nas curvas a tabúlela do apito? Pintura submetida a horário, 
com sinetas anunciando a chegada e partida? Escultura com poder regulamentado para o tráfego? 
Música com inspetores de veículo em motocicleta? A filosofia com pisca-pisca na volta das praias? 
E em ludo, na arte. na filosofia, na literatura, amanuenses de pena 110 pavilhão da orelha, "grilos" 
automáticos, portaria para o trânsito de carroças? As Academias regulamentadas (que pena o 
Chesterton estar tão longe daqui), só realiza, aliás, esse programa. E o seu programa. E o único 
programa de sua mentalidade de açougueiros e "nouveaux-riches". As "Academias regulamentadas" 
são bem aqueles "cidadãos prestantes tia literatura conservadora". Os cidadãos prestantes 
vendedores de salsichas e leiloeiros de tapetes furados em matéria de idéias, são o the right meu para 
as "Academias regulamentadas". 

Comentava que a argumentação de Laertes vinha, inclusive, ao encontro de suas 

idéias porque, se os antropófagos (modernistas) paranaenses eram dispépticos, era porque 

realmente a literatura paranaense era insossa. Insurgia-se, no entanto, contra as críticas 

endereçadas a Raul Bopp. que lhe pareciam completamente despropositadas. 

MANFREDINI . Jurandir. Op. Cil. 

J51 O artigo provavelmente saiu no Diária da Tarde, cuja coleção está incompleta. 

J:>2 MANFREDINI . Jurandir. Antropofagia e Camelismo. Cazcta do Povo. Curitiba. 26 ago. 192<S. 
p.2. 



216 

No rcslo Paulo sendo um lão horn moço. gosta as ve/.cs de arreliar. I.ile não l'a/, por mal. Só por 
passatempo. .Agora, por exemplo, faz caretas ao Raul Bopp. com 500 quilômetros de intermedio. O 
Bopp. cujo epopcico nomadismo arquiva mais aventura que as de Philcus ¡oi;^. não possui para ele 
viabilidade. O homem que com estilo Marinctico da Vclocilá esquadrinhou iodos os recantos da 
.América do Sul. realizando incríveis, é inviável para o bom Paulo. II inviável nas estradas 
incarroçávcis. ai sim. Bopp. realizando a estética do movimento 110 mais alto grau. é máquina para 
caminhos rasgados, amplos, bem balidos ao sol. Aí o filho caraíbano do século da máquina. Aperta 
toda a gasolina. Ponham-no porem, cm trilhas cheias de liâmes, mata pastos, troncos esborcinados e 
sapoquemas podres, veja-se como Bopp pára. impossibilitado de csmmhar.. . Ponha-o Paulo, na 
mentalidade dos seus cidadãos prestantes cia ainda sua Academia regulamentada e o grande poeta 
brasileiro ficara para sempre encalhado... 

Além do mais. o neurológico que você faz do modernismo (escusas deu peu), oh! Paulo bravateiro. 
é precisamente a vitória de Pyro ganha por um soldado de Nuremberg.. . Do fundo desta província 
analfabeta, que apesar do seu protesto ou continuando di/.cndo falta de qualquer mentalidade. 
Artística, literária ou filosófica, você aniquilou o modernismo, que vencerá em todos os cantos da 
urbe. Mau! Porque você destruiu o pobre modernismo? file não fez mal algum a você! Sempre a sua 
vitória loi maior do que a minha quando, certa vez. conquistei Marte. . | . . . | 
Já vimos o seu fetichismo pelos títulos mirabolantes, longos, sonoros. Vamos dar-lhe um. Mas você 

é modesto: não quererá ser o Emir tia Arábia, nem o Grão-vizir do Sultão. Então fica com o título 
que você mesmo escolheu: Cidadão restante da literatura conservadora". Que tal? Acha pouco? 
Nesse caso vamos fazer as demarches necessárias para você ter mais este título: membro da 
"Academia regulamentada". 

Essa discussão foi apenas a primeira de muitas brigas internas. Logo em seguida. 

Val trido Pilotto criticou a edição de seu parceiro Alcindo Lima. o livro de poemas Coração.... 

minha vicia, definindo-o como uns "Choramingos Extemporâneos".353 Em defesa do autor e de 

sua obra. saem o próprio Alcindo Lima e João da Ega (pseudônimo de Luís Carneiro). Este 

último trava um longo debate no qual. entre outras afirmações, dizia que "todos os 

modernistas junto não davam um Euclides da Cunha".35"1 A briga durou semanas, e acabou de 

maneira inusitada, quando Alcindo Lima. contradizendo seu defensor, que o caracterizava 

como poeta romântico, publicou um poema modernista que provocou a indignação dos dois 

lados. 

A história trágica de um gaio vesgo. 

Quando o gato nasceu 
O "Campos Elyseos" se pôs em festa. 
Eu. o Foggiato. ô Rômulo. o Alceu. 

353 LIMA. Alcindo. Coração. . .minha vida. Curitiba. Os artigos tie Walfrido foram publicados no 
Jornal O dia. O primeiro deles loi: PILOTTO. Walfrido. Choramingos Extemporâneos. O Dia. Curitiba. 14 lev. 
1929. p.2. e depois PILOTTO. Walfrido. Pela modernidade. O Dia. Curitiba. 20 - 24 - 27 lev. 1929. p.2. 
PILOTTO. Walfrido. Coração minha vida - continua a polêmica. O Dia. Curitiba. 6 mar. 1929. p.3 

354 JOÃO DA EGA (CARNEIRO. Luís) Philosolando - caria aberta a Walfrido Pilollo. Diário da 
Tarde. Curitiba. 18 fev. 1929. p.6. São publicados ainda artigos neste mesmo jornal e com o mesmo título nos 
dias 2 1. 25. 26 de lev. 1929 sempre 11a página 2. 
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Nos ficamos a olhar c m b c v c a d a m e n t e . 
A caia do galo original. 

Apesar de fci íss imoe indccenic 
H de licar mais Icio de ano a ano. 
Tinha para mis sugestiva bclc/a: 

lira vesgo o hichano! 

.A sua mocidade passou luniulluosa... 
Correrias....rixas....coisas de rapa/.! 
Um dia uma gala sirigaila 
Chegou ioda dengosa. 
Piscou-lhe de mansinho airas da mesa 
E lá se foi a pa/. do pobre rapa/.! 

Ficou magro, esquálido, sem cor 
F uma ve/, (incrível) de cima do telhado. 
Desesperado. 
Precipiiou-se no lajedo. 

Horror! 

Vertigem: Colapso: Que nada! 
O Mato vesgo lá de casa 
c " • i " 355 Suicidou-se por amor... 

Outra briga duradoura foi a de Alceu Chichorro com os "modernistas paranaenses 

do Rio", isto é, os modernistas que haviam nascido em Curitiba e mudado para o Rio de 

Janeiro, onde editavam a Revista Festa. De início os comentários se limitavam à falta de 

conhecimento destes escritores sobre a realidade paranaense, especialmente no campo das 

artes, embora eles freqüentemente falassem em nome do Paraná. 

Só mesmo tendo arranjado uma deputação. o Sr. Tasso se lembraria do Paraná, pois a não ser para 
elogiar, e ser elogiado pelo mesmo círculo vicioso e viciado, o jovem homem de letras só se tem 
preocupado, alé aqui. com a mentalidade de seu pai Silveira Netto. Andrade Muriey e Nestor Victor, 
falando muito vagamente de Rocha Pombo ou de Emiliano Pernetia. aliás todos compadres do 
bicudo Tasso. ou do Sr. Vieira Netto. 
O que é lato é que o Sr Tasso nunca se dignou de falar do Paraná, quanlo mais dos nossos artistas. 
Euclides Bandeira. Romário Martins. Séraphin França. Francisco Leile. Rodrigo Júnior. Octávio Sá 
Barreto. Clemente Ritz. Odilon Negrão. José Cadilhe. Ciro Silva. I. do Serro Azul. João Turim. 
Lange de Morretes. D. Amália D 'Assumpção . Raul Gomes. Benedito Nicolau. poetas, musicistas. 
pintores, escultores, nunca eles receberam a mais leve referência do Sr. Tasso da Silveira, que agora 
(segundo um telegrama encomendado) agradece as "comidas" não em seu nome. mas em nome do 
Paraná.... 
Esta é de se lhe tirar o chapéu! 

355 LIMA. Alcindo. A história trágica de um gato vesgo. Diário da Tarde. Curitiba. 4 mar. 1929. 
p. I I. Sobre Alcindo Lima. funcionário dos correios companheiro de repartição de Alceu Chichorro. ver charge 
deste autor publicada em O dia de 17 jul. 1929 p. I. onde aparece o Fumaça e o Tolo cantando uma música cuja 
primeira estrofe é: Meu bem. escuta agora esta piada como intriga: quando o Alcindo deu o fora: tinha era dor de 
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Assim, sondo o Parana, agradece, comovido o mui principalmente "penhorado". essas homenagens 
de mastigação, arranjadas a última hora. porque não podem sor levadas a conta da sinceridade../5 '1 

No artigo. Chichorro fez questão de citar não apenas nomes da nova ueração 

literária paranaense, que poderiam ser desconhecidos dos autores, mas também de literatos 

tradicionais, muitos dos quais eram companheiros de Academia dos '"cariocas". 

A p r » î £ i * u o o o r i . • » 

... M Lii'á'O ív.sñc^. bü íUü 

I O Fum«í»: "Seu" Af/oMorui» devo » a r ü L j r t«U> Ccj-.tvp ¡Je . 1 Em Caritjik* i prtM. nar C e n t r o F u r » o * « n * * , p a r a i w u i r a ¡ i r » r 

tnOncads d» neet*. - - Q 0>Cn ú s w ^ i ^ p 5 i f.frt-. f 

Além disso, o grupo era acusado de não dar espaço para a publicidade dos 

escritores locais nas revistas que editavam ou de que participavam. Eram também criticados 

por referirem-se constantemente ao Paraná como se este ainda fosse uma Província. 

356 CHICHORRO. Alceu. Tasso - o paranista de última hora. Secção Gravetos e Fagulhas. O Dia. 
Curitiba. 30 jan. 1930. p.2. 
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() Sr. Nestor Victor, o homem que lui meio século vive escrevendo nos suhurhios do Rio tie Janeiro 
e um eloqüente caso ele imobilidade cerebral. Aquela cabeça parou de pensar lui muito tempo. F. 
em todos os escritos, que só por penitência alguém lê. o Sr. Victor ia/, questão de usar das 
expressões escritores provincianos, lá na província, quando quer se referir aos literatos que não 
residem 110 Rio de Janeiro. 
Sr. Nestor Victor! Hoje não existe mais Província nem provincianos. F so na sua cabeça. () Sr. 
ulili/a-se desse tratamento paia colocar em plano interior os escritores que vivem lora ela Capital da 
Republica. Entretanto, o Sr. mesmo é provinciano como a maior paite elos literatos que vivem aí. 
Fique também o Sr. sabendo que. atualmente, o Rio ele Janeiro não civili /a mais ninguém, como nos 
antigos tempos, quando ele era o único centro intelectual. Os locos mentais elo Brasil são agora 
vários. Cada estado é um gránele campo ele atividades convergentes para as capitais. Estas não 
pedem mais lições às metrópoles. Parece que os papeis vão se invertendo. Se o Rio desaparecesse, o 
resto do país viveria ela mesma maneira, com vários cérebros pensando c com um completo sistema 
de órgãos funcionando. Mas se o resto elo país se desarticulasse ela capital esta não suportaria por 
muito lempo a amputação e morreria. 

As palavras de Ciro Silva encontravam eco na realidade da literatura brasileira do 

período. O Rio de Janeiro não era mais o único pólo dinâmico desta área. Este havia se 

transferido para São Paulo, havendo ainda movimentos consistentes em outros estados como 

Minas Gerais, incluindo o pequeno município de Cataguazes. Pernambuco. Rio Grande do 

Sul e. como não cansavam de afirmar, os escritores locais, Paraná. 

A aprovação de um auxílio financeiro ao Centro Paranaense, no Rio, pelo Governo 

do Estado, fez com que as críticas se tornassem muito mais intensas. Para os escritores locais 

que viviam em situação precária, inclusive porque os proventos do funcionalismo estadual 

estavam atrasados havia quatro meses, esta medida era inconcebível. Alceu Chichorro, que 

durante todo o ano alvejava a entidade e seus representantes, despontou como um dos que 

ficaram mais indignados com o fato. Denunciou com veemência a inutilidade da entidade 

carioca e fez pouco caso do valor literário de seus integrantes que. para ele. compunham uma 

"Quitanda de Imprestáveis". 

Na tal Quitanda Desconhecida no Rio e conhecida dei Tesourei dei Estado, reúnem-se todas as noites, 
os majorais da colônia, a saber: Silveira Careca Netto. o poeta macumbeiro do "Luar do Inferno" e 
da "Ronda que quis pular". Nestor Victrola Ortophônica o xaroplástico autor de "Elogio do 
Umbigo", todo. ele é feito de cimento armado, possuindo um fraque cuja casimira está virando folha 
de (landres. Usa bigodes postiços e anda com os bolsos cheios ele naftalina: Rocha Pombo (Zé 
Chico), famigerado contador ele lorotas históricas, companheiro inseparável ele Moisés, o bíblico, na 
espinhosa jornada do Monte Sinai. Usa ainda o mesmo fraque elo Nho Zaca. quando instalou a 
província do Paraná e dizem que é hábil na confecção ele bruxeelos e feitiços. | . . . | 
Falemos agora, um pouco elos tristíssimos rabanetes eui satélites sem luz alguma: Tasso Mula sem 
Cabeça, o babão. e>rangolango ele primeira classe, poeta da "Água Desafinada" e sacristão da "Igreja 

p.2. 

357 SILVA. Ciro. Com o Sr. Nestor Victor que está 110 Rio ele Janeiro. O Dia. Curitiba. 26 jul. 1930 
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Barulhenta" Deputado nomeado é autor de um único projeto "O elogio da Porcolândia": 
Andrade Bochecha Muricy. nanico romancista dc sobretudo, galochas c guarda-chuva, autor de 
"Testa tie cuecas", moço bonito, sem espinhas, usa sapato 34 e tem medo ele aranha caranguejeira.. 
Os outros não merecem que se gaste muito tempo com eles 
Na Quitanda Desconhecida, subvencionada pelo listado do Parana, tomam Mate e mastigam 
biscoilinho "Lucinda", todas as táreles, os bípedes acima citados.[... | 
Nunca trabalharam cm beneíício ela nossa terra c ela nossa gente. Nunca se interessaram pelo Paraná, 
em caso algum. 

As principais obras destes autores foram ridicularizadas por Chichorro que. pelo 

visto, tinha até perdido seu conhecido bom humor. Cabe destacar, no entanto, que a crítica 

não se estendia a Leoncio Correia, que residia no Rio. Ao contrário, este literato recebeu um 

longo elogio pelo seu valor literário e pelo apoio que dava aos jovens escritores paranaenses, 

fosse quando dirigia o Commércio do Paraná, em Curitiba, fosse na imprensa carioca.359 

Em meio à série de discussões, em 1930. surgem ainda duas edições escritas sob 

influência do movimento modernista: Shyphon. Gin e Gelo de Adherbal Stresser e O amante 

de Manola de Barros Casal. Segundo os críticos, o primeiro livro não pertencia a nenhum 

gênero literário específico.36" 

[. . .] Não é um livro rigorosamente de poesias nem de crônicas, c é ao mesmo tempo tudo isso. 
O seu autor fez-se literato com o aparecimento do futurismo, que criou muitos literatos. As normas 
daquele processo literário faziam este milagre: todo mundo era escritor, todo mundo fazia versos, 
lodo mundo escrevia a sua prosa. E do nosso livro esse: 
Diálogo de Cabaret. . 
Parece triste... 
Intimamente alegre. 
E a felicidade... 
Foi. Chegasle. ela desapareceu.. . 
E neste estilo, sob estes moldes, com este colorido são todas as páginas do livro | . . . |361 

A repercussão do livro de estréia de Aderbal Stresser não foi muito entusiástica. 

Embora os amigos Sá Barreto e Coelho Júnior tenham escrito considerações positivas sobre a 

J>8 CHICHORRO. Alceu (assinando Eloy de Montai vão). O centro paranaense do elogio mútuo e das 
inutilidades, do Rio. está requerendo vassoura e creolina... O Dia. Curitiba. 14 nov. 1930.p.2. 

359 CHICHORRO. Alceu. Ao grande intelectual brasileiro Leoncio Correia. O Dia. Curitiba. 8 jan. 
m3o.p.2. 

360 Nas pesquisas realizadas não encontramos nenhum exemplar de "Shyphon. Gin e Gelo" nas 
bibliotecas e centros ele pesquisa da capital. Assim, as informações sobre a obra baseiam-se apenas nos 
comentários encontrados nos jornais. 

361 SYPHON. GIN E GELO. O Dia. Curitiba. 3 ago. I93().p.8. 
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obra. ela não teve grande repercussão. Parte disso porque, pouco tempo depois do lançamento, 

o autor mudou-se para o Rio de Janeiro, trabalhando como correspondente do Diário da 

Tarde. 

Da mesma forma. O amaine de Manola - on um ccdecionador de egoísmo, romance 

de Barros Cassai, parodiado por Chichorro como O Rabicho de Manuela, não despertou muita 

atenção. Na verdade, esse romance tinha narrativa totalmente inédita, que surpreende mesmo 

os leitores atuais. Tanto que. ao final, o autor se dirigia a um provável leitor do futuro, que 

finalmente teria condições de compreender seu significado e importância. 

Uma geração lè e não gosta e passa. Sueede outra que aceita. L; depois chegam, muito adiante, novos 
homens que se extasiam e v ão proclamar o gênio. 
Esta novela veio a lume com um século de antecedência talvez. Seria normal e aceitável, é claro, 
nascesse ela contemporánea do " E L E C T R O N PA KEY: 0002". (... | 
Deveria eu esperar até lá :;• Não. E impossível deixar de morrer, durante o tempo de mais de um 
século e meio de bom cálculo. 
Apagar-se-iam os caracteres da obra datilografada. E as gerações que me vão aplaudir, no livro, 
perderiam a minha grandiosa memória. Terei que sofrer no uso de tão violenta antecedência ultrajes 
vários. Acossado por uma geração ainda obscura (um século antes do "Electron - Pakey 0002) a 
novela permanecerá desentendida, apenas citada pela vaidade ambiente dos de maior coragem.[...J 
Ah! Se eu conseguisse divisar um pouco a um século adiante... 
E bastante porém a advertência. Diri jo-me espontânea a esta geração do meu universo. Ao triste 
embrião mental de plasmas imprecisos. Atropelados pela velocidade clandestina de um raciocínio 
predestinado. 
E vou dormir em paz agora. Posso dormir em paz.[. . . | 
Custa tão pouco ainda, cada exemplar desta novela, neste século...362 

Mais do que qualquer outra coisa, essas palavras apreendem e sintetizam o 

desânimo e a insatisfação dos literatos paranaense pela falta de repercussão das suas obras. Ao 

mesmo tempo, nelas sevislumbra um mundo novo, finalmente moderno, do qual eles seriam 

os precursores e porta-vozes. Mas, nem mesmo isso sensibilizou os leitores euritibanos, e até 

mesmo seus pares evitaram comentar a obra. Octávio Sá Barreto comentou apenas que 

preferia a poesia de Barros Cassai, enquanto Aderbal Stresser procurou se isentar da discussão 

que o autor travava com Laertes Munhoz. 

Barros Cassai, verdadeiro Willian Fox da literatura movietone, que se firma na guerra de morte aos 
"vitafônicos pamfilófios" as traças as teias de aranha e aos bolores, pediu ontem pela "A Tarde" que 
llquem sem efeito os conceitos do cintilante novelista Laertes Munhoz sobre "O amante de Manola" 

362 BARROS CASSAL. Antônio. O amante de Manola ou Um colecionador de egoísmo - novela 
urgente. Curitiba : Ed. "A Tarde". 1930. 
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c sobo o "syphon, yim c gelo" meu cocktail literário. 
Barros Cassai conlcssa que ta/, este pedido por pertencer l.aertes Munho/ ao Ceiiti'o de Letras. 
Barros Cassai afirma também não saber se eu teria coragem necessária para ser solidário com sua 
atitude. 
Sou amigo de Laertes Munho/ . .Amigo de Barros Cassai. 
Laertes Munho/.. espontaneamente, deu sua opinião sobre "Syphon, gim e gelo" e sobre "O amante 
ile Manola". 
Ignorei sempre e ignoro ainda se existiu ou se existe no Paraná uma Academia dc Letras 
representando o Paraná lilerario. Ignorei sempre e ignoro ainda se existiu ou se existe no Paraná um' 
Centro de Letras. 
Há em toda parte, c verdade, muito medalhudo que admira e aspira a uma farda e um espadim a 
Lampião. Por isso pode ter existido, pode existir ou poderá existir. 
Barros Cassai, um brasileiro bem claro, contou e pode contar com a minha solidariedade. 
Exceto para lazer a revolução. 
Laertes Munho/. vai prefaciar "Coisas da Vida" - novela movietone, super produção. 1931. que 
tenho em preparo. 
O mais é uma blague. 
Tudo. 
Academia. 
Centro. 
Etc.JW 

A revolução da qual Aderbal Stresser se isentava de participar, na verdade, já 

estava instalada no meio literário. No entanto, não era mais uma revolução que pregava novas 

lutas e, nem. que apontava novos rumos para a literatura paranaense. Era uma revolução em 

que quase todos os combatentes abandonavam, pouco a pouco, o campo de batalha. 

J 6 J S T R E S S E R Aderbal. Em torno da locução literária dc Laertes Munhoz. - Barros Cassai. 
Aderbal Stresser. Academia e Centro de Letras. Gazeta do Povo. Curitiba. IX jul. 1930. p.3. 



CAPÍTULO IV 

UM DESCONHECIDO PROSADOR PARANAENSE 

1. AS DIFICULDADES DA VIDA LITERÁRIA 

No Brasil, são raros os escritores que alcançaram, em vicia, prestígio e 

reconhecimento, e ainda em menor número os que conseguiram fortuna ou, ao menos, receber 

boa remuneração pela atividade literária. Na década de 1920, especialmente, foram poucos os 

que conseguiram garantir o seu sustento apenas com os rendimentos obtidos da literatura. 

Nos grandes centros do país, ao que tudo indica, a situação era um pouco mais 

favorável. Flora Sussekind. por exemplo, estudando a complexa relação entre a técnica e a 

literatura de 1870 a 1920, afirmou que em São Paulo e no Rio de Janeiro alguns literatos 

obtinham boa gratificação por suas colaborações à imprensa. Citou, entre outros, o 

maranhense Humberto de Campos, que chegou a receber do jornal O Estado de São Paulo um 

salário mensal de cerca 500 mil réis em i 928.364 Da mesma forma, o historiador paranaense 

Rocha Pombo, radicado na Capital Federal, ao responder a um inquérito sobre a situação dos 

"homens de letras", afirmava viver exclusivamente da literatura. 

Acha o 1'eslcjado publicista que há o Homem de Letras no Brasil, vivendo exclusivamente de seu 
olïcio e cita seu caso individual. Desde que vive no Rio. vive apenas de escrever. O magistério da 

SUSSEKIND. Flora. O cinematógrafo de letras - literatura, técnica e modernização no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras. 1987. 
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Escola Normal c uma simples conquista dc sua pena e só lhe chegou, nestes últimos tres anos, 
quando já hasta composto a História da America, a Historia do Brasil, em d c / grossos volumes. As 
suas edições escolares rendem-lhe um hom peculio, que não tem podido amealhar, pelo excesso de 
suas despesas como pai de família. 

Sim. pode-se ganhar a vida escrevendo, e ele. respóndeme, c um exemplo de sua afirmação. 
Apenas é necessário conformar os hábitos com a modéstia. com a parcimônia dos salários, 
naturalmente proporcionais à moderada procura elos produtos.'"0 

Mais adiante, entretanto, o intelectual reconhece que muitos escritores brasileiros 

enfrentavam uma situação econômica desfavorável que chegava, em alguns casos, à penúria. 

Para ele. o problema estava diretamente relacionado à grande quantidade de pessoas que 

recorria às letras - "cuja produção e.\ced[ia) ao consumo que se faz[ia| das idéias no Brasil. 

[...]"- o que vinha diminuindo progressivamente os rendimentos.36'' 

No Paraná, nesse período, eram grandes as dificuldades enfrentadas pelos literatos. 

A situação era tão difícil, que até mesmo os poetas aconselhavam os colegas de profissão a 

abandonar essa atividade. 

Que vale entoar canções â lua? 

Viver de empréstimos é horrível. 
Boêmios, filósofos da rua. 
Mudar de vida é preferível.// 
A bela pândega é o diabo... 
Deixai de errar sob as estrelas 
A vida assim logo dá cabo 
Das vossas míseras costelas.// 
Cantais com ardor a terra amada. 
A natureza e os pirilampos... 
Pegai, então, a pá e a enxada. 
E ide cavar os lindos campos.// 
A ser vadio. certo é melhor 
Ter profissão por mais abjeta. 
E hoje ali nal ser lavrador 
É ainda melhor que ser poeta.367 

As reclamações sobre a péssima remuneração da literatura eram constantes na 

imprensa, especialmente no que se referia à distribuição dos lucros obtidos com a edição de 

365 A SITUAÇÃO DOS homens de letra 110 Brasil. Entrevista com Rocha Pombo. O Dia. Curitiba. 17 
mar. 1926. p.2 O depoimento foi realizado originalmente pelo Joma O Paíz do Rio de janeiro e transcrito pelo jornal 
curitibano. 

366 Id. 

367 RODRIGO JÚNIOR. Pela noite da vida. Curitiba : Plácido e Silva. 1923. Poema "Boêmios" 
pág. 9 a 13. 
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Por mais que eu medite, nunca pude atinar qual a ra/ão. porque o valor intelectual posto que seja 
admirado, tenha sido tão mal remunerado em todas as épocas, em todos os países, por todos os 
sanguessugas comerciais. . . 
Não há neste mundo um só exemplo de uma rique/a. de uma Ibrtuna alcançada tão somente pelo 
produto invejável e privilegiado da sabedoria de um cérebro sem que cie se aliasse à honesta mão do 
burguês bronco e comerciante. 
Porque no fim das contas, depois de longos anos de um cuidadoso preparo intelectual é preciso que 
o cultor das letras, entregue às mãos viperinas do honrado, operoso e inteligente comerciante a sua 
obra. para que ele a coloque 110 mercado, à maneira do que Ia/ com os seus feijões de primeira 
qualidade, com as cebolas sem rival ou com os bacalhaus de Portugal... 
Eu creio que é esse motivo que nos topamos na vida. com muitos mais burgueses bem jantados do 
que com verdadeiros intelectuais. 
E à medida que o tempo corre, a necessidade, a realidade da existência, vão aos poucos e 
criminosamente cortando as asas tia fantasia para dar crescimento às máquinas registradoras, aos 
balcões de secos e molhados.. . 
Vem daí. naturalmente, o desaparecimento tio verdadeiro homem intelectual, enquanto se 
alavancam. se acotovelam e suam de um lado para o outro, nas ruas da cidade, em levas 
cosmopolitas os honestos vendedores de sabonetes, automóveis brilhantinas e 'bureau ministre', 
graxas e saxofones.JWI 

Para alcançar situação financeira que permitisse, inclusive, o investimento na 

carreira literária, a maioria dos escritores locais se engajava em outras atividades 

remuneradas. Os quadros 1 e 2 sintetizam informações sobre a origem, formação, atuação e 

principais obras publicadas pelos autores estudados permitindo, a confirmação desta 

tendência. 

-"'8 CHICHORRO. Alceu. A valorização intelectual. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 mar. 1925. p.6. 



QUADRO SINÓPTICO DE ESCRITORES PARANAENSES NASCIDOS ENTRE 1876/1889 

N O M E NASC/ 
MORTE 

FILIAÇÃO FORMAÇAO 
EDUCACIONAL 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL LIVROS EDITADOS/ DATA 

Euclides Bandeira 22/1 I / IX76 - Curil iba Carlos de M. Bandeira e Tereza 
Maria Bandeira e Silva 

Escola Militar- incompleto Jornalista, editor; chefe de redação: 
conteur, novelista e humoris ta 

Heréticos - poemas - I90I :Dit irambos - I90I 
Velhas páginas - 1903: Versos piegas I903 
Ouropéis - 1906: Colcha de Retalhos - teatro - I906 0 
Monstro - contos e novelas - I926: Troças e traços -
1909: Prediletos- 1940: Crónicas locais I 9 4 I : pequena 
terra - I95X 

( in1 Silva 22/7/1 X,X I ( a m p o I .argo 
2 1/5/1 "íiS Curit iba 

Albino José tia Silva (t ipógrafo) 
Rosa île Sou /a e Silva 

Professor 
Advogado 

Jornalista: Poeta: critico literário: 
Professor da Escola de Artíf ices: 
Advogado: Vereador 

Canto do país das Araucárias - poemas . I9 .W Estrada 
sem fim - poemas. 1958. 

\ iriato Ballão 2X/KI/IXX3- Curil iba José lie Sá Ballão (imigrante 
português) 
Carolina Scheleder Ballão 

Freqüentou Escola Americana 
por apenas 6 meses 
autodidata 

Caixeiro na Livraria da Impressora 
Paranaense: Postalisla. crítico literário, 
novelista, poeta 

Na Voragem - romance: Agonia - romance. 1929 

Rodr igo Jiinioi - |()/<l/IXX7 - Curil iba 
lO/ô/l'Hvl - Curiliba 

Francisco Carvalho de Oliveira -
( farmacêut ico e professor) 
Amalia Augusta Ribeiro 
i pianista) 

Farmacêut ico 
Advogado 

Comerciante : Farmacêutico: Editor: 
Jornalista: cronista: poeta: prosador 

Cânt icos e Baladas - poemas . 1913: Quando floresce o 
amor - poemas. 1922: Sonatinas Morosas - poemas. 
1922: Pela noite da vida - poemas. 1923: palavras, leva-
as o vento - poemas: Um caso falai - romance. 1926: 
Flámulas ao vento - poemas. 1940: Paisagem modernista 
- poemas. 1941: Sombras Chinesas - poemas. 1948: 
Sonetos de minha terra - poemas . 1953. 

l l d c f o n - o ( C I T O A / t l l li<)/ / / | XXX - Curil iba 
;.(!/(./I'U<) - São Paulo 

Ildefonso Pereira Correia Barão 
do Serro A/til - industrial do 
inale 

Poeta; cronista: humorista: prosador: 
Industrial; Fiscal de Ensino (SP) 

Lilases - poemas: O eco daquela voz: Saudade: 
Paisagens de minha terra; Viva o Tango: Fazendo a 
América: Mania de época: Diversas peças teatrais 

C lcmcn lc Kil/ 2.VI l/l,SSS - Curil iba 
4/I l / l "3 s - I apa 

João Kit/ dos Santos 
Benedita Nunes dos Sanios 

Formado cm língua 
portuguesa e latina 

Postal is la- (chegou a administrador em 
Minas Gerais) 
Jornalista 
Redator chefe 
Poeta e cronista 

Album - perfis femininos - 1906: Barros Júnior - traços 
Biográf icos - 1907; Sonhos de Moço - poemas - 1907: A 
caminho de Eleusis - 1914: Meu surrãozinho de Trovas 
- 1935 

Raul Rodrigues ( ionic-. 2/-1/I XS>) - Piraqtiata 
I2/I I /I ' I7> - Curil iba 

Joaquim Rodrigues ( lomes -
Negociante 
(ii i i lherinina da Cosia Lisboa -
professora 

Professor 
Normalista 
Giiarda-Livros 
A d \ o g a d o 

Professor: Jornalista: Postalisla: Editor 
Advogado: Professor Universi tário: 
prosador. 

Histórias Rudes- Contos - 1 9 1 5 : Versa Tihúrcia -
crônicas e discursos. 1925: C) desespero de Chan -
romance. 1926: Sugestões para a história do Paraná -
ensaio. 1936: Um mestre do jornalismo - biografia. 
1949. 

Ja ime Ballão lunioi 'ViOIX'H - Curil iba 
lü/(t|/l (K»X Curil iba 

Jaime Ballão l professor 
postalisla. jornalista e editor, 
político). 

Advogado Jornalista ('.'). Prosador Eterno Sonho - novela - 19IX; Sagrada solitude - prosa-
1921 : Orando ao crepúsculo- teatro - 1922: 
Ult imas páginas - 1922: O amor morre - teatro - 1922: 
Seara Morta - novela - 1925: Romance de meu pai 
1933: Impressões Literárias 1938 

Castel la Brás 3 I / 5 / I W 6 - Curil iba Tlteopliilo James Bra / e Tarcila 
I.ovres da Silva Bra/ 

Contador Poeta: Guarda-Livros: Contador : 
Livreiro; Secretário da Câmara de 
Bocaiúva do Sul 

Meteoros - poemas. 1922: Coisas da moda - peça tie 
teatro. 1923: Noites Brancas - poemas modernos. 1924: 
No silêncio ilas sombras - poemas. 1925. A beira do 
caminho - poemas. 1428: Enlevo - poemas . I92X. 

< )clá\ io Sidncv 5/5/IK96 - Ceara Manoel Antônio Sidnev e Maria Postalisla Tonei das danaídes - poesia- 1921 
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y/01/1429 - Niterói Martins Sidney Jornalista 
Aleen O i i c h o r r o 21/6/1 S % - Curit iba 

.10/(14/1977 - Curit iba 
Joaquim Procópio Pinto 
Cliicliorro (Funcionár io dos 
Correios, político e professor da 
Kscola Normal) 
Francisca Hosana Rodrigues -
ilona île casa 

Nível médio, fez cursos de 
desenho com Alfredo 
Andersen e de entalhe na 
Fscola de Artífices 

Jornalista. desenhista. fo tógrafo 
jornalíst ico. Caricaturista, postalisla 

0 Tanque de Jerusalém - crônicas humoríst icas - 1923: 
Q u a n d o caem as trevas - versos - I960: Mulheres e mais 
mulheres - crônicas - 1964 
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QUADRO SINÓPTICO DE ESCRITORES PARANAENSES NASCIDOS ENTRE 1900/1906 
N O M E NASC/ 

MORTE 
FILIAÇÃO 
PROF. DOS PAIS 

FORMAÇÃO 
EDUCACIONAL 

ATUAÇAO PROFISSIONAL LIVROS EDITADOS/ DATA 

Laertes de Macedo Munhoz 19/7/1900-Curitiba 
2 I / I2 / I967 - Curitiba 

Alcides Munhoz -
secretário de estado / 
teatrólogo 
Bfigênia de Macedo - Dona 
de casa 

Advogado Promotor público: professor universitário: 
político 

Enredos Fúteis-contos. 1921: Coroa de Espinhos- contos. 
1921; Veneno de Cobra- novela. 1928: Discursos. 1946: 
Discursos e Perfis. 1956. 

Frnani Cartaxo 31/8/I900- João Pessoa -
Paraíba (chegou ao Paraná 
aos 3 anos) 
I6/I l / l967 Curitiba 

Joaquim do Canto Cartaxo 
Maria Eulina cartaxo 

Advogado Jornalista; Postalista: Professor Universitário: 
Desembargador. 
poeta e prosador 

Fatos do passado e tio presente - crônicas. 1948. 

Lucídio Convia Júnior 16/3/1901 - Curitiba 
28/I0/I940 - Curitiba 

Lucídio Correia 
Graça Saldanha Correia 

Agrônomo 
- nunca exerceu a profissão 

Jornalista: editor: ator de teatro: 
Humorista: conferencista: poeta e prosador 

F.nxu de Mandaçaias - poemas modernistas - 1929; 
Quirit|uirices - crônicas humorísticas 1937; Farelo -
pensamento humorístico - 1938: Olho dágua - 1939 

Quintiliano IVdroso 3/l 0/1901 
C l 

Josc! Pedroso 
Bernardina de Almeida 
Pedroso 

( ? ) Funcionário do Banco do Brasil Delia - 1923 

Antônio Barros Cassai 22/11/190I - Alegrete. RS 
( ? ) 

João Barros Cassai 
Sylvia Falcão de Barros 
Cassai 

(?) Jornalista: poeta: O amante de manóla ou um colecionador de egoísmo - novela 
moderna. 1930; Filmando Feras - versos satíricos. 1936: 
Poemas em sombra e sol. 1938: O poema da raça. 1941 ; A 
prece de Natal. 1944: Distância- poema. 1949 

Alei lulo I .ima I I / I / I902 - C m iliba Francisco 1 nuivilço tie 
Lima e Flori/a Lopes de 
Lima 

( ? ) Jornalista: poslalista. poeta: Coração...minha vida - poemas. 1929. 

Walfrido Pilono 2.3/04/1903 - Dorizon 
Vive alnaImetilo em Praia de 
Leste 

F.gidio Pi lotto 
Luiza S. Pilono 

Advogado Jornalista: poeta: critico literário: delegado, 
ex-chele de polícia 

Cid de < Miveira Cereal 20/05/1903 - Campo Largo 1 .uis Inácio de Oliveira 
Cereal e Maria Petronilha 
de Oliveira Cereal 

( ? ) Poslalista (chegou a Secretário da Diretoria 
dos Correios) 

Não publicou 

.liirantlir ManiVedini Nasceu ent Piraí do Sul 
Faleceu no Rio de Janeiro 

(© Medico Jornalista: Editor: Medico da Secretaria de 
Saúde do Paraná 

Editou somente livros técnicos 

( )clávio de Sá Bárrelo 22/1 1/1906 -Cur i t iba 
22/10/1986 - Curitiba 

Antônio Victor de Sá 
Bárrelo 
Constância Moita de Sá 
Barreto 

Advogado Poeta; Escritor: Jornalista: Teatrólogo: 
Funcionário público Estadual 

Nuvem t|ue passa -poesias - 1922 
Este livro - poesias- 1924 
O automóvel n. 117 -novelas - 1925 

Ada Maccagi 29 /05 /1906- Paranaguá 
faleceu no Rio tie Janeiro 

Narciso Macaggi 
Maria Paiva Macaggi 

Professora normalista ( 1924) Professora Vozes Ephemeras - poemas. 1926: Taça - cotilos e novelas. 
1933: ímpe to -con tos . 1941 

Brasil Pinheiro Machado 12/12/1907 - Poma Grossa Brasil Pinheiro Machado e 
Maria Eugenia Guimarães 
Pinheiro Machado. 

Advogado Professor Universitário 4 Poemas. 1928 

Odilon Negrão 22/5/190S - Morretcs Antônio Cândido Negrão e 
Nora Negrão. 

( ? ) Jornalista; critico literário; Funcionário 
Público do estado de São Paulo - Imprensa 
Oficial: diretor de publicidade 

Poente sem sol - poemas - 1970 



A análise das informações permite observar algumas características comuns a 

quase todos os escritores selecionados: procedência de famílias pertencentes às camadas 

média e baixa da população; a alta escolaridade com expressivo número de universitários: a 

inserção precoce no jornalismo local e o vínculo a empregos públicos modestos. No período 

estudado, somente dois literatos se dedicavam exclusivamente à literatura e/ou atividades 

afins: Euclides Bandeira - jornalista e literato que, inclusive, não assumiu o cargo nos 

Correios para o qual foi nomeado - e Correia Júnior - que nunca exerceu a profissão de 

agrônomo mantendo se como escritor, conferencista, humorista e ator de teatro. 

Percebe-se ainda que a maior parte da produção literária desses autores foi 

circunstancial, concentrando-se na juventude, e publicada apenas na imprensa local. Foram 

poucos os que conseguiram editar livros e, quando o fizeram, estes não passavam de poucas 

páginas. Na velhice alguns retomaram seus trabalhos e publicaram coletâneas ou livros de 

memórias. Na verdade, muitos abandonaram a literatura após o ingresso em outras áreas 

profissionais e ou constituição de família. 

Os que permaneceram na literatura, em geral, passaram a desenvolver esta 

atividade artística apenas nas horas de folga e fins de semana. Para esses escritores da década 

de 1920, à penúria e sofrimento que caracterizava os artistas românticos do passado, se 

contrapunha agora o trabalho estafante e mal remunerado que alijava a criatividade. 

As amarguras dos artistas dc hoje se revestem de outra feição. 
E o excesso de trabalho resultante da exigiiidade da remuneração que os fere. 
Restritos para a profissão ou arte, têm de ampliar esforço para compensação. Se ampliam a atividade 
além do campo próprio, a pouco e pouco os salteia o cansaço, a estafa, a neurastenia, em suma. 
Quando dantes, um poeta findava um dia acutilado da fome, sentia forças para arrancar do seu 
martírio poesia. [...] 
Agora, após um dia de canseira nas paredes de uma repartição, de um escritório ou de um jornal, o 
intelectual chega a sua casa exausto, com as forças criadoras abatidas sem nenhuma vontade de 
produzir. 
O que ele aspira é só repouso, não para se concentrar, refletir e cristalizar idéias, nias para esquecer, 
para se refazer, para tomar alento e prosseguir no labor enervante do ganha pão. 
E possível filiar a essas coisas a ausência de originalidade nas produções atuais do gênio humano.3 6 9 

Tais atribulações e preocupações cotidianas, que aumentavam com o passar dos 

369 GOMES. Raul. A vida intelectual e a intelectualidade. Commérc io do Paraná. Curitiba. 17 jan. 
1925. p.2. 
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anos, minavam boa parte do desprendimento necessário para a realização de uma obra. 

Segundo o depoimento dos autores locais, a situação se agravava em tempos de dificuldades 

econômicas. 

Eu tenho para mim que as dificuldades da vida doméstica refletem-se de qualquer forma na vida 
literaria. A calamitosa época de carestia que atravessamos aburguesanos de tal maneira que fa/, com 
que deixemos de lado as coisas da arte. com as quais se não quadra o bodegueiro da esquina. 
Imagina tu. que eu. às vezes, querendo evitar a extinção do logo alimentador dos sonhos de quem 
está acordado, empunho a pena romba e tomo a antiga atitude de fazedor de versos. Entretanto, 6 
vão esforço. Acodem-me à lembrança somente chatices, que o papel não deve receber, a não ser que 
a sua qualidade se preste a outro mister diferente da publicidade! Isso. a meu ver. é conseqüência 
única das aperturas que nós. donos de casa. sentimos 110 atual momento. Porque meu grande amigo, 
não é biscoito, como diz. o vulgo quando se apura, andar a gente preocupado com o preço da banha e 
outros gêneros essenciais à subsistência, ao contrário de outrora que lhes não sabíamos sequer a 
existência [... | 
Qual meu amigo, a carestia inllui até nos prélios da idéia!370 

Apesar do pequeno período de crescimento industrial que ocorreu durante a 

Primeira Guerra, em parte devido à dificuldade do país em obter produtos industrializados, a 

economia brasileira se mantinha dependente da exportação do café, cujo preço oscilava 

constantemente no mercado internacional. Disso decorria uma sucessão de pequenas crises 

econômicas que persistiram durante quase toda a década de 1920, culminando com a grande 

crise de 1929. Um dos reflexos dessa situação era a baixa remuneração dos trabalhadores, o 

que provocava constantes reivindicações de melhorias salariais. Entre as categorias mais 

afetadas por essa política, estavam o funcionalismo público e o magistério, em cujos quadros 

se encontravam muitos escritores curitibanos. 

Como as profissões paralelas dos literatos também não proporcionavam ganhos 

elevados, eles ainda faziam uso de outros recursos para aumentar sua receita. Comum era uma 

segunda jornada de trabalho nas redações dos jornais, como cronistas, redatores ou mesmo 

colaboradores avulsos. Outro expediente era a venda de versos para a publicidade, ao estilo de 

Bilac e Emílio de Menezes no início do século.37' Como os anúncios eram produzidos quase 

370 W E R N E C K . Adolpho. Carta Aberta. O Dia. Curitiba, 12 maio 1925. p.2. 

371 Sobre isto ver: SUSSEKIND. Flora. O cinematógrafo de letras: literatura, técnica e 
modernização no Brasil. São Paulo : Companhia das Letras. 1987 e SALIBA. Elias Tomé. Raízes do Riso: a 
representação humorística na história brasileira: da Belle Epoque aos primeiros dias do rádio. São Paulo : 
Companhia das Letras. 2002. 
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exclusivamente nas redações dos jornais, era quase natural que parte desse grupo exercesse 

também esta atividade, tanto na elaboração de textos como na confecção de desenhos e 

caricaturas. Alceu Chichorro foi, sem dúvida, o maior exemplo paranaense de literato-

publicitário. Funcionário concursado dos Correios, após o expediente seguia direto para a 

redação do jornal O Dia. Ali atuava como cronista, caricaturista e desenvolvia inúmeros 

reclames comerciais. Tornou-se, assim, um publicitário reconhecido e muito requisitado por 

empresas e estabelecimentos da capital. 

"encontrarse, (ta CasaJosí Cl, i praça Qsm» r3í tE3. cs radios 

"Ertçssou", "os ittàhojtts nue m togado i Curttyta," 

~ Um ladlo "Ericsson" Fuoiaça é a (felicidade dentro 

de uma casa! 

— È lsio rae&ïtû "seu" Ribas; a geme numa « i d a çuiia 

T/it a Parts, Londies^ Nova. Y<*k, Bedim, Roma, Madrid, 

pora ouvir o que h a d e mats bel lo na ar te e depois,* 

numa onda longa vae a Gtuiratuba, ouvir descargas?... 

Anúncios de Alceu Chichorro p;ira estabelecimentos comerciais paranaenses. 
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Outra prática freqüente era a redação de artigos e/ou discursos para políticos e 

cidadãos abastados da comunidade, situação retratada na própria obra de alguns escritores 

daquele período. Na peça de teatro "Dom Luxo" ( 1922), de Alcides Munhoz, por exemplo, a 

necessidade financeira impeliu o protagonista a redigir um discurso para um rico industrial 

carioca apresentar nas comemorações do Centenário da Independência. Fatos semelhantes 

ocorriam com os intelectuais curitibanos e foram retratados em crônicas. 

I do Serro Azul e Coelho Júnior palestravam à porta da Charutaria Lopes, à rua 15. quando eu 
cheguei. 
Falávamos das grandes publicações que se tem feito no Paraná - "Os mescaleros", "Noites 
Brancas". "Eterno Sonho", e de algumas em preparo, de autoria de Silvas do Brasil, de Francisco 
Zicarelli. e outros muito conhecidos. 
A conversa prolongava-se quando o amigo I. do Serro azul, metendo cuidadosamente a mão no 
bolso, tirando de lá um papel, dizendo: 
- Tenho um "vale" a receber de um trabalho que escrevi para um amigo ter também o trabalho de 
assinar... 
Coelho Júnior, encarou-o e concluiu sem perda de tempo: 
Ah!... então agora já "vale a pena" escrever!... 
O guarda apitou e o grupo dispersou-se...112 

Da mesma forma, muitos escritores costumavam se apresentar nos salões e teatros 

da capital, apresentando suas produções e angariando recursos com a venda de ingressos. Um 

dos escritores curitibanos que mais fez uso deste expediente foi Correia Júnior, que 

aproveitava sua experiência teatral para entreter a platéia e lotar os teatros. Em 1927, por 

exemplo, apresentou num dos teatros curitibanos A alma encantadora da meia noite, uma das 

aparições públicas de maior sucesso no período. A primeira notícia que se teve sobre o evento 

apareceu em uma conversa em Correia Júnior tentava convencer Odilon Negrão a 

acompanhá-lo em excursão pelo Brasil, divulgando o movimento artístico paranaense. 

- [...1 é um sonho antigo que venho sonhando a toda hora e. nenhuma propícia como esta. para a 
transformarmos em radiosa realidade. Preparemos meia dúzia de palestras interessantes, que 
constituirão o capital de nosso Duo Artístico, Ilimitado. 
- Tu, cantarás Brasil em fora. da imponência de nossa natureza; do resplcndor que respira pela boca 
redonda das nossas chaminés do d inamismo de nossos cultores das belas artes: do nosso pendor 
congênito no aliviar desgraças alheias: da formosura sadia de nossas mães. de nossas noivas, de 
nossas irmãs. Eu, Brasil em fora. contarei do humor e bizarría dos nossos tipos populares: do 
encanto de nossos momentos de garufa espiritual; da maravilhosa pujança de nosso anedotário; 
enfim tecerei as minhas impressões sob o deslumbramento da alma da meia noite, boêmio 
incorrigível que sou, por decreto Superior do Padre Eterno... 

m CHICHORRO. Alceu. A valorização intelectual. Gazeta do Povo. Curitiba. 19 mar. 1925. p.6. 
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- Seria helo!... 
- Belo: Belíssimo!... Que realizamos nós. ate' hoje. senão uma pálida e inexpressiva caricatura dos 
formidáveis painéis de congraçamento espiritual que se nos gravaram 110 cérebro desde a noite 
memorável em que Manfredini fez eslrugir 110 Clube Curit ibano. a inúbia anunciadora da rebelião, 
hoje vitoriosa em todo terreno: 
- Porque nos deixamos, gradalivamente. nos fossilizar 
- Porque não cortamos o cordão umbilical que nos prende à cidade mãe 
- Porque não mergulharmos 110 profundo coração da Pátria, esculando-lhe as palpilações aprendendo 
ainda mais a idolatrar a pujança e grandiosidade incomparáveis 
- Porque não nos transformarmos cm dois anhangueras do supremo ideal da moderna revolução 
estética (perguntava Correia Junior | .3 7 3 

Correia Júnior contou então que havia escrito uma palestra que pretendia 

apresentar, brevemente, em um dos teatros curitibanos antes da partida. Embora a propalada 

excursão tenha sido indefinidamente adiada, pouco tempo depois, Correia Júnior anunciou 

esta apresentação. 

Correia Júnior é uma figura interessante de artista. Como poeta moderno carrega as divisas de cabo. 
na esquadra onde formam Sá Barreto. Odilon Negrão. Alcindo Lima. etc. 
Como prosador humorista, forma um dos ângulos do quadrilátero onde figuram Alceu Chichorro. 
I ldefonso Serro Azul e Romeu Balster. 
Correia Júnior é ainda um jornalista e figura de destaque, ao lado de Gastão de Alencar e Salvador 
de Ferrante nos domínios da Thalia. 
Amanhã no palácio Teatro, Correia Júnior se nos apresentará sob uma medida modalidade de sua 
inteligência a de conferencista humorístico. 
Escreveu para o espetáculo de amanhã uma página brilhante, em que focaliza cenas e perfis da vida 
boêmia curitibana, página irresistível de bom humor, vasada em estilo pitoresco e intitulada "A alma 
encantadora da meia noite". 
Jamais um espetáculo deste gênero despertou em Curitiba ruído e entusiasmo tamanhos. 
E geral a expectativa e, como as localidades para amanhã são a preços populares, prevê-se que o 
Palácio teatro alcançará mais uma de suas casas "au grand complet".3 7 4 

Os comentários sobre a aparição do "poeta das moscas" destacaram que se tratou 

de uma das melhores apresentações já realizadas em Curitiba. O literato teria levado a platéia 

a constante hilaridade com a narração de diversos dos seus "causos" famosos. 

Correia Júnior, o festejado literato conterrâneo, realizou ontem no Teatro Palácio, consoante fora 
noticiado, a sua conferência subordinada ao título "Alma encantadora da meia noite". A assistência 
foi grande e. conforme prevíramos, o conferencista com aquela verve que lhe é própria soube trazer 
os assistentes do começo ao fim, imensamente divertidos, com as cenas interessantíssimas que 
relatou devassando a vida boêmia curitibana. 
Correia Júnior contou fatos que causaram franca hilaridade. referentes a este ou aquele noctivago 
incorrigível... 
De momento a momento a assistência esturdia em palmas ao relato de um caso irresistível. 

373 CORREIA JÚNIOR. Talento, ambição e cinismo. Gazeta do Povo. Curitiba. 29 abr. 1927. p. 3. 

37-1 A A L M A encantadora da meia-noite. Gazeta do Povo. Curitiba. 17 maio 1927. p.2. 
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Constituiu cm suma. Legítimo sucesso a conferência dc Correia Júnior, que provou ser possuidor de 
perfeito "savoir dire". i 7 > 

A alma encantadora da meia noite não circulou por outros palcos brasileiros e 

tampouco foi editada. No entanto, algumas das populares histórias do repertório do poeta 

foram publicadas no livro Quiriquirices, uma coletânea de artigos com histórias da vida 

curitibana, ensaios críticos e outros escritos do autor, editado em 1937. 

l u a r d a 
Carr*l» Jurúor rraùi>.>u i ionU- i i 

jua «laf toi icM »ourc a "Atroa en-
cantadora da meia-noite". 

Bufai.ooiUM»* át : i q 7 v 0 _ L 

Assim, lançando mão de variados recursos, os escritores conseguiam burlar as 

dificuldades financeiras mas, muitas vezes, quando enfim produziam uma pequena novela ou 

um feixe de poemas, novos obstáculos se lhes apresentavam, desta vez ligados à edição e 

distribuição do livro, a começar pela falta de editores locais. 

Embora a imprensa paranaense fosse relativamente atuante, circulando na capital e 

no interior um numero razoável de jornais, faltavam em Curitiba empreendedores culturais. O 

contato com editores dos grandes centros era bastante difícil, especialmente para os autores 

375 A conferência dc Correia Júnior. Diário da Tarde. Curitiba. 19 maio 1927. p.5. 
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estreantes, e resultava bastante oneroso. Assim, as poucas publicações de livros eram 

geralmente pagas pelos próprios literatos que. para isso, recorriam às suas economias ou ao 

financiamento por parte de algum parente ou conhecido. Isso fazia com que este meio vivesse 

uma situação verdadeiramente despropositada. 

E uma vergonha constatarmos que o Paraná desconhece os seus autores e estes não publicam livros 
porque não têm editores! 
Daí esta triste anomalia: quase todos os nossos mais eminentes literatos são inéditos. E quando não 
o são. aparecem com folhetos exíguos. Por que isso? Porque os nossos autores, pobres que são. não 
têm recursos para estipendiar a dispendiosa publicação de um livro[... | 
Publicar um livro, já não dizemos 110 Paraná, mas no Brasil, é dinheirosa façanha reservada a 
nababos!376 

Na verdade, o alto custo da edição de livros não era apenas uma questão local. 

Nesse período, quase todo o papel consumido era importado e, portanto, sujeito às flutuações 

do mercado internacional, geralmente desfavorável ao Brasil. O alto custo do papel e a falta 

de financiamento para as edições faziam com que as tiragens fossem quase sempre pequenas, 

ficando o custo do serviço de impressão distribuído entre poucos exemplares, o que encarecia 

ainda mais os livros.377 

Diante dessa situação, poucos escritores paranaenses editavam os seus livros e, 

quando o faziam, faltavam recursos para a distribuição da obra, que acabava restrita às 

livrarias da capital e a algumas poucas do interior. Fora a concorrência com as obras de 

escritores consagrados, nacionais ou estrangeiros, que chegavam às estantes ao mesmo preço 

ou até mais baratas, prejudicando sobremaneira sua aquisição pelos leitores. Apenas os 

amigos e conhecidos prestigiavam a obra e, em sua maioria, as edições locais acabavam 

encalhadas no estoque. 

Soma-se a isso o fato de que o contingente de leitores, no período, era bastante 

exíguo, tanto pelos altos índices de analfabetismo como pela falta do hábito da leitura entre os 

"legentes". Os números, segundo alguns cronistas locais, chegavam mesmo a ser alarmantes. 

J76 BANDEIRA. Euclides. Pelas letras. Commércio do Paraná. Curitiba. 6 fev. 1923. p.2 

377 O jornal O Paíz. do Rio de Janeiro, um dos mais importantes periódicos brasileiros, inclusive, 
associou-se à Academia Brasileira de Letras neste período, deflagrando uma campanha para o barateamento do papel . 
na tentativa de diminuir o preço das edições nacionais. Cabe destacar que muitos escritores consagrados no país 
editavam seus livros em Port usa I. 
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Não vai nenhum exagero no assunlo de que o povo brasileiro é um povo que não lê. 

Ou que não tem o hábito da leitura. 
Em que fundamenta minha asserção? 
No número irrisório de bibliotecas existentes no país e 110 número de volumes catalogados. 
As últimas estatísticas que tenho a vista demonstram o funcionamento de 400 bibliotecas em todos 
os estados. 
Sendo a nossa população de mais de 30 milhões, segue-se que cada instalação de tal gênero 
corresponde a 75 mil cabeças. 
Objetareis: mas a massa dos analfabetos, isto é. aos que dispõem de capacidade legente orça em 6 
milhões donde a cota real de cada biblioteca desce. Está bem. Seja. Então teremos: seis milhões 
divididos por 400 e dá 15 mil. 
E essa. por sem dúvida, é uma cifra simplesmente indecorosa dos nossos créditos culturais! 
Se passarmos a quantidade de volumes per capita a resultante não parecerá mais Iisonjeira. [...1 
f. . . |Acham-se relacionados nas nossas bibliotecas 1.818.953 volumes. Ou seja [...) 
Quer dizer: cada brasileiro não dispõe senão de ridículo coeficiente de 0.06 de livros para 1er! 
[entre ledores a cifra ficaria cm 0.3j índice deplorável do nosso público e clamoroso e vergonhoso 
desprezo ao melhor e mais sólido instrumento de cultura pessoal f...]J78 

A situação do Paraná, fosse em relação ao índice de analfabetismo, fosse no que 

dizia respeito às bibliotecas públicas, refletia o padrão nacional. 

O Paraná só tem, ao que me conste, uma biblioteca pública. Uma biblioteca na decantada terra do 
talento e da inteligência! Uma biblioteca que tem perto de setenta anos e que no começo possuía 
melhores obras do que hoje! Uma biblioteca onde é inútil procurar as grandes obras da Humanidade! 
Uma biblioteca onde a produção literária dos tempos modernos não está senão pessimamente 
representada. Uma biblioteca mesquinha para 700.000 habitantes do estado e uma biblioteca para 
oitenta mil cidadãos curitibanos. Consignando estes reparos, não tenho, nem de leve, o intuito de 
melindrar o meu velho mestre e amigo Dr. Sebastião Paraná, o atual diretor da Biblioteca Pública do 
Paraná. Antes viso, neste momento, em que o Governo do estado se desvela no amparo ao ensino e 
um paranaense competente empenha seus esforços na remodelação da aparelhagem educacional, 
pedir-lhes a atenção para o assunto, pondo-lhes os olhares [sobre o problema|[ . . . |" J 7 9 

Além da Biblioteca Pública do Paraná, havia outras bibliotecas na capital, como a 

do Clube Curitibano, da Associação dos Empregados do Comércio, do Cassino e da 

Universidade, mas estas tinham seu acésso restrito e eram vedadas à "freqüência de quem 

mais precisa, o povo, os operários ou melhor os pobres". Outro problema grave era a falta de 

renovação dos acervos, fato que levava os poucos leitores a lerem "coisas velhas muitas vezes 

380 

difundindo doutrinas e idéias já revogadas". 

Com o objetivo de responder às constantes solicitações dos intelectuais locais e 

melhorar a situação descrita acima, o Governo Estadual lançou uma campanha para 

i7S GOMES. Raul. Bibliotecas. Estado do Paraná. Curitiba. 29 nov. 1925. p.2. 

GOMES. Raul. Bibliotecas. Estado do Paraná. Curitiba. 29 nov. 1925. p.2. 

}m GOMES. Raul. Bibliotecas. Diário da Tarde. Curitiba. 9 de maio de 1923. p.2 
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disseminação de bibliotecas municipais, que recebeu prontamente o apoio do Centro de Letras 

e de seu fundador Euclides Bandeira. Porém, ao que parece, nada de muito efetivo se realizou. 

estagnação, os intelectuais se engajavam constantemente em campanhas educacionais que 

pregavam a difusão do ensino primário, numa tentativa de aumentar o número de leitores de 

suas obras. São inúmeros os artigos de Euclides Bandeira e de Raul Gomes conclamando a 

sociedade a se unir em torno deste ideal. Todavia, como isso não tinha efeito em curto prazo, 

até porque, muitas vezes, os programas anunciados pelo governo não eram implementados, os 

escritores paranaenses não tinham alternativa a não ser continuarem financiando a edição das 

suas obras. E, na tentativa de alavancar as vendas, criavam um circuito próprio de distribuição 

no qual a maior parte dos exemplares era trocada ou cedida a amigos e conhecidos, 

vinculados, de alguma maneira, ao meio literário. Em agradecimento, estes escreviam criticas 

e ensaios elogiosos às obras e aos autores, estampados com freqüência nos jornais locais, 

desencadeando as famosas "séries de elogios mútuos" ou o "cabotinismo literário". Com o 

mesmo intuito, outro recurso utilizado era instaurar uma polêmica entre autores e críticos, o 

que, muitas vezes, apenas despertava o interesse dos leitores para a edição. 

Para vencer esses obstáculos, desde o início do século passado, muitos intelectuais 

e escritores paranaenses procuraram unir forças para alcançar a difusão do livro paranaense. 

Charge Bibliotecas e Euclides Bandeira 
leita por Heronio. 

Procurando quebrar este círculo vicioso, que condenava a literatura paranaense à 
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2. EMPREENDIMENTOS LITERÁRIOS 

Entre 1880 e 1930, surgiram no Paraná diversos empreendimentos voltados à 

impressão e comercialização de livros. O desenvolvimento econômico propiciado pela erva-

mate se traduziu em investimentos na área gráfica, principalmente em rótulos e etiquetas para 

os barris dos exportadores do produto. Na esteira deste desenvolvimento, foram criados, em 

Curitiba, diversos estabelecimentos comerciais, como as Livrarias Econômica (1894), Polaca 

(1908), João Haupt (1911) e Mundial (1913). Tais estabelecimentos comercializavam livros, 

nacionais ou importados, e grande variedade de produtos e serviços de encadernação, 

pautação e livros em branco (para a contabilidade mercantil e industrial, por exemplo); 

postais, material escolar, de desenho e de fotografia, impressão de carimbos, instrumentos 

musicais, entre outros. Alguns deles se voltavam também à edição de livros, como foi o caso 

da Impressora Paranaense e da Livraria João Haupt. A primeira delas, inclusive, foi 

responsável pela primeira tentativa de publicação continuada de escritores paranaenses, 

lançando a "Biblioteca da Impressora", nos anos de 1900 - 1902. 

Após o encerramento desta série, nova tentativa ocorreu em 1912, com a criação do 

Centro de Letras do Paraná. Segundo um de seus principais idealizadores, essa era principal 

finalidade da agremiação que, reunia grandes nomes da intelectualidade de então. 

A idéia básica do Centro consistia, em suma, na organização da biblioteca paranaense. Porque 
ocorria fato interessante: muito se falava no Paraná literário, na pujança espiritual e numérica de seus 
poetas, prosadores, dramaturgos, comediógrafos, etc., enfim, proclamava-se em todos os tons o 
estranho brilho com que o Estado exsurgia no convívio intelectual do País. mas, em verdade, a 
produção representada por livros não correspondia a tamanho ruído. Desolador o contraste. 
Salvaram a situação as magníficas revistas de arte. legítimos primores, que na radiosa esfera do 
pensamento prestavam ótimos serviços ao Estado. Qual porém o motivo da desproporção? Certo não 
era falta de operosidade, nem de capacidade criadora dos nossos plumitivos. pois muitos até 
possuíam dois ou três volumes, carinhosamente manuscritos, ao fundo das gavetas. O óbice era de 
ordem prática e foi o que o Centro se propôs remover pela conjugação da boa vontade de todos 
numa sorte de cooperativismo literário. Era ponto fundamental do programa do Centro o 
aparecimento de um livro por mês. alternados os assuntos de maneira que o espírito paranaense 
irradiasse em todas as suas modalidades.' '8 ' 

Embora com alguns recursos para efetivação deste projeto, provenientes do 

J81 BANDEIRA. Euclides. Centro de Letras do Paraná p. 43 a 47 (44) In Respingos Históricos. Curitiba : 
Tipografia Favorita. 1939. 
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pagamento de cotas pelos associados e de uma contribuição do Governo do Estado, poucas 

foram as obras publicadas sob seus auspícios. Em mais de 10 anos de funcionamento, mesmo 

nos períodos de franca atividade, a agremiação mantinha apenas a edição esporádica de uma 

revista - Revista do Centro de Letras do Paraná - patrocinando, ocasionalmente, alguns 

livretos de poesias, discursos ou palestras. 

Uma vez que a tentativa de criação da "Biblioteca Paranaense" também não surtiu 

o efeito desejado, Raul Gomes e seu irmão Antônio Rodrigues Gomes resolveram investir 

seus esforços pessoais em nova empreitada. Para tanto, anunciaram a fundação da Empresa de 

Edições Paranaenses, que tinha por objetivo "levar o livro para o público, visto que este não 

se afeiçoou num amparo, ainda, os nossos autores". " Sem recursos financeiros suficientes 

para editoração das obras, esses empreendedores adotaram o sistema de venda antecipada de 

assinaturas, as quais financiariam a edição, dando direito ao futuro recebimento de um 

exemplar. A iniciativa foi saudada pela imprensa curitibana. 

PELAS LETRAS 
Não é pequeno entre nós, o número de problemas difíceis cuja solução parece ser eterna e refalsada 
seria atrair espíritos empreendedores e hem intencionados. 
Os fracassos repetem-se, mas nem por isso o desânimo se implanta definit ivamente. Outros 
realizadores, pertencentes à rara estirpe dos homens de ação, retomam a empreitada, e mais se 
obstinam em resolvê-la à medida que os obstáculos recrudescem. 
E assim, ao calor de múltiplas tentativas, a vitória surge como flor triunfal do topo de um caule 
recamado de espinhos. 
O problema da editoração de livros paranaenses, o qual figura no rol dos insolúveis. vai ser atacado 
mais uma vez, agora pela "Empresa de Edições Paranaenses" que tem a norteá-la a competência do 
talentoso polígrafo Raul Gomes e a operosidade do Sr. Antônio R. Gomes , diretor gerente.[...J 
Benemérita será a empresa de Edições se conseguir prestar ao Estado o serviço extraordinário a que 
se propôs, contando com o apoio, que por certo não lhe faltará, do nosso numeroso e culto público 
ledor.JS3 

O Centro de Letras do Paraná, após ser comunicado oficialmente do 

empreendimento, também "externou a sua preciosa solidariedade moral ao inestimável 

tentame e nem outro poderia ser o gesto da destacada agremiação, ora numa fase operosa e de 

belos projetos [,..]".384 

JS2 GOMES. 

JSJ G Y PS O. 

J!H Id. 

Antônio R. Um caso fatal. Gazeta do Povo. Curitiba. 4 jan. 1923. p.2. 

Pelas Letras. Commércio do Paraná. Curitiba. 6 lev. 1923. p. 2 
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A empresa chegou a comunicar o envio da mais recente produção de Rodrigo 

Júnior para o prelo - o romance "Um caso fatal" -. mas não conseguiu realizar sua impressão. 

Apesar de todo o entusiasmo com que foi saudada a iniciativa, a editora da família Gomes 

fracassou. 

O insucesso de tais empreendimentos voltados à divulgação da literatura 

paranaense, entretanto, não significavam que o mercado de livros estivesse estagnado. Ao 

contrario, segundo Denipotti, "no período de 1890 a 1900 verificou-se um incremento na 

edição de livros locais que passaram de uma média de 19 livros, neste período, para 43 na 

década seguinte e 54 e 94 nas subseqüentes".3"5 Nesta estatística, no entanto, constam obras 

didáticas, livros técnicos e publicações especializadas nas áreas de direito, medicina, 

agronomia e outras. Da mesma forma, se verificava um incremento na circulação de jornais e 

revistas. 

Entre 1880 e 1907. por exemplo, são apresentados aos leitores do estado aproximadamente 400 
novos títulos de publicações periódicas, contra cerca de 35 nos anos entre a emancipação do Estado, 
em 1854 a 1879. Só na cidade de Paranaguá, essa relação é de 75 novos jornais e revistas entre 1880 
a 1910 (com maior concentração de novos títulos nos últimos anos do período) contra 13 entre 1854 
e 1880. São poucos os dados sobre quais eram as tiragens desses periódicos [...]. Alguns periódicos 
indicavam o número de exemplares feitos para cada edição e mesmo esses variam bastante. O 25 de 
março, anunciava 2.050 exemplares em 1876, O Miko, imprimia 2000 cópias em 1914 enquanto O 
Olho da Rua variou de 2000 a 4000 entre 1907 e 191 I386. 

O mercado editorial em crescimento provavelmente fez com que a idéia de criação 

de uma editora para divulgação das obras literárias paranaenses permanecesse no meio 

intelectual. Assim, pouco tempo depois, mais um empreendimento com esta finalidade seria 

lançado no Paraná. 

385 DENIPOTTI. Cláudio. A sedução da leitura: livros, leitores e história cultural - Paraná (1880 -
1930). Tese de Doutorado em História. Curitiba : UFPR. 1998. 

386 DENIPOTTI. Cláudio. A sedução da leitura: livros, leitores e história cultural - Paraná (1880 -
1930). Tese de Doutorado em História. Curitiba : UFPR. 1998. Os dados foram extraídos de MARTINS. 
Romário. Catálogo dos jornais publicados no Paraná de 1854-1907. Curitiba : Impressora Paranaense, 1908. 
e PLAISANT, Alcebíades César. Scenário paranaense. Curitiba : s.ed.: 1908. 
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3. A NOVELLA MENSAL 

Em fins de 1925. Rodrigo Júnior e Octávio de Sá Barreto resolveram retomar a 

idéia de criação de uma editora voltada às obras paranaenses e, inspirando-se na antiga 

iniciativa da família Gomes, anunciaram a abertura de uma nova editora no Paraná, A Novella 

Mensal. 

Os dois conheciam bastante as dificuldades da vida literária. Octávio Sá Barreto, 

então com apenas 19 anos, era entusiástico adepto dos ideais modernistas que se difundiam 

pelo país. Havia iniciado sua incursão pelo mundo das letras recentemente, como um dos 

editores da revista literária A Flámula (1922), de curta duração. Logo depois publicou dois 

livros de poesias - Nuvem que passa (1922) e Este livro...( 1923), ambos financiados por seu 

pai. Era ainda um colaborador assíduo em jornais e revistas paranaenses, com produções em 

prosa e verso. Como não conseguisse obter seu sustento apenas com a literatura, havia 

ingressado no serviço público estadual, trabalhando como assessor na Secretaria Geral do 

Estado. Ao que parece, o beletrista conciliava bem as duas atividades. 

Ainda que em pleno florescimento da juventude. (...] Octávio Sá Barreto, numa pirotécnica 
explosiva de imaginação, retraça versos e prosas com uma fertilidade pouco vulgar. 
Júlio César Machado, o chistoso folhetinista português, notou um dia que as aspirações dos seus 
patrícios resumiam-se em dois artigos: I ser empregado público: 2 depois de o ser, não fazer nada. 
E pouco mais ou menos, o que se sucede à maioria dos brasileiros que não pensam em ser bacharéis 
formados. 
Sá Barreto, que é operoso empregado público, escapa à generalidade da regra e conforme referimos 
acima vai se firmando, igualmente, no meio literário curitibano. como um esforçado, um indefesso 
operário intelectual.387 

Da mesma forma, Rodrigo Júnior, seu sócio e amigo pessoal, se dividia entre a 

atividade literária e o trabalho de farmacêutico no estabelecimento comercial de sua família. 

Essa dupla atividade, entretanto, não era opção do poeta, que, ao concluir o seu curso de 

farmácia, havia anunciado sua despedida das letras. 

Ironia da Sorte. 
Em conquista da vida e em conquista do pão. 
A arte poética, enfim, pela arte odontológica 

187 RODRIGO JÚNIOR. Os novos.Commércio do P a r a n á . Curitiba. 11 mar. 1923. p.2 
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Troquei, provando assim de uma maneira lógica 
De Spencer a teoria audaz da evolução. 

Abandonei a lira e empunho o boticão... 
Já rimas não procuro: era mania ilógica: 
Dos dentes busco só. na matéria histológica. 
A cárie, a visionar rendosa obturação.. . 

Tenho hoje. posição, no bairro, respeitada... 
De importância me enchi, deixei o ar trocista. 
Falo dilïcil e olho alto as criaturas... 

Ah. se versos pedir-me, agora, a minha amada. 
Dir-lhe-ei: - "Senhora, não sou poeta, sou dentista" 
E hoje. em vez de canções, faço-lhe dentaduras...3*8 

A promessa, contudo, não se efetivou, e Rodrigo continuou a sua carreira literária 

em paralelo às atividades profissionais. Na verdade, sua farmácia servia como uma espécie de 

QG dos jovens poetas e prosadores locais, que ali se reuniam todos os dias para apresentar 

389 

suas novas obras e discutir assuntos literários. Foi num desses encontros, provavelmente, 

que os dois amigos resolveram dar início à nova editora. 

A Novella Mensal pretendia publicar livros exclusivamente de escritores 

paranaenses, independentemente de escolas e estilos literários. A preferência era por obras em 

prosa - contos, romances ou novelas. Tal escolha decorria de diversos fatores, entre os quais, 

principalmente, a percepção de que este gênero teria mais aceitação por parte do público, o 

que facilitaria as vendas. Relacionava-se, também, ao fato de o Paraná não ter sido ainda o 

berço de nenhum prosador de renome, embora tivesse vários poetas consagrados 

nacionalmente. Na concepção dos criadores da editora, a revelação deste "romancista" 

paranaense poderia impulsionar as vendas. Além disso, poderia vir a propiciar um 

desenvolvimento significativo para as letras paranaenses, possibilitando, quiçá, uma mudança 

nos rumos da produção local, ainda muito ligada aos movimentos simbolista e parnasiano. A 

periodicidade das publicações deveria ser mensal, justificando, assim, o nome escolhido para 

a empresa. 

388 Publicado pela primeira vez na revista O olho da Rua. ano III. n. 44. I jan. 1909. reeditado no livro, 
citado também por Bóia. Wilson. Rodrigo Júnior, poeta. Ensaio. Curitiba : SEEC. 1991. 

389 Este estabelecimento situava-se na Rua da Misericórdia, atual André de Barros, número 103 próximo 
ao hospital da Santa Casa de Misericórdia. 
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O formato proposto para os livros era pequeno, análogo ao atual livro de bolso, 

cerca de 16.5cm por l l ,5cm. As capas, sempre coloridas, teriam desenhos assinados por 

artistas de destaque no Paraná. A impressão ficaria sob responsabilidade da Empresa Gráfica 

Paranaense -Plácido e Silva e Cia LTDA. que ficava na Rua 15 de Novembro. Como os 

empreendedores não dispunham de recursos, o sistema adotado para as vendas foi, também, o 

de assinaturas prévias, que dariam direito ao recebimento de um dos exemplares a serem 

editados. Os preços das edições eram extremamente baixos. 

O preço é o mais módico possível: 2S500. 
Menos, portanto, que uma revista qualquer. Menos que uma lita de Tom Mix ou Buck Jones. Menos 
que a borracheira da troupe Jeca Tatu. 
Quase o custo de uma cerveja Antarctica. 
Quer dizer que. privando-se. uma vez por mês qualquer pessoa de uma dessas coisas e aplicando a 
verba correspondente na aquisição da "A Novela Mensal", prestará inestimável serviço às letras.390 

De fato, o valor médio dos livros de literatura brasileira, segundo as tabelas 

divulgadas pela imprensa ou existentes em algumas contracapas das edições do período, era 

de cerca de 5S000, o dobro de um exemplar da Novella. Isso demonstrava que o objetivo dos 

literatos era realmente tornar acessível a uma parcela maior da população a aquisição do livro. 

A idéia principal estava em popularizar o livro, destruindo a sua imagem de objeto de luxo. 

A empresa se propunha a seguir de perto a idéia de Monteiro Lobato, de tratar o 

livro como uma mercadoria que precisava ser vendida como todas as outras. Pretendia, assim, 

instituir no Paraná a mesma revolução editorial feita em São Paulo pela Revista do Brasil.39' O 

objetivo era imprimir livros que chamassem a atenção dos freqüentadores das livrarias locais, 

daí serem feitos com uma programação visual sofisticada, que começava pela bela capa 

colorida, seguida de um texto impresso com tipografia elegante, atentando para a revisão 

rigorosa da composição e das provas finais dos livros, para a qualidade do papel e, quando 

possível, introduzindo ilustrações. Ao mesmo tempo, se revelariam novos nomes literários 

selecionados entre os escritores paranaenses. 

390 JEFF. Ecrán de Hoje. Estado do Paraná. Curitiba. 24 set. 1925. p.3. 

391 Sobre as edições de Monteiro Lobato ver principalmente a bela edição de AZEVEDO, Carmen 
Lúcioa ett alii. Monteiro Lobato - furação na Botocúndia. São Paulo : Editora SENAC. 1997. 
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Outras diretrizes foram dadas à publicidade em uma fictícia entrevista dos diretores 

a um repórter local - na verdade o próprio Rodrigo Júnior, assinando com seu conhecido 

pseudônimo Jeff. O 'repórter' chegou à sede de "A Novella Mensal", situada na sala de trás 

da farmácia de Rodrigo, justamente quando os seus dois diretores reviam as provas 

tipográficas do primeiro número. 

[...I E já "O automóvel n. I 17"? 
- Com efeito, confirmou-me Sá Barreto lançando para o ar uma fumarada de cigarro. 
- Vai ser um sucesso, segundo afirmam.. . 
- Certamente! Garantiu Rodrigo. O número de assinaturas é tão elevado que a edição será esgotada 
rapidamente. E diminuto o número de exemplares restantes... 
Aproveitei a ocasião para satisfazer a curiosidade: 
- Mas que tem vocês em vista edi tando a série de novelas anunciadas? 
- Nosso llm é o mais justo, honesto, patriótico possível... 
- E publicar trabalhos de escritores paranaenses, atalhou Sá Barreto. 
- E tornar conhecido muitas das ignoradas produções dos nossos conterrâneos que não podem 
publicá-las. secundou Rodrigo. 
- E contribuir para o progresso das nossas letras criando um núcleo forte de leitores para a nossa 
pobre literatura tão desprezada, mas nem sempre tão má... 
- Vocês têm razão... Literariamente quase nada fazemos por falta de estímulos - est ímulos espirituais 
e estímulos monetários... 
- Enquanto em São Paulo e outros estados avançam triunfalmente na senda literária, nós vegetamos 
crassamente, sem autores, sem editores, sem leitores...392 

Mais adiante, os editores fizeram questão de afirmar que não estavam ligados a 

nenhuma corrente ou escola literária, recebendo para publicação todas as produções que 

tivessem valor literário. Todavia, Sá Barreto declarou a sua predileção pelas obras que 

seguissem as concepções modernas. 

- Mas qual é o gênero das novelas a sair? 
- Não cogitamos de gêneros e de escolas literárias... A máxima liberdade é permitida... Tudo serve, 
contudo, que agrade e interesse o leitor. E o único requisito exigido, o que quer dizer que o estilo 
deve ser o mais simples possível... 
- Livros para o povo... Nada de Bisantinismos e nelelibatices. Tudo cristalino e claro, mas o mais 
moderno possível... Quem falava era o Sá Barreto. Mas o Rodrigo tornou a palavra. 
- Também não nos importa que o autor da novela seja velho ou moço e que pertença a esta ou 
àquela geração. Lido e aceito o trabalho. 
- Por quem? 
- Por nós está claro, pelo Octávio e por mim. que somos os diretores da publicação, o resto pouco 
importa... pensamos em matéria de novela como o Eça de Queiroz (ainda não leu "A capital"?) que 
afirmou não haver necessidade de "declamação nem de filosofia" na obra de arte, mas tudo deve ser 
"interesse e drama e rapidamente contado". . . Eis o que nos serve, eis o que faremos questão de 
encontrar nas novelas que nos forem propostas.. . Ainda que não sejam obras de arte perfeitas... 
- Sim. tudo é relativo.[...J 

392JEFF. Ecran De Hoje. Es tado do P a r a n á . Curitiba. 24 set. 1925. p.3. 



- E assim, [diz Otávio] iremos cumprindo o programa que a nós mesmos nos traçamos. 
Queira o público nos auxiliar, como até agora o tem feito! Exclama Rodrigo. 
- Vocês são extraordinários! E não desanimem ... Avante! Sempre avante, meninos! 
E despedi-me satisfeito.393 
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Em pouco tempo as listas de assinaturas começaram a percorrer a capital, cada uma 

sob a responsabilidade de um intelectual. Vinham encabeçadas por quatro perguntas que 

conc\amavam à participação da população paranaense. 

Quer ler "A Novella Mensal" publicação que é o mais arrojado empreendimento literário feito, até 
hoje, no Paraná? 
Quer cooperar para o engrandecimento das nossas letras? 
Quer aproveitar uma excelente oportunidade de pôr em evidência seu amor pela terra natal? 
Quer, enfim, dar uma amostra de sua fina cultura e hipotecar seu valioso apoio á realização de um 
grande e audacioso tentame de educação popularf94 

Capa do livro o Automóvel n. 117 feita por Euclides Chichorro. 

Acervo da autora. 

Selo da Editora a Novella Mensal. Acervo da autora. 

393JEFF. Ecrán De Hoje. Estado do Paraná, Curitiba, 24 seI. 1925. p.3. 

394 GOMES, Raul. O livro paranaense. O DIA. Curitiba, 03.11.1925. p. 2. 
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Pouco antes do Natal, as livrarias da capital e os assinantes receberam o primeiro 

volume da série. Como fora anunciado, era O automóvel n.117, primeira obra em prosa de 

Octávio de Sá Barreto. O livro tinha um total de 127 páginas e capa de Euclides Chichorro, 

ex-aluno do mestre Alfredo Andersen. Na contracapa, se encontrava o selo da editora que 

pretendia difundir o livro paranaense. 

A tiragem foi de 500 exemplares, estando grande parte comprometida com as 

subscrições. Abria o livro o Diálogo no Bar, uma espécie de prefácio de autoria de Rodrigo 

Júnior, que reproduzia uma suposta conversa entre os diretores num dos bares da cidade. Nela 

importantes aspectos da personalidade de Sá Barreto eram revelados, especialmente a sua 

preferência por poemas e novelas "modernos, impressionistas, século XX! [onde] O tema é 

suscetível de renovação... Nada de velharias poeirentas e tediosas! Amor livre, verso livre, 

tudo livre! Lembra-te que vivemos na era do jazz-band.. ." Declarava-se também a admiração 

do autor pelos poetas "Nobre, Cesário, Verlaine, Samain, Nervo, Marinetti, Tagore, Ribeiro 

Couto e Rodrigo Júnior" e pela prosa à "Poe, Wilde, Zamacois, Knut Hamsum, Pirandello, 
/ îrtfi 

Vargas, Max Jacob, Menotti e Alvaro Moreira". ' 

O automóvel n.l 17 era uma coletânea de quatro novelas, a primeira das quais, mais 

extensa, dava nome ao livro. Tratava-se de dois episódios inexplicáveis ocorridos com o 

jovem Carlos, em São Paulo e Curitiba, ambos envolvendo o misterioso carro de número 

117.396 Na seqüência, apareciam O homem que acompanhou o próprio enterro, Os pequenos 

dramas da vida (subdividido em três partes) e O estranho golpe dos quatro dedos. Parte delas 

estava guardada havia tempos, mas não perdera a atualidade, revelando "pequenas histórias 

bem urdidas sempre com um tom de mistério".397 

395 BARRETO, Octávio Sá. O automóvel n. 117 e outras novelas. Curitiba : Empresa Gráfica 
Paranaense LTDA, A Novela mensal, ano I num. I. dezembro de 1925 pág. 9 - 13. 

396 A novela tem alguns pontos em comum com uma história popular em Curitiba, o caso da "Loira 
Fantasma", uma bela mulher que chama suas vítimas para um táxi onde se descobre que ela é um espectro. Não 
conseguimos descobrir se a história foi criada pelo autor e depois começou a circular na cidade ou se ele apoio-se na 
história popular. 

397 O livro aguardava publicação havia quase três anos. pois em comentário sobre os poemas publicados 
por este autor. Rodrigo Júnior, em princípios de 1923. destacava sua produção: "Igualmente interessante, o seu teitio 
bizarro, é a prosa de Sá Barreto, o que não será desmentido pelo seu livro de contos "O automóvel n. 117", a entrar 
brevemente no prelo". In RODRIGO JÚNIOR. Os Novos. Commérc io do Paraná . Curitiba. 1 I mar. 1923. p. 2. 



247 

O livro foi bem acolhido pela imprensa, chegando a receber comentários positivos 

em algumas revistas nacionais, como a Revista Brasiliana, em artigo assinado por Fábio Luz: 

O livro de contos ou novelas de Sá Barreto - O automóvel n " I 17 c composto de peças do sabor dos 
contos de Hoffman, Poe ou críveis como os de Villiers de L'Isle Adam. 
Cinco composições que conseguem realizar o desejo do autor, que é de produzir arrepios de horror 
ou mágoa, em fantasias que são verdadeiramente compendiadas e colecionadas. E um livro bem 
escrito e empolgante, a que o primeiro conto serve de título.3<)ff 

Assim como nas observações desse crítico, a maioria das apreciações locais 

destacou as suas influências literárias, assunto que chegou a incitar um pequeno debate. Um 

dos críticos do Diário cia Tarde afirmou que o autor seguiu o estilo desenvolvido nas histórias 

de Sherlock Holmes, o que foi refutado enfaticamente por Paulo de Almeida Neto na Gazeta 

do Povo,399 

[...] Vazada toda em estilo simples, límpido e atraente, a primeira novela da coleção "O automóvel 
n. 117" é um estudo psicológico muito interessante e não como disse o Diário uma narrativa à 
"Conan Doyle". 
O escritor inglês Conan Doyle é o criador do romance policial e põe sempre em foco, nos seus 
relatos, um "detetive", girando o enredo em torno de um crime, assassinato ou roubo... Tal não se 
dá, entretanto, (e verificá-lo-á quem 1er a Novela Mensal) no trabalho de Sá Barreto. Entra em jogo 
o mistério, a coincidência, o estranho, o inexplicável, mas, em absoluto, não se trata de um drama 
policial com "detetives" em ação. 
E preciso que isso fique bem acentuado para a compreensão do novo gênero literário cultivado entre 
nós pelo jovem diretor da A Novela Mensal. 
O Diário da Tarde acertaria se dissesse antes que O automóvel n.l 17 se filia ao cânon estético de 
Poe, Hoffmann, Baubey, D'Aurivil ly, Villiers de Lisle Adam, Zamacois ou Pirandelo... 
O que há no O automóvel n.l 17 - um estilo psicológico, um tipo estranho, anormal, neurótico[. . . | 
Ver, portanto, neste estudo, quase fisiológico, um romance à Conan Doyle é 1er e não 
compreender.[.. .] 
Encerra o livro a novela "O estranho golpe dos quatro dedos" que. esta sim. tem algo policial e 
poderia, talvez, ser incorporada à literatura inspirada por mestre Conan DoyIe.[... |400 

Independentemente do estilo, os dois concordavam em recomendar o livro, pois a 

sua leitura seria "amena e divertida, podendo ser lido por todos, moças e crianças, sem 

nenhum inconveniente". Parabenizavam ainda os esforçados diretores da editora pelo 

magnífico triunfo obtido com sua primeira publicação. 

398 A crítica é reproduzida no artigo A NOVELLA MENSAL. Diário da Tarde . Curitiba. 18 maio 1927. 
p.2. O comentarista provavelmente insere o prefácio de Rodrigo Júnior como um conto. 

399 Infelizmente não encontramos em nenhum arquivo pesquisado o jornal "Diário da Tarde" de 1924 a 
1926. 

400 ALMEIDA NETO. Paulo de. A novela mensal. Gaze ta do Povo. Curitiba. 18 dez. 1925. p. 5 



248 

Alguns dias depois, um novo artigo apresentava outras considerações sobre o livro 

recém-editado. Nelas se observava que este não era um trabalho perfeito que exigisse "grande 

preocupação de espécie", encontrando em O Automóuel n. 117 referências diversas que iam 

"desde o gênero trágico de Monteiro Lobato, em Urupê.s, até o comovente cie Edmundo 

D'Amicis, o autor de Coração, esse livrinho formidável, que foi meu amigo inseparável nos 

bancos saudosos da escola primária". Para a autora dos comentários, os contos que 

compunham o volume "foram escritos nervosamente com uma preocupação de folhas 

contadas, que não podiam exceder em número limitado pelo editor. Há trechos que terminam 

quase de repente e outros que passam além da conta, evidenciando uma sombra forte de 

futurismos e de economia (...)". Tais fatos, contudo, não diminuíam a sua admiração pelo 

valor intelectual de Octávio, concluindo que O automóvel n. 117, com "algumas reparações 

no motor e na "carrosserie"' poderá ainda deslizar com sucesso na grande estrada da Literatura 

e do talento"401. 

A mais importante apreciação, no entanto, é a de Odilon Negrão, um dos jovens 

expoentes do modernismo/futurismo curitibano. Aproveitando a oportunidade, em rápidas 

palavras. Negrão avaliou o momento literário paranaense, inserindo O Automóvel n. 117 no 

processo de renovação estética que, a exemplo dos outros grandes centros brasileiros, vinha se 

processando no estado. A importância do depoimento vale a longa citação. 

Quando a energia se realiza, o ideal se identifica, a vida refloresce, a liberdade se espraia e a 
inteligência se desprende, livre e luminosa, dos cansaços que a subjugavam, a arte principia a 
desempenhar a sua função dinâmica, a sua fatalidade natural e irremovível. 
No Paraná, onde também está lavrando o maior movimento artístico que até hoje se desenrolou no 
Brasil, a arte intelectual viveu por muitos anos subjugada, sob a influência escolástica do 
romantismo e do simbolismo. 
O romantismo foi a escola que mais predomínio alcançou em nosso Estado. Não quero dizer com 
isso, que as figuras literárias de maior relevo fossem românticos; porém afirmo que esta escola, 
oriunda da Germânica, teve aqui no Paraná mais e fervorosos adeptos.[...1 
O ponto capital da questão, porém é a arte moderna, destruidora de todas as escolas ideológicas, que 
tiveram seus alicerces básicos em pátrias distantes da nossa. Portanto a originalidade, que deve ser o 
objetivo do literato criador, teve aqui no Paraná o papel nefasto e flagrante da imitação. Imitar, 
copiar e amoldar-se foi a única e quase exclusiva preocupação dos nossos homens de letras. 
E é contra essa imitação absurda, contra estes espíritos subjugados e estagnados que a Arte Moderna 
vem antepor o seu dinamismo objetivo. 
Octávio Sá Barreto, acaba de publicar a sua primeira novela - O automóvel n. 117. O autor, 
felizmente, conseguiu estilizar em páginas vibrantes de psicologia e descrição todos os pequenos 

401 LIA (Pseudônimo). O automóvel n. 1 17. Gazeta do Povo. Curitiba. 8 jan. 1926. p.6. 
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dramas do "bas-fond" hodierno, onde sempre se eneonira uma tragédia negra, a rir 
escancaradamente nos lábios da inocência. 
Um dos pontos mais cuidados pelo novelista foi a influência real e necessária do sensualismo 
emotivo - "Nihil est in intellectu quod l'uert in sensu". 
O sensualismo é uma das fontes primaciais da Arte Moderna, que é coincidência artística com o 
evolucionar perene do tempo, do homem e da civilização. 
Os novelistas modernos procuram, como é de se prever, introduzirem-se mais e mais dentro do 
concerto evolutivo das multidões. E em todos eles. o caráter predominante que logo se realiza é esse 
pudor sensual e emotivo, que traz cm si todas as aspirações fatalistas da humanidade de hoje. [...) 
Em todos eles nota-se predominante a idéia sensual. 
Octávio Sá Barreto é um desses espíritos que se preocupam com essa idéia.402 

Segundo Odilon Negrão, o "pendor sensual", característica marcante da literatura 

moderna, se revelaria intensamente Nos pequenos dramas da vida. As outras novelas que 

compunham a coletânea também se destacavam, ora por terem "algo de misterioso em todo o 

seu enredo", ora por revelarem a precisão da técnica literária, seja no assunto escolhido, seja 

no estilo apurado. A primeiro delas, por exemplo, apresentava claramente um "estilo 

moderno, conciso e original". 

A conclusão da crítica era entusiasta, e nela se podia vislumbrar, claramente, a 

tentativa de eleger o autor como um dos expoentes da renovação literária paranaense. Daí se 

enfatizar que "Octávio Sá Barreto [...] conseguiu afastar-se da cadência rutilar do 

primitivismo, abandonando as normas escolásticas, às fixações dogmáticas, para produzir com 

toda a plenitude moça de seu espírito livre, um dos melhores livros de estréia, ou até o 

melhor, que até hoje as letras paranaenses terão produzido". 

Os elogios dos críticos parecem ter animado os empreendedores, e logo se 

iniciaram os trabalhos para o segundo volume. Contudo, o idealizado intervalo de apenas um 

mês entre as publicações não pôde ser cumprido. O período de festas e férias não ajudava nas 

vendas e, além disso, os diretores dispunham de pouco tempo para realizar todos os trabalhos. 

Afinal, os dois eram responsáveis pela distribuição das listas de assinaturas, recolhimento do 

dinheiro, revisão das cópias tipográficas, distribuição dos exemplares, entre outros. Assim, 

somente em março de 1926 se anunciou o novo título. 

UM C A S O FATAL 
Está pronta a ser exposta à venda a novela Um caso fatal de Rodrigo Júnior, segundo número da 
série editada sob a responsabilidade desse aplaudido escritor e de Sá Barreto. 

402 NEGRÃO. Odilon. O automóvel n. I 17. Gaze ta do Povo. Curitiba. 30 dez. 1930. p.6. 



250 

o trabalho do poeta de Quando Floresce o Amor é totalmente Curitibano, pelo drama, pela 
paisagem, pela vida, pelos costumes e pela própria linguagem. Repassado de poesia e verdade a sua 
açào empolga desde as primeiras páginas entre as quais algumas sào de grande e profunda 
emotividade. 
Um caso fatal vem comprovar a ductilidade do talento paranaense, capaz de criações nos mais 
variados domínios da arte e do pensamento. 
Acresce que este romance vem ornado de belíssima capa produzida pelo mágico pincel de Traple, 
que pôs a sua capacidade criadora em função para realizar um lindo desenho.403 

CAPA DO LIVRO UM CASO FATAL 1926. Feila por Traple. Acervo da aulora. 

A tiragem permaneceu em 500 exemplares e a obra foi prefaciada por Sá Barreto 

que, invertendo a situação anterior, reproduziu um diálogo mantido entre ele e Rodrigo Júnior 

que, entre outros assuntos, manifestava sua concepção sobre a arte. 

403 UM CASO FA TAL. Gazeta do Povo, Curitiba, 2 mar. 1926. p.5. 
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Quanto à Arte. meu caro Octávio. nas suas exterioridades formais, é como a Moda, mutável e 
diversa... daí a tarándola de escolas literárias que se sucedem ininterruptamente, encadeando-se 
sempre, uma após a outra, através dos tempos... Qual. pois. a que devemos adotar? A que estiver em 
voga no momento, o "último figurino" é lógico... Claro que a arte nova. isto é. a última escola 
aparecida, sendo, como deve ser e como é a ciência da época, filha de um progresso, produto de um 
aperfeiçoamento, sempre nos trará "algo nuevo" opulenlando a nossa técnica, enr iquecendo o nosso 
"savoir faire"... Ainda que outro mérito não tenha, a arte nova. para mim. sibarita intelectual, tem o 
mérito de ser "diferente" da arte anterior... E esclarecerei melhor o meu pensamento acrescentando o 
que já expendi a respeito 110 "inquérito sobre o futurismo", efetuado pelo "Commércio do Paraná". 
"Devemos ser o nosso tempo e acompanhar a evolução da arte 110 que for admissível e assimilável... 
Como "ânsia de novidade e de renovação". 11a frase do crítico espanhol Deleyto y Piñuela, ninguém 
poderá negar o valor do influxo futurista... Com efeito, a inércia imaginativa, o esmoer de temas 
arcaicos em formas fossilizadas, a estagnação da arte. cm síntese, eis o que devemos combater a 
todo transe. 

E mister renovar, recriar incessantemente! D'Annunzio tem razão... Não ocultaremos, neste ponto, a 
atenta simpatia que nutrimos pelo futurismo nacional. "O espírito moderno" de Graça Aranha que 
tamanho escândalo levantou na Academia Brasileira. |'...|404 

O romance se baseava em um episódio real ocorrido havia muitos anos em 

Curitiba. Nele se retratava a história de Edmundo Correia, pintor curitibano de certo renome, 

que se apaixonou pela polaca Joanna Waleska, jovem que lhe servia de criada e com quem 

teve um filho. De espírito conturbado, o pintor logo cansou da vida doméstica e voltou a 

freqüentar a sociedade curitibana. Envergonhado do romance "imoral" e não assumido, ele se 

apaixonou por uma mulher casada, conhecida na cidade pelos seus "constantes" casos 

amorosos. Lulu, a dama da sociedade, embora de família tradicional e de posses, estava falida 

e, para pagar seus credores, acabou roubando um relógio e dinheiro de Edmundo. O pintor 

acusou injustamente Joanna do roubo, expulsando-a de casa, e ficou com a guarda do filho. 

Entretanto, pouco tempo depois, passeando pela cidade, ele avistou seu relógio 

numa vitrine e na loja recebeu informações que o levaram a descobrir a autora do delito. 

Arrependido e descobrindo ser apaixonado por Joanna, Edmundo partiu à procura da ex-

criada e amante, mas não a encontrou. No dia seguinte, contudo, ao 1er os periódicos da 

capital, descobriu que a jovem havia dado termo à vida em um quarto de pensão da cidade. 

As críticas à obra foram bastante positivas. Fábio Luz, no artigo em que comentou 

as três primeiras edições da empresa paranaense, destacou que "a obra de Rodrigo Júnior tem 

a verdadeira intensidade que se procura em um romance, intensidade de ação e de emoção". 

Salientou ainda que "é fortemente emotivo esse caso de psicologia amorosa. O tema é bem 

404 BARRETO. Octávio de Sá. Palavras ditas antes da Novella pág. 5 - 9 In RODRIGO JÚNIOR. Um 
caso fatal. Curitiba. Empresa Gráfica Paranaense. 1926. Série A Novella Mensal ano II. número 2 
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conduzido, a intriga bem urdida, justificando o título Um caso falar.4(b 

Todos foram unanimes em recomendar a leitura de Um caso fatal apontando, 

especialmente, seus aspectos "modernos": 

Ela |a obra de Rodrigo Júnior | encerra em 170 paginas nervosas e inebriantes fatias intensas da vida 
real. estereotipadas com uma fidelidade percuciente, reproduzindo tudo. os desesperos febris e as 
elevações alucinantes, as atitudes angustiosas ou indiferentes, e os tramas d 'a lma que ama e padece. 
Nada escapa à argúcia do artista observador que cria e move os títeres desenovelando o filme do 
entrecho com uma perícia invulgar. 
O autor de Um caso fatal não usa nem abusa das prolixidades enfadonhas e muito em moda na 
época áurea do defunto naturalismo: é simples e natural como a própria vida. sem arrebates, nem 
afetações. 
Nesse terreno concebe o "romance novo"" como um Henri Duvernois ou um Claude Farrere, não 
descurando de fazer em pinceladas breves mas incisivas a análise das almas em loco. E assim, 
avesso a todo e qualquer artifício, nunca recorrendo a ficelles gastas, consegue uma localização, 
vital de um tom flagrante extraordinário, tal o seu poder evocador.4116 

A publicação trazia cenas do cotidiano curitibano nos primeiros decênios do século 

passado, época da juventude do autor. Diversas passagens descreviam a movimentação da 

cidade: os bares, as ruas, as casas comerciais, ressaltando os hábitos sociais dos habitantes. 

Numa delas, por exemplo, o protagonista percorreu as ruas centrais em direção aos cinemas. 

Percorreu, pensativo e lento, a rua da Liberdade, e parou um momento à esquina do Grande Hotel, a 
olhar a rua 15 de Novembro, que se estendia descendo até a avenida Luiz Xavier, toda i luminada 
pela luz elétrica. 
Era um sábado. Garotos apregoavam o Diário cia Tarde, o Olho da Rua e ouvia-se o tinido 
estridente da campainha do Smart Cinema. 
Desceu a rua vagarosamente, relanceando os olhos para as vitrines claras, com as mãos nos bolsos, 
até a Praça Osório, onde as árvores verdes repousavam serenamente. Meninos brincavam com 
"diabolos"" à luz da grande lamparina elétrica, e sob os pés de Edmundo o saibro pisado fazia um 
ruído seco. Entrou no Éden. onde a campainha relinia; algumas pessoas vagavam no jardim, outras 
cismavam sentadas nos bancos, e a saleta de espera estava quase cheia. Não havia mais assento 
desocupado e muita gente esperava em pé. agrupada diante da larga porta que dava passagem para a 
sala das sessões. Pôs-se a passear de um lado para outro. De uma casa próxima chegavam os sons 
harmoniosos de um piano, ora febris e rápidos, ora tênues, smorzando docemente.. . 
Afinal as portas se abriram com estrondo e o povo em massa investiu para o interior do teatrinho. 
Sentou-se de mau humor: desgostava-o sempre aquele atropelo estúpido das casas de cinematógrafo, 
o contato rude da multidão incivil. 
A sala regurgitava de freqüentadores. Havia ali uma agitação inquieta; depois de alguns minutos de 
espera a sala ficou de súbito às escuras e leve começo a exibição de uma fita falante - o Miserere do 

p.2. 

4,15 A crítica é reproduzida no artigo A NOVELLA MENSAL. Diário da Tarde . Curitiba, 18 maio 1927. 

406 FREYESLEBEN. Curt. A Novella mensal. O Dia. Curitiba. 14 abr. 1926. p.2. 
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O segundo número de A Novella Mensal parece ter conseguido boa receptividade e 

facilidade em sua distribuição. Segundo os críticos, em sua maioria amigos pessoais dos 

empreendedores, tal fato confirmava o sucesso da iniciativa que incrementava a vida literária 

paranaense, "insuflando-lhe um novo ardor, estimulando e despertando energias 

adormecidas", produzindo "uma ânsia de criar belas obras, de ampliar nosso horizonte 

literário".408 

4. A NOVELLA PARANAENSE 

Após a publicação de Um caso fatal, ainda nos primeiros meses de 1926, a editora 

de obras paranaenses recebeu o reforço de Raul Gomes que, ao lado de Rodrigo e Octávio, 

passou a fazer parte da diretoria. Este era um dos mais profícuos escritores e jornalistas da 

geração que se iniciara nas letras nos primeiros decênios do século XX, como salientou o seu 

companheiro Clemente Ritz. 

[...] Eu. por mim, sem que nisso minta, j á não tenho pendor nenhum por essas coisas de arte, que 
menos me dá a glória de um verso bom ou de um boleio artístico de frase, que o fechamento exato 
de um balanço definitivo no último dia de um exercício orçamentário. Todavia, nunca olhei com 
indiferença, antes com muita alegria, os triunfos que conquistava cada um dos meus companheiros, 
mau grado distanciado deles, naquela vida intensa que nos agita e nos sacode os nervos. E dentre 
todos eles. o vulto que se me assemelhava mais alto alevantar-se era o de Raul Gomes citado e 
discutido em toda a parte, apoiado por uns e combatido por outros, ventilando idéias, em livros e 
jornais, numa infatigabilidade que espanta. Não há jornal por aqui que não traga quase que 
diariamente artigos de sua lavra, que não são feitos a troixe - nioixe, mas pensados, cuidados, 
estilizados, com forma e com linguagem. Uma tarde ao saltar de um bonde em Ipanema, ali no Ponto 
Chie, encontrei-me com o nosso Romário Martins, a cuja língua dei trela com uma infinidade de 
perguntas e reperguntas sobre a nossa terra e sobre a nossa gente. E ao referir-se à personalidade de 
Raul Gomes, o Romário, esse Romário irreverente, que não diz mal de ninguém, mas que fulmina 
com suas piadas de fogo, proferiu esta frase que guardei com orgulho, com amor e com carinho: "O 
Raul é um mouro para trabalhar. Não sei como aquela cabeça pode conter tanta coisa. Tenho a 
impressão, às vezes, de que ele é uma máquina consciente, porque sabe trabalhar bastante e sabe, 
mais do que isso. trabalhar bem". E realmente o Raul Gomes não é mais nem menos do que essa 
máquina consciente, de que me falara o Romário. Na sua bagagem literária há de tudo:- livros sobre 
instrução pública, sobre o nosso movimento censitário. sobre o milho, sobre questões de linguagem, 
além de um volume de conferências e outro de contos, que a crítica indígena recebeu com os maiores 

407 RODRIGO JÚNIOR. Um caso fatal. Curitiba : Empresa Gráfica Paranaense. 1926. Pág. 165-166. 

408 FREYESLEBEN. Curt. A Novella Mensal. O D I A , Curitiba. 14 abr. 1926. p.2. 
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Segundo Euclides Bandeira, Raul Gomes podia ser definido como um "batalhador 

incansável e destemido de todos os assuntos que de alguma forma se relacionassem com o 

desenvolvimento das letras paranaenses" e pelejava havia bastante tempo pela criação de uma 

editora no estado. Assim, era natural a sua entrada em A Novella mensal, empreendimento que 

ele apoiou pessoalmente desde o anuncio da sua criação. 

O ingresso desse homem de letras, entretanto, ensejou algumas modificações nas 

diretrizes da empresa. A primeira e mais aparente delas foi a alteração do seu nome para A 

Novella Paranaense, fato relacionado tanto à dificuldade em efetivar as edições em intervalos 

de apenas um mês quanto ao ideal de valorização da cultura local, "o paranismo", fator 

bastante valorizado pelo novo diretor. Ao mesmo tempo, outras áreas passaram a receber mais 

atenção, especialmente a campanha em prol da disseminação da alfabetização no estado, até 

porque Raul Gomes era um educador de relativa fama nacional. 

Tais alterações, contudo, não interromperam a seqüência de publicações, iniciándo-

se , em pouco tempo, os trabalhos que permitiriam a edição do terceiro livro da série. 

O Desespero de Clian 
Novela soeial de Raul Gomes, cu ja intensa ação passa toda ela em Curitiba e outras cidades do 
Paraná. Lindíssima capa de A C (Eloy) e ilustração do exímio pintor Pedro Macedo. 
Constituirá o terceiro número da "Novella Mensal" dirigida por Sá Barreto e Rodrigo Júnior. 
Trabalho de Verdade e profunda emoção. 
Assinaturas desde já.41" 

Em pouco tempo as listas de assinaturas começaram a circular, e os editores 

anunciavam a rapidez com que eram preenchidas. As listas percorriam também cidades do 

interior e mesmo de outros estados. 

Dias atrás teve início a distribuição de listas para angariação de assinaturas da "Novella 
Paranaense", terceiro número, consti tuído do "O Desespero de Chan" de Raul Gomes. 
Elementos prestigiosos do interior do estado e de Santa Catarina se prontificaram a auxiliar a obra 
de divulgação das produções patrícias. 

4(W RESENDE. Mário de (Clemente Ritz). Duas palavras a respeito de Raul Gomes. O Dia, Curitiba. 
17 ago. 1926.p. I. 

410 O DESESPERO de Chan. O Estado Do Paraná . Curitiba. 17 mar. 1926. p.6. A modificação do nome 
da empresa não alterou a seqüência de numeração da série. 



As lisias já começaram a ser devolvidas, com um resultado animador e demonstrat ivo da boa 
vontade dos a quem foram enviados e que aceitaram a incumbência de promover a campanha de 
leitura de livros nossos. 
Duas listas já estão em poder dos editores: a recambiada pelo Dr. Lauro Lopes, digno compatricio 
que funciona como promotor público em Ouro Verde. Santa Catarina, e Major Hermogenes Reis. 
distinto cavaleiro e antigo jornalista, residente em Araucária. 
Como se verificará quando oportunamente forem divulgadas as listas de assinantes esse trabalho é 
revelador de interesse e da simpatia com que o povo vai recebendo a iniciativa oportuníssima de Sá 
Barreto e Rodrigo Júnior . 4" 

Adotando o Paranisnw como uma das suas diretrizes, anúncios na imprensa sobre a 

edição, apelavam para o sentimento de amor ao Estado. Tal sentimento poderia ser expresso 

pela adesão ao movimento em prol da disseminação da alfabetização no estado, o que se faria, 

especialmente, pela aquisição de um exemplar de A Novella Paranaense. Para os que, por 

qualquer motivo, não subscreviam às listas, sobravam as ironias. 

Fogo de Palha 
(Versos ao poeta que não quis assinar a Novella Paranaense) 
Este Mendis Caviçada, 
Que us lá da terra acaudilha 
Há muito tempo encaveça 
Descavelhada curviça 
De estaire nu caveça 
De Portugal, 
Coisa que a muitos erguiça 
Pezaire di caviçada... 
Pode seire sem caveça, 
Mas se lê que é caveçudo 
E sobretudo 
Um vichão de cavecilha...412 

Um dos pontos mais polêmicos e divertidos que cercavam o lançamento da obra era 

a pronúncia do seu título. Tanto que, em reunião do Centro de Letras, o Dr. Phâmphilo de 

Assumpção apresentou um trabalho científico sobre a pronúncia de Chan. "O estudo revelou 

não só a eaidição do autor como o seu senso filológico. O Dr. Phâmphilo concluiu pela 

afirmativa categórica que se deve 1er Kan e não Chan. S.S. mereceu muitas palmas dos 

consocios e das pessoas presentes".413 Mesmo diante dessa 'verdade científica', continuavam 

as notas dos humoristas locais. 

411 A NOVELA paranaense. O Dia. Curitiba. 26 maio 1926. p.4. 

412 FOGO DE palha. O Dia. Curitiba. 4 jun. 1926. p. I 

4IJ CENTRO DE LETRAS. Estado Do Paraná. Curitiba. 2 mar. 1926. p.6. 
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Qual a lua opinião sohrc a pronúncia dc Chan:- c Chan ou can? 
- Tem seus conformes:- si a novela for boa e agradar chamar-lhe-ci can: si não prestar, direi 
somente que é Chan...414 

Outro motivo de debate foi a inclusão de ilustrações feitas pelo pintor Pedro 

Macedo.41* Era a primeira vez que este recurso técnico era utilizado em um romance editado 

no Paraná. O fato demonstrava a preocupação dos empreendedores com o acabamento e com 

a incorporação de inovações gráficas nas edições. Para melhorar a sua impressão, os desenhos 

foram enviados para uma gráfica em São Paulo e. depois, foram costurados junto com o texto 

na montagem do livro. No entanto, o trabalho artístico não foi muito bem aceito pelos críticos, 

o que fez com que os diretores saíssem em defesa do pintor, destacando positivamente esta 

novidade. 

Os desenhos que ornarão a novela próxima foram feitos em poucos dias subordinados às 
modificações do autor e do desenrolar da tragédia. Tinham pois. de se ressentir dessa contingência 
que permearia a imaginação e a própria técnica do artista. 
Pois não obstante disso, resultaram páginas bem acabadas, e que correspondem magníf icamente às 
condições de nosso meio. 
Querer comparar com as gravuras que ilustram obras aparecidas no estrangeiro ou no Rio e São 
Paulo é rematada insensatez. 
Se possível, a comparação só deveria ser feita com outros livros nossos, adornados de igual recurso. 
Acontece porém que o gênero novela não existia propriamente aqui. E além disso, os dois ou três 
romances aqui surgidos não gozavam deste melhoramento. 
Certo, que se a "Novela Paranaense" conquistar o público patrício que as suas edições tripliquem, os 
editores trataram de as aprimorar que gosto e fato para tanto lhes não falta. 
E virão as gravuras artísticas, trabalhadas a tempo e com solicitude. 
[...JO Dr. Macedo que é um amoroso sincero de nossas coisas, pôs o seu talento ao serviço de uma 
causa, que é na sua finalidade a campanha da leitura no Paraná.416 

Na imprensa curitibana, apareceram anúncios com a foto do autor e um breve 

resumo da história da edição. 

414 FOGO DE palha. O Dia. Curitiba. 27 maio 1926. p. I 

415 Pedro Macedo era pintor paranaense de certo renome, que j á havia exposto, várias vezes, seus trabalhos 
na capital, inclusive em uma das Tardes de Arte. em 1922. Entretanto, era mais conhecido como o autor de um retrato 
de D. Pedro II. cuja propriedade foi adquirida pela casa Weissílogg Irmãos de São Paulo, que o reproduziu em uma 
grande edição. 

416 O DESESPERO de Chan. Estado do Pa raná . Curitiba. 25 maio 1926. p.3. 



257 
_----..... ~r::::'l 

Anúncio do livro "O Desespero de Chan", da empresa a Novella Paranaense. Jornal O Dia. Acervo Documentação Paranaense BPPR 
Capa do Livro O Desespero de Chan feita por Alceu Chichorro. Acervo da autora. 

Todas essa verdadeira campanha publicitária tinha por objetivo alavancar as 

vendas. Isso porque os editores imprimiram uma tiragem de 1.000 exemplares, o dobro das 

anteriores, financiando boa parte com recursos próprios. "Audácia que muita voz agoirenta 

previu um fracasso", mas que surtiu bons resultados, segundo os diretores da empresa, pois 

em pouco mais de uma semana estava colocada toda a edição.417 

Em julho de 1926 o livro saiu do prelo com capa de Alceu Chichorro, 189 páginas 

de texto e mais oito ilustrações de Pedro Macedo. 

A apresentação, redigida por Rodrigo Júnior. discorria sobre a conhecida 

operosidade de Raul Gomes. O autor apresentou também uma nota, sob o título Prevenção 

Necessária, onde esclareceu alguns pontos da campanha de disseminação do livro, ressaltando 

serem as baixas tiragens as responsáveis pelo alto custo dos livros no Paraná. Reclamava 

ainda da dificuldade de distribuição e de que, quando se tentava "a assinatura prévia a um 

m A NOVELLA PARANAENSE. In BALÃO, Viriato. Agonia. Curitiba, Empresa Gráfica Paranaense, 
1929. i volume da série a Novella Paranaense. p. 103 e 104. 
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burguês ricaço este nos declarafva] no rosto que não tem tempo de 1er e nos manda[va] 

418 

oferecer o livreco aos caixeiros". Além disso, advertia que se tratava de uma "obra sincera 

com linguagem, que é minha, usada todos os dias".419 

Contrário à literatura que servia apenas de entretenimento, Raul Gomes fez de O 

desespero de Chan urna oportunidade para esclarecer sua posição sobre um dos temas mais 

discutidos do momento: a questão racial. Tratava-se, pois. de um romance de tese, onde o 

autor pretendia demonstrar que o negro, sob as mesmas condições educativas, econômicas, 

morais, higiênicas e alimentares dos brancos, poderia alcançar um estágio de desenvolvimento 

semelhante e, em muitos casos, superior, devido "a sua natural boa índole". 

O protagonista era Benedito Villaça, negro nascido nos Campos Gerais, filho de 

uma ex-escrava que herdara todo o patrimônio dos seus senhores. Benedito fez os cursos 

preparatórios em Curitiba, cidade onde passou seus primeiros anos, e depois foi para o Rio de 

Janeiro estudar na Escola Militar. Lá alcançou o posto de Tenente e se diplomou em 

Medicina, Direito e Engenharia Civil. Era forte, encorpado e um exímio capoeirista. 

De volta à capital do Paraná, depois de 10 anos de ausência, Nhô Dito, como era 

chamado, reencontrou sua amiga de infância, Maria da Graça, moça branca, de uma família 

tradicional do estado, e eles se apaixonaram. O preconceito, no entanto, impediu a efetivação 

deste amor. Ela, obrigada pela família, se casou com um mau elemento, e ele abriu uma 

indústria de beneficiamento de mate, iniciando uma nova carreira. Neste estabelecimento, 

ensejou um crescimento industrial notável devido às inovações técnicas, higiênicas e 

assistênciais que implementou. 

Passado algum tempo, os dois se encontraram, quando Maria das Graças, separada 

do perverso marido, foi trabalhar na ervateira como datilografa. Percebendo sua situação 

precária, Benedito a auxiliou e conseguiu nos tribunais a anulação de seu casamento. 

Entretanto, para que ela não sofresse, os dois não se casaram. Ele partiu de Curitiba, deixando 

a fábrica aos cuidados de seus funcionários, e voltou a morar na fazenda onde nasceu. Lá, 

418 GOMES. Raul. O desespero de Chan. Curitiba : Empresa Gráfica Paranaense, 1926. 

419 Id. 
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também implantou novas medidas que a transformaram em um modelo de empreendimento."120 

A maior parte do romance se passava em Curitiba, no primeiro quartel do século 

XX. 

Ora é na Rua XV de novembro, ora no Alio do São Francisco, ora num de nossos clubes chiques, 
onde se dá uma das cenas de maior sensação da novela. Aspectos do interior do Estado são lixados 
em pinceladas rápidas. 
E assim que o autor faz sentido evocat ivo à Lapa. Descreve-se ali o célebre Morro do Monge com a 
beleza se deus sítios pitorescos e atraentes. Numa das fazendas, à margem do Rio Iguaçu, passa-se 
um fato terrível, que bem poderia ser a epígrafe significativa de "A tragédia do Buraco do Bugre". 
onde perece o pai do herói do romance em desesperada luta pela posse de sua mulher, uma negra 
disputada pelo "sinhozinho" da estância. 
Até rápida descrição do candomblé, cuja realidade ainda enodoa a Capital do País se topa na novela 
de Raul Gomes."121 

No romance o autor inseriu manifestações de "paranaensismo", usando a 

designação preferida de Raul Gomes, seja nas descrições do rápido progresso por que passava 

a capital do Estado, seja, principalmente, nas declarações do protagonista sobre a necessidade 

de valorização da cultura local e de seu símbolo máximo, o Pinheiro. 

Surgiam, ainda, referências aos colaboradores do romance, artistas e educadores do 

círculo de amizades do autor ou a quem ele reverenciava. Na Vila que Benedito construiu nos 

arrabaldes de Curitiba, no bairro do Portão, por exemplo, existiam quadros de Pedro Macedo 

(ilustrador), Lange e Alfredo Andersen. Na sua fazenda havia uma escultura de João Turin 

desenvolvida a partir da idéia de Alceu Chichorro (desenho da capa), e a jovem Maria das 

Graças devia muito de sua educação aos ensinamentos da professora Júlia Wanderley. 

Os comentários sobre a obra, redigidos por amigos pessoais do autor como 

Euclides Bandeira, Phâmphilo de Assumpção, Curt Freyeslebem e Geminiano Guimarães, 

preencheram diversas páginas dos jornais. 

Tombava a tarde pérola e cinza, tristonha e silenciosa, como exótica flor no cerrar as grandes pétalas 
luminosas, quando num destes acasos que aparentam "abismos pavorosos" acabamos de versar o 
Desespero de Clian. produto da pena cintilante de Raul Gomes, publicista notável que resolveu 
agora lavrar gleba nas belas letras. | ...| 
Não é uma novela banal, fútil, destituída da seiva do pensamento, e esta é a melhor guirlanda que se 

420 Este romance foi também analisado por DENIPOTTI. Cláudio. A sedução da leitura: livros, 
leitores e história cultural - Paraná ( 1880 - 1930). Tese de Doutorado em História. Curitiba : UFPR, 1998. 

421 O T E R C E I R O número da Novella Paranaense. Estado do Paraná. Curitiba. 27 maio 1926.p.2. 
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lhe pode leeer. 
Poucos no Paraná poderiam escrevê-la. eis ainda uma verdade. 
A tragédia de duas vidas humanas - uma mulher branca e um homem negro que se amam - lutando 
cm busca da felicidade - esta miragem enganadora - é no que se cifra todo o entrecho do Desespero 
ile Chan, novela que não hesitamos em afirmar, ocupa lugar de destaque na moderna bibliografia 
conterrânea.422 

Foram apontadas algumas falhas como a falta de elaboração de alguns diálogos ou 

de caracterização mais detalhada dos personagens, mas segundo os críticos, isso não chegava 

a prejudicar o seu bom andamento. Atestava-se ainda a oportunidade do tema do preconceito 

racial, embora o autor tivesse exagerado 'um pouquinho' na tinta. 

Benedito Villaça. [...] um homem de vasto preparo, conseguindo ser engenheiro militar, médico e 
bacharel em direito. 
Além disso possuía um fino caráter bem como superiores sentimentos patrióticos e humanitários 
que fariam dele um homem completo pelo saber e pela dignidade. 
E um tipo magnífico que Raul Gomes criou para o desenvolvimento de seu interessante motivo. 
Eu preferiria, entretanto, fazê-lo senhor de um só diploma, para que não llcasse exagerado o seu 
saber. Parece-me que bastaria o título de engenheiro notável ou médico ou advogado para que se 
destacasse a principal figura da novela. 
Em todo o caso e para satisfazer os objetivos do autor, quer na ocasião em que Villaça dominou um 
soldado valente, quer quando tratou de anular o casamento de Maria das Graças como advogado, 
quer assistindo-a como médico e cuidando-lhe a saúde combalida, just i f icam-se os títulos que o 
tenente Benedito possuía.423 

De fato, todos os negros da história eram bons como a preta mina Tia Josepha -

ama-de-leite de Maria da Graça, que a orientou na ausência da genitora; a mãe de Benedito, 

que passou os melhores valores ao filho, o próprio protagonista, e o Negro "57". Este último, 

conhecido arruaceiro das ruas de Curitiba, defendia, à sua maneira, os oprimidos e 

injustiçados. Benedito, percebendo a boa índole do negro, resolveu dar-lhe uma oportunidade. 

Conseguiu sua absolvição nos tribunais, passou a instruí-lo e empregou-o na ervateira, onde 

ele teve um desempenho exemplar. Este personagem, na verdade, sintetizava a opinião do 

autor sobre o papel regenerador da educação e a necessidade de implantação de projetos de 

educação popular no país. 

[BeneditoI via naquele negraço. mais uma evidência da necessidade de cuidar da educação popular, 
da assistência desta gente humilhada, submissa ao vício, presa de instintos primitivos, bestializada à 
míngua do mais tênue ideal na vida. 

422 FREYESLEBEN. Curt. A Novella paranaense. Diário da Tarde . Curitiba. 24 lev. 1927. p.6 

42J ASSUMPÇÃO. Phâmphilo. O desespero de Chan. O DIA. Curitiba. 12 ago. 1926. p.2 e 5. 
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Aqui como no Rio. como cm todo o Brasil, o problema era o mesmo... E por toda a parte massas 
desoladas dc brasileiros que se consomem na miséria e na ignorância."124 

Em contraposição, todos os brancos têm perturbações de caráter: o marido de Maria 

da Graça - Carlos Antunes - era bigamo; o pai um jogador inveterado, devasso e beberrão, e a 

mãe totalmente indiferente às obrigações domésticas. Apenas Maria da Graça tinha um 

coração bondoso e boa orientação, fazendo a ponte entre estes dois mundos. 

No final, os críticos curitibanos atestaram que O Desespero de Chan era uma obra 

"intensa, humana e empolgante, resplandecendo os poderosos recursos imaginativos e 

vernáculos de um escritor de primeira ordem". Algumas vezes até, na pressa de ajudar o 

amigo, os comentários não saíam como o desejado. Foi o caso da apreciação de Ciro Silva, 

que afirmou: uO desespero de Chan é melhor do que muita coisa mal escrita que vem de 

fora", escorregada que logo recebeu um versinho dos colunistas Buzina & Cia. 

Dito isso sem atavio 
A menos que seja troça. 
Não me parece elogio 
Mas. sim, madeira da grossa...425 

Entretanto, a obra sofreu um duro comentário de Fábio Luz. O crítico que enalteceu 

as boas qualidades dos dois primeiros números, ridicularizou a mudança do nome da empresa 

e, conseqüentemente, a diretriz paranista recentemente encampada assim como o costume dos 

diretores de prefaciarem as obras uns dos outros. 

Organizou-se em Curitiba uma empresa de publicidade com o nome de "Novella Mensal", que 
depois do segundo número (dezembro de 1926) passou a denominar-se "Novella Paranaense" e. 
segundo a grafia adotada por um de seus diretores Raul Gomes, deveria ser Parananiana, também ao 
bairrismo dos filhos do Paraná ele chama em vez de chauvinismo, Paranaensismo inveterado. 
[...] Diretores de empresa e autores dos livros acima apresentados formam um grupo (coterie) uns 
prefaciando os livros dos outros e exaltando-os: Rodrigo Júnior, prefacia os livros de Raul Gomes e 
de Sá Barreto, o Sá Barreto é prefaciador do livro de Rodrigo Júnior, psicólogo de recursos, de 
majestosa cabeça inteligente, delicado lírico, no turíbulo do amigo. 
Rodrigo Júnior diz: "Raul Gomes, didata esforçado, literato distinto e jornalista vibrante, denodado 
combativista do pensamento, transforma a pena em montante que maneja de contínuo, com rijeza de 
ânimo, em prélios memoráveis na imprensa diária, ferindo contendas literárias ou polêmicas, valente 
em qualquer terreno". 
Uma panelinha ou corrilho tão bem organizado produz hoje. no público letrado, gestos de desgosto e 

424 GOMES. Raul. O desespero de Chan. Curitiba : Empresa Gráfica Paranaense. 1926. p.55. 

425 FOGO DE PALHA -Buzina & Cia. O Dia. Curitiba. 4 jun. 1926. p. I 
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de repulsa, pois cada um quer por si sem insinuações e sugestões amigáveis, es tando todos 
convencidos da inutilidade dos prefácios ou insinceros ou hiperbólicos, ninguém se animando a 
dizer mal do dono da casa. em cuja sala de visita se encontram. São velhos esses processos 
reclamistas e gastos para desmoralizados os prcconícios dos prefácios. Rapazes de incontestável 
talento e de manifestas qualidades e aptidões literárias, não deviam recorrer a esses expedientes de 
andaimes e escores próprios aos medíocres, pouco confiantes nos próprios méritos. 
Mas falemos das obras publicadas, que nos devem interessar mais do que as comandi tas literárias 
facilmente iransformáveis em Academias ou escolas Modernistas.4 2 6 

De qualquer forma, mesmo com a inflexão que ocorreu em seus objetivos iniciais, 

o terceiro volume de A Novella Paranaense, para os diretores, se consagrou um sucesso, 

ensejando a continuação das publicações. Assim, no início de 1927, novo volume da série 

chegava às mãos dos leitores. 

Está nas nossas oficinas, recebendo os últimos cuidados a Senhorita Mistério, número quatro da 
Novella Paranaense, escrita pelo Dr. Serafim França. 
A urdida do romanceie é útil envolvendo em sua leia figuras da sociedade, cujos costumes o autor 
pesou com felicidade. 
A arolência é paranaense. Nas páginas de A Senhorita Mistério sente-se a palpitação de uma vida. 
As cenas lindas, como a do acordar do passado numa estância, descrita com habilidade. Curitiba 
desta época lá está. vivendo na novela do ilustre escritor.[...|427 

Serafim França 428 era um literato de inspiração romântica, idealizador da Academia 

de Letras do Paraná e membro da Academia Amazonense de Letras. Tinha vários livros 

publicados, entre os quais uma novela - O amor misterioso, datada do início do século. A 

edição de um volume de sua lavra pela Novella Paranaense vinha comprovar uma das 

diretrizes iniciais da editora: a aceitação de obras de todos os autores paranaenses, 

independentemente de estilos ou escolas literárias. Entretanto, isso fazia com que o 

empreendimento perdesse seus aspectos renovadores apresentados quando de sua idealização 

e mesmo nos seus dois primeiros volumes, que poderiam, inclusive, ter projetado o 

empreendimento nacionalmente. Tal perda parece estar relacionada diretamente à entrada de 

426 A crítica é reproduzida no artigo A NOVELLA MENSAL. Diário da Tarde. Curitiba, 18 maio 1927. 
p.2. 

427 O NÚMERO 4 da Novella Paranaense. Gazeta do Povo. Curitiba. 7 jan. 1927. p.5 

428 SERAFIM FRANÇA, bacharel formado pela Escola Livre de Direito do Rio de Janeiro, poeta e 
romancista, publicou os seguintes livros: Álbum de um Moço: Canções das Terras dos Pinheirais e Cantos da 
linda terra dos Pinheiros (versos); Amor Misterioso (romance). Escreveu várias peças teatrais, militou na 
imprensa, fundou várias revistas, inclusive O Olho da Rua. Exerceu vários cargos públicos, entre os quais o de 
Redator dos debates do Congresso Legislativo do Estado, o de Promotor Público da I Vara da Capital e de 
Curador Geral do Juizado de Menores, na capital. In Negrão, Francisco. Genealogía Paranaense, p. I 17. 
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Raul Gomes na direção e a sua influência na seleção dos livros, que passaram a se pautar mais 

nos ideais do movimento paranista,429 especialmente na valorização da cultura local e na 

exaltação das características peculiares ao Paraná, do que na sua modernidade. 

A empresa optou, novamente, por uma tiragem de 1.000 exemplares. No entanto, as 

dificuldades de venda antecipada e de distribuição dos livros aumentavam com o agravamento 

da crise econômica. Assim, mal Senhorita Mistério saiu do prelo, os diretores publicaram um 

veemente apelo aos seus conterrâneos, conclamando-os a adquirir um exemplar. 

POVO PARANAENSE 
A Novela Paranaense coloca diante de teus olhares o seu quarto número "A senhorita Mistério"' de 
Serafim França. 
Povo paranaense! Refleti sobre a soma de energia expressa neste fato. 
Da composição linotípica aos clichês, tudo. na obra ora divulgada, traduz a atividade, a 
competência, a dedicação de muitos artistas. 
Em Senhorita Mistério cooperaram o autor, escrevendo-a por amor à arte: os editores, empenhando-
se sem crédito e despendendo esforços para lhe arranjar mercado; linotipistas, impressores, 
encuadernadores, etc. forcejando em realizar trabalho material perfei tamente: jornalistas franqueando 
as colunas de seus jornais para o preconício gracioso: desenhistas, pondo seu talento ao serviço de 
uma nobre causa. 
Eis aí um mundo de inteligências, trabalhando abnegadamente para o fim comum de nossa 
emancipação intelectual. 
Cada uma dessas pessoas cumpriu uma missão. E cumpriu-a bem. 
Agora cabe-vos prosseguir povo paranaense. A tarefa, pensamento posta na radiosidade dos destinos 
da nossa terra. 
Povo paranaense! Soou a hora dé desempenhardes o vosso papel na campanha em marcha. 
Que desejamos? 
A difusão do livro paranaense. 
Em vez de uma revista de vida efêmera, oferecemos uma obra completa que ficará. 
Queremos a difusão dela aos píncaros e que ela penetre em todos os lares, ande em todas as mãos. 
honre todas as bibliotecas, atinja todos os recantos de nosso torrão natal. 
Comprai, pois, paranaenses cada um dos números da Novela Paranaense. 
Pugnai conosco sem exclusivismos, sem paixões pessoais, por esse ideal, que é a vulgarização do 
livro paranaense. 
Ele pode ser mau. Mas é nosso. 
Amparando-o, valorizando a nossa inteligência e o nosso talento. 
A Senhorita Mistério aí está. Temo-lo. E esgotai-lhe a edição. Eis o nosso ideal.4 , 0 

A capa e as ilustrações do livro foram feitas pelo pintor Dunin. As ilustrações 

internas adornavam o início e o final de cada capítulo e foram impressas junto com o texto, 

nas oficinas da Empresa Gráfica Paranaense. 

429 Sobre o movimento paranista ver, entre outros. PEREIRA. Luís Fernando Lopes. O espetáculo 
dos maqumismos modernos - Curitiba na virada do séc. XIX ao XX. Tese de doutorado cm História Social. 
São Paulo. USP. 2002. Cópia xerocada. 

430 GOMES. Raul e RODRIGO JÚNIOR. Povo Paranaense. Gazeta do Povo. Curitiba, 13 dez. 
1926. p.6. 
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Os trabalhos de Dunin distinguem-se pela finura dos traços. E fazem parte do texto, o que dá a 
novela um fino encanto. 

Hannoniza-se a criação de Serafim França com a delicadeza das cenas fixadas pelo distinto jovem, 
que maneja com tanta segurança o lápis. 
É de notar que todos os temas sobre que o artista compôs seus quadriculos são nossos. Ali estão em 
miniaturas admiráveis de precisão os nossos quadros incomparáveis, as nossas cenas típicas, 
emotivamente bordadas.431 

Capa do Livro Senhorita Mistério feita por Dunin - 1927. Acervo da aulora 

431 SENHORITA Mistério - Novellas Paranaenses. Gazeta do Povo, Curitiba, 13 dez. 1926.p.6. 
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Octávio Sá Barreto, encarregado de escrever o prefácio, destacou a inutilidade de 

sua função, que poderia, inclusive, privar o leitor do imprevisto. Em virtude disso, apresentou 

apenas algumas palavras sobre o autor, a f i rmando que seus dotes j á comprovados na poesia 

seriam conf i rmados na sua prosa, que era "sutil, fina e comovente , parecendo alcançar 

diretamente o coração das mulheres".432 

A novela de Seraf im França tinha por cenário as cidades de Curi t iba e do Rio de 

Janeiro, com breve passagem por uma fazenda no interior do Paraná. Retratava, 

especialmente, os ambientes e os costumes sociais das famílias tradicionais e ricas do início 

do século XX. Era uma singela história de amor encabeçada pelos jovens curi t ibanos Flávio e 

Rozy. Flávio, de 19 anos, era descendente dos Magalhães, uma família tradicional do estado, 

ligada ao setor industrial, e sua mãe, que havia ficado viúva ainda moça, se orgulhava de ser 

neta do Visconde de Villa Clara, e de pertencer à estirpe dos Polydoros. Já Rosy, com apenas 

15 anos, pertencia a uma família de posses, "os de Bonifácio Castro", mas sem tradição ou 

ascendência nobre, "uns novos ricos, gente que escalou a [...] sociedade por um acaso da 

fortuna". 

Apesar de diferença social, os dois eram amigos inseparáveis desde tenra idade, 

pois suas elegantes residências no bairro do Batei, em Curitiba, e ram vizinhas. Tudo ia bem 

com esta amizade, até que eles alcançaram a adolescência e começaram as insinuações de 

amigos e familiares sobre a provável existência de um romance. A viúva Magalhães , temendo 

esta possibilidade, resolveu afastar o filho e, após uma viagem de férias para a fazenda da 

família no interior do estado, se mudou com o rapaz para o Rio de Janeiro, f icando na casa de 

uma parente. Lá, Flávio ingressou no curso de Engenharia da Escola Politécnica, mas 

desgostava da escola, do cl ima quente da capital e, principalmente, sentia muita falta da amiga 

de infância. 

Enquanto Rosy continua levando sua vida em Curitiba, Flávio e a mãe começaram 

a freqüentar a agitada vida social carioca, especialmente as reuniões que aconteciam na casa 

onde se hospedavam. Nessas ocasiões, uma das presenças mais constantes era a do Conde 

432 FRANÇA. Serafim. Senhorita Mistério. Curitiba : Impressora Paranaense. 1927. Prefácio. 
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Orloff , um nobre russo, e sua jovem filha, a quem a viúva Magalhães aspirava unir em 

matrimônio seu único filho. Pouco tempo depois , entretanto, a polícia descobriu que o f amoso 

Conde era um falsário procurado e que a filha, na verdade, era sua amante e comparsa . A 

prisão do meliante gerou um grande escândalo, e a família Magalhães teve que prestar 

depoimentos a polícia, fato que figurou em todos os jornais da capital da República. O j o v e m 

aproveitou o acontecimento para expor sua opinião sobre a importância dos verdadeiros 

sentimentos e revelou a mãe seu amor pela j o v e m paranaense, convencendo-a a aprovar o 

romance. 

A família Magalhães retornou a Curit iba, chegando em plena c o m e m o r a ç ã o do 

carnaval. Num Baile de Máscaras, num importante clube da cidade, Flávio, "vest ido de 

Percival", reencontrou Rosy, "fantasiada de Pierrete ' ' , e, quando revelaram-se as identidades, 

pediu-a em casamento. Tudo deu certo e, ao final, "abriu-se um pórtico entre as duas casas no 

Batei". 

O estilo romântico e adocicado parece ter agradado bastante às leitoras que 

comentaram a edição. Ada Macaggi foi a pr imeira a manifes tar sua admiração. 

"Senhorita Mistério"! um romance de amor emocionalmente cheio de lances dramáticos? 
Não. E algo de mais delicado, de mais sutil 
E um romance de amor, sim. mas um romance lindo, suave, sem a tortura das tragédias, sem 
desgraças, sem acontecimentos fatais.[...1 
Mas "Senhorita Mistério" não define Serafim França como novelista. Porque "Senhorita Mistério" é 
mais do que uma novela. E um álbum ricamente colorido de paisagens paranaenses.433 

Em tons semelhantes se expressou ' C a r m e n ' , uma jovem curit ibana que solicitou a 

publicação de suas impressões sobre a mais recente edição das novelas paranaenses. 

Quando, entre nuvens avermelhadas lá. ao longe, num magnífico poente, se escondia o sol, no final 
de uma tarde de verão, tomei o livro de Serafim França. O mundo exterior se refletia no horto de 
minha alma como um tranqüilo e sereno lago, reflete-se majestosamente a paisagem que o cerca. E 
todo aquele esplendor daquele final de dia. toda a magnificência daquele final sol que desaparecia, 
deixaram em mim algo de melancólico, algo de sombrio que predispuseram meu espírito à leitura da 
novela de Serafim França. 
E desde as primeiras páginas minha alma de moça arrebatou-se pelo fulgor do estilo e pela 
delicadeza da expressão, pela encantadora finura de suas frases harmoniosas e Ileo a pensar se não 
teria sido a novela escrita por uma genial donzela que estereotipasse na música daquela linguagem 
em captar a essência da psicologia feminina. Mas. Não é máscula e possante pena de Serafim França 

433 MACAGGI. Ada. Um romance de amor. Gazeta do Povo. Curitiba. I lev. 1927. p.3. 
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que, abrandando-se. tornando-se etérea, aérea vem exibir aos olhos do público esse amor puro e 
ingênuo de duas crianças, que mal desabrocharam as pétalas dc suas almas para o alvorar da vida 
acalentam no âmago de seus seres essa afeição profunda e pura. esse "quê" de inexprimível liame 
indissolúvel de dois seres que se amam. E ao álacre ingresso desse amor que Serafim França, com 
um estilo próprio, prendendo e deleitando o leitor, ora com cenas imprevistas, ora com descrições 
vibrantes e precisas, tomou por assunto cm seu li vro.|... ].4J4 

Ao contrário das jovens. Ciro Silva não se sensibilizou com Senhorita Mistério. 

Sua apreciação destacou bastante os pontos negativos da obra. principalmente o uso 

indiscriminado de expressões francesas, a La Júlio Dantas; a preponderância de expressões 

poéticas, "cheias de exclamações e interrogações e reticências"; a má caracterização dos 

protagonistas - Rosy e Flávio, e julgou inapropriada a escolha do título, pois este era 

"tipicamente comerciar ' e visava "unicamente atrair o maior número possível de leitores que, 

desta forma, julga[va]m estar em frente da sensacional obra de Conan Doyle ou Edgar 

Poe".435 

A edição, entretanto, foi bastante festejada na capital. A primeira comemoração 

partiu dos diretores da Novella Paranaense, que organizaram uma grande confraternização 

entre escritores, amigos, empregados da Empresa Gráfica Paranaense e colaboradores, num 

dos principais pontos de lazer da cidade, o Parque Graciosa. 

[...] a dez minutos do Centro da cidade, servido pelos bondes do Juvevê e Bacacheri, à beira da 
estrada que lhe dá nome, verdadeiro dossel verde sobre as nossas cabeças, onde não falta a taça 
verde do nosso heráldico pinheiro para receber a loira bebida que mais apetecido fará o suculento 
churrasco. 
No Parque Graciosa, fala o piano, canta o violoncelo, emociona o violino. E tudo isso para maior 
Glória do Chopp e do Churrasco que, por isso mesmo, ali tem outro sabor |...|436 

O encontro festivo, realizado em 16 de janeiro, mereceu um sugestivo convite da 

tríade literária que o promoveu. 

Churrascada Espiritual 
Hoje, ao meio dia. chova navalhas e lambedeiras, ou laça sol de botar suores copiosos numa taça de 
sorvete de mamão, terá lugar no aprazível Parque graciosa a churrascada espiritual que os diretores 
da Novella Paranaense, oferecem aos seus artistas gráficos, representantes da imprensa e demais 
pessoas que têm cooperado para o seu êxito sempre crescente. 

434 CARMEN. A propósito de uma novella. Gazeta do Povo. Curitiba. I 1 fev. 1927. p.3 

4J5 SILVA. Ciro. Criticando um pouco. O DIA, Curitiba. 3 lev. 1927. p.2. 

4J* LEO JÚNIOR. No "Parque Graciosa" (num postal). O DIA. Curitiba. 7 jan. 1927. p.4 
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A disposição dos inúmeros convivas, que se virem acometidos por algum desarranjo gástrico ou alta 
fumaça cerebrina. os promotores da lesta, contanto que não se trate de um caso fatal que requeira a 
ambulância da polícia civil, deixarão o Automóvel n. 117. 
Para o primeiro discurso da lesta, possuído do desespero de Chan. o professor Raul Gomes, o qual 
crivará de censuras o Dr. Serafim França, chamando-lhe de Monstro, por 1er abandonado à gula de 
toda a população, chegando mesmo a expor em vitrines e prateleiras, a sua linda enamorada 
Senhorita Mistério. 
Depois a palavra será dada a quem quiser dela fazer uso e não abuso. 
Festividade de arte e de alegria, com o estômago em uniforme de gala. a ela compareceremos, por 
ordem expressa da constelação das três Marias, que atualmente dirigem a utilíssima e altruíssima 
Novella Paranaense. 
Octávio Maria de Sá Barreto. Raul Maria Gomes e Maria Rodrigo Júnior.4-" 

O programa foi organizado por Leo Júnior e se constituía numa sagração ao 

Pinheiro, árvore-símbolo do Paraná. A festa da Novella Paranaense foi aberta com o discurso 

desse literato, que apresentou as principais atrações do evento. 

Tenho um programa a executar nesta festa de inteligência. Nele a minha homenagem aos autores d ' 
A Novella paranaense aos abnegados pioneiros de um sublime ideal como o confesso "de 
vulgarização do livro paranaense". 
Viva a Novella Paranaense! 
De execução do meu programa, encarregar-se-ão os próprios autores do nosso livro: Octávio Sá 
Barreto. Rodrigo Júnior, Raul Gomes e Serafim França e nele predominará um mote que muito nos 
é caro e mereceu esta preciosa oração da Mulher paranaense que fervorosamente eu rezo como 
overtura do meu régio programa.438 

Foi chamada, em seguida, a diseuse Ligia Carneiro, que leu o poema Ave 

Araucária. Apresentaram-se Sá Barreto, com os poemas A linda catedral de minha terra e O 

meu sonho que morreu, Serafim França, com Pinheiros, e Rodrigo Júnior, com Como te 

quero assim Curitiba. Raul Gomes leu o conto O homem e o Pinheiro, de teor ecológico, que 

fazia parte de seu próximo livro de contos, Teia de aranha. Leocádio Correia, Odilon Negrão, 

Heitor Stockier e Ricardo Costa Júnior leram também suas produções. "A ágape transcorreu 

num ambiente de alegria e franca camaradagem. Foi nota distinta a cordialidade estabelecida 

entre literatos e gráficos. Os diretores da Novela prodigalizaram gentilezas aos seus 

convidados".439 

Os literatos paranaenses se reuniram outra vez, no Clube Curitibano, para promover 

4J7 CHURRASCADA Espiritual. O DIA. Curitiba. 16 jan. 1927. p.4. 

438 CORREIA. Leocádio. No festival d' "A Novella. Revista Prata da casa, Curitiba, ano 1, num. 2 maio 
de 1927. Na revista se encontra a transcrição de todos os poemas e páginas literárias apresentados na tarde festiva. 

439 A FESTA da Novella Paranaense. Diário da Tarde. Curitiba 18 jan. p.2. 
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nova homenagem a Serafim França e aos abnegados diretores do empreendimento cultural 

que "malgrado toda a sorte de dificuldades, vai galhardamente se impondo em nosso meio". A 

solenidade tinha por finalidade reunir "o que de mais seleto possui[a] a Curitiba social" e, 

para tanto, se organizou um extenso programa. 

I Parle 
1. Palavras sobre a "Novella Paranaense" pelo Dr. Arthur Santos 
2. Ciganos (canto quarteto) M. Gomes, meninas Alcynia e Maria de Lourdes, meninos N. Freschi e 
p. Fruet. 
3. Declamarão. Srta. Didi Caillet 
4. [ilegível] pelas Srta. Yolanda Fruet e Amora Bcrgonse 

II Parte 

1. Concerto (dueto -violino) Bach. Srta. Yone e Dalila Bcrgonse. 
2. Canção da Guitarra (Fado português) M. Tupinambá. Meninas Alcynia e Maria de Lourdes 
Simões 
3. "Symphonia espanhola" (Andante) Lalo (violino) Srta. Dalila Bcrgonse. 
4. Dança Holandesa - meninas Tina Freschi e Zélia Quadri.440 

Além desses números, os homenageados e alguns literatos paranaenses de prestígio 

discursaram, ao que se seguiu um animado baile que adentrou madrugada. 

Nas duas confraternizações se observava um retorno ao estilo dos encontros 

literários disseminados pela capital pelas famosas Tardes de Arte, vistas no primeiro capítulo, 

intercalando-se apresentações musicais e de outras artes com a leitura de páginas literárias. 

Não era uma estratégia muito arrojada de promoção de vendas, mas as festas aumentavam a 

publicidade em relação aos livros, que passavam a ser conhecidos por um maior número de 

pessoas. Notava-se ainda, nas duas confraternizações, a ênfase dada ao aspecto regional, com 

a eleição do pinheiro como o símbolo da identidade paranaense, o que, mais uma vez, 

diminuía a intenção de que a editora privilegiasse edições de aspectos modernos. 

Depois da realização das festas, Raul Gomes foi aos jornais curitibanos anunciar 

uma descoberta de grande importância para a literatura do estado, a qual, em breve, seria 

impressa pela A Novella Paranaense. Tratava-se de um romance de José Moraes, escritor 

nascido na cidade de Morretes, litoral do estado, e autor do livro de poemas Sempre Vivas. 

440 NOITE DE Arte. Diário da Tarde. Curitiba 2 I jan. 1927. p.3 
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o período naturalista ou realista parecia não haver produzido nenhum prosador no Paraná, ao 
passo que. 110 verso, luziram filiados ao parnasianismo, o extraordinário dias da Rocha, o vibrante 
Emiliano e o helénico Emílio, na prosa era corrente não havermos dado uma só obra sólida no 
gênero romance ou mesmo contos. 
Eu tenho o prazer de comunicar aos intelectuais patrícios com especialidade às corporações 
literárias que vai ser desfeita essa suposição. 
José Moraes escreveu um romance realista. Estão comigo os originais. Trazem a data de 1889. E a 
linguagem, a forma, o assunto, a técnica, tudo tem a marca dos trabalhos congêneres , então no 
apogeu de sua carreira incontestavelmente gloriosa. 
Chama-se o livro Maria Clara. E uma produção valiosa, valorosíssima do ponto de vista 
documental . A editoração dela vem suprir uma deficiência notada 110 processo de nosso 
desenvolvimento literário. 
E me é grato comunicar que eu e meus companheiros da "Novella Paranaense" vamos editorar 
Maria Clara, como número extra, em tiragem restrita, pelo mesmo sistema de assinaturas. Com isso 
salvamos de um possível extravio uma preciosidade literária. E prestamos às letras do nosso Estado 
serviço de não pouca relevânciaf...].'1"" 

O texto de Gomes evidenciava a sua preocupação em encontrar no passado e não 

no presente a glória da literatura paranaense, direcionamento que este escritor parece querer 

impor ã editora e que faz parte de sua atuação nas letras paranaenses.442 A importância da 

obra, entretanto, parece não ter sido compreendida pelos intelectuais locais e pelos demais 

diretores da Novella, pois a publicação não aconteceu.443 

Na verdade, a série Novella Paranaense demorou a ser distribuída, iniciando um 

período de graves dificuldades para a empresa. Tanto que, o quinto volume, muitas vezes 

anunciado, demorou a sair. 

Um dos problemas enfrentados pelos editores de então era conseguir entender as 

novas preferências dos leitores, especialmente num período de rápidas e acentuadas mudanças 

nos hábitos e costumes da população. Rodrigo Júnior, discorrendo sobre a revolução causada 

pelo cinematógrafo nas artes, afirmou que a popularização dos filmes afetava também a 

literatura, principalmente no seu gênero mais rentável - o romance. 

Com efeito, quem terá hoje a coragem de 1er as grandes obras românticas como "Rocambole" ou "os 
mistérios de Paris" em não sabemos quantos volumes, se pode ver, reproduzidas na tela, com muita 
precisão, sugestão e laconismo, as sua cenas mais empolgantes. 
E claro que ninguém. Daí o decréscimo da venda de tais obras nos centros muito cultos ou nas 

441 GOMES. Raul. O espólio literário de José Morais. Diário da Tarde. Curitiba. 3 mar. 1927. p.2 

442 Nesse mesmo sentido, na década de 1950. Raul Gomes vai lançar a editora GERPA. que visava 
reeditar os principais nomes da história literária do Paraná. 

443 O original foi arrolado entre os expostos na I Semana do Livro promovida ainda naquele ano pela 
Novella Paranaense. 
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grandes cidades onde a escassez do lempo, devido ao rude "strugle oi' lile" não permite a leitura de 
tais "arranha-céus" literários... 
Entre nós. contudo, é totalmente outro, segundo um livreiro amigo, o eleito produzido pela exibição 
dos aludidos "fi lms" de grande montagem... 
O fenómeno é curioso. 
Nem bem foi anunciada a exibição de "Os Miseráveis" mandou ele buscar muitos exemplares dessa 
obra que contribuiu para ampliar, se possível, a obra de Victor Hugo. 
Nem bem fora exibido o primeiro episódio do filme e já todos os exemplares da obra haviam voado, 
como por encanto... 
Hoje não há. em Curitiba, em livraria alguma, para remédio, um exemplar sequer dos Miseráveis de 
Victor Hugo. 
E os pedidos não cessam...444 

Mesmo com os crescentes atrasos das edições, não cessavam os elogios ao 

empreendimento e aos incentivadores das letras paranaenses. Um deles, por exemplo, 

designava Rodrigo Júnior verdadeiro líder da "mocidade patrícia, que se educa[va] sob a 

bandeira da modernidade", e do processo de ressurreição das letras locais, colocando "a alma 

apodrecida dos velhos princípios estéticos[...] [em uma] sepultura digna da sua 

mediocridade". Nesse sentido, se ressaltava que a edição de novelas e romances por parte de 

sua editora contribuía para o desenvolvimento "de um novo gênero no Paraná, que há de 

marcar época, pela sua extensa o r i g i n a l i d a d e " . D e p o i s do lançamento do empreendimento, 

parece realmente que muitos homens de letras deixaram a poesia de lado e passaram a 

escrever em prosa. São muitas as crônicas a esse respeito, mas Clemente Ritz foi um dos que 

melhor retratou esse hábito. 

Com aquele sol abrasador de ontem, andei por aí sem eira nem beira, meio desnorteado, quando de 
repente me vi em meio de uma roda dos mais finos intelectuais cá da terra, desde o rotundo do meu 
amigo Alcides até a figurinha por hipótese do Jayminho 
Falavam sobre a "Novella paranaense" que o Rodrigo, o Raul e o Sá Barreto inventaram para a 
tortura dos escritores da terra. Antes dessa invenção reinava a mania de ser poeta. Agora todo 
mundo dá voltas ao bestunto para ser novelista. Quem lucra com isto é o Heitor que vende tudo que 
é novela estrangeira. E que o pessoal quer pelo menos conhecer a técnica deste gênero literário... 
E o Raul desfiava o rosário de todos que já tinham a sua novelinha pronta. O Alcides estava 
terminando a sua. O Desembargador Santa Ritta tinha duas principiadas e mais o fim de uma 
terceira. O Dr. Sebastião estava também desenovelando a sua, que havia de suplantar as outras por 
uma nota toda sua, toda individualisticamente original. O Sá Nunes já havia concluído a sua, que 
estava agora apenas aportuguesando a Diogo de Góes. 
Nessa ocasião, majestoso e sereno, como um apoio tostado pelo sol. entrava na roda o Dr. 
Phâmphilo. Vinha do conselho Penitenciário. Uma estopada. Trazia ali na pasta uns quatro 
pareceres para libertar condicionalmente meia dúzia de presidiários. Precisava treinar para quando 
fosse desembargador. 

444 RODRIGO JÚNIOR. O cinema, o teatro e o romance. Diário da Tarde. Curitiba. 2 de set. 1927. p.2 

445 RUBENS. Bilhete da tarde- ao Rodrigo Júnior. Gazeta do povo, Curitiba. >S maio 1927. p.2. 
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E a sua novela como vai. doutor? Inquiriu o Raul. 
Pelas adjacências do clássico "Unis coronal opus". A cena. que abre a novela, transcorre aqui. 
Depois o cenário é Europeu. Estou lá na Europa com os meus personagens que já visitaram quase 
todos os países do velho continente. Também por um triz não perdi esta trabalheira toda. Quase que 
perdi toda a novela. 
Como? Algum incêndio colega? Interrogou o Dr. Santa Ritta. 
E que os meus personagens quase que embarcaram no Principesca Maíalda...446 

Em agosto de 1927, Rodrigo Júnior publicou um contundente artigo denunciando o 

estado letárgico das letras no Paraná. Para ele a situação só não era mais grave devido ã 

edição esporádica dos livros pela Novela Paranaense, que ora anunciava uma nova 

publicação. Usando um recurso já conhecido, ele apresentou uma entrevista com os diretores. 

Há tempos vem sendo anunciado pela imprensa um novo número da "Novela" - O Monstro, da 
autoria do fino literato e consagrado jornalista Euclides Bandeira. 
Na ânsia de colher informações sobre o novo trabalho do distinto escritor paranaense, dirigimo-nos 
à redação da "Novela" onde fomos recebidos por um dos seus diretores - o distinto poeta Octávio de 
Sá Barreto. 
- Quando será exposto à venda O Monstro"! perguntarno-lhe sem mais preâmbulos. 
- Infalivelmente na próxima semana. Houve um atraso na feitura da capa. mas, devido à dedicação 
desinteressada de Mário de Barros (Herônio) está ela admirável. 
E mostrou-nos páginas avulsas, ainda não encadernadas de O Monstro. 
A impressão feita em duas cores é uma verdade de beleza e a ilustração da capa intensamente 
sugestiva. 
- E uma novela só? Indagamos. 
- Não, informou-nos Sá Barreto. O volume enfeixa a novela O Monstro, - onde toda a arte de 
Euclides Bandeira estadeia com fulgurações nevróticas e empolgantes e mais cinco contos 
magistrais intitulados: Emboscada, Exilado, Intermezzo, Decepção e Jettatura. 
A vista do que tivemos ocasião de ver, concluímos que o novo número da Novella Paranaense vai 
lavrar um êxito estrondosos não só devido ao prestígio do nome do seu festejado autor como 
também do esmero de sua confecção material.447 

Euclides Bandeira era um dos intelectuais de maior destaque no Paraná. 

Ingressando nas letras nas últimas décadas do século XIX, durante o movimento Simbolista, 

era um respeitado poeta e jornalista, tendo exercido a chefia de redação do Diário da Tarde 

por longo período. Nesse jornal, um dos mais importantes da capital, abriu espaço para muitos 

poetas e prosadores, incluindo-se aí os jovens "futuristas e modernistas" da capital. Essa 

trajetória permitia manter um bom relacionamento com as diferentes gerações literárias que, 

446 PROCÓPIO. Coisas de Café. O DIA, Curitiba, 15 dez. 1928. p. I Alcides se refere a Alcides Munhoz, 
então presidente da Academia de Letras do Paraná, e Jayminho é Jayme Balão Júnior, autor do livro Seara Morta e o 
Romance de Meu pai, entre outros. Principesca Mafalda é o nome de um navio que fazia a travessia do Atlântico e que 
naufragou em uma das suas viagens, um acontecimento bem próximo ao período retratado. 

447 JOÃO DE CURITIBA (RODRIGO JÚNIOR) Modorra, mas não morte... seção Assunto do dia. O Dia, 
Curitiba. 26 ago. 1927. p.2 
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em anos recentes, vinham se digladiando na cidade. Assim, a publicação de uma obra sua se 

mostrava muito apropriada e deveria alcançar boa aceitação por parte do público e dos 

críticos, permitindo â Novella Paranaense superar a crise. 

Para assegurar esse sucesso falai não era necessário que se viesse em público gritar que todos 
precisam 1er: O Monstro... Não se faz mister que se queira à força impingir um livro. Não! Basta 
dizer-se que se trata de uma composição literária de Euclides Bandeira para o nosso público ledor 
correr às livrarias e adquirir o livro em questão... Euclides Bandeira é desses poucos escritores que 
não carecem de reclamos. 
E querido de todos. E um literato que ganhou, à custa de seu talento, da sua originalidade própria, 
do seu labor infatigável. a alma de seus leilores. 
E dono de um grande público, seu admirador.4 4 8 

Os diretores da empresa realmente se mostravam otimistas ao anunciarem o quinto 

número da série, garantindo a excelência da obra e a continuidade do empreendimento. 

O M O N S T R O 
A empresa Gráfica Paranaense está ultimando os trabalhos de impressão do O M O N S T R O da pena 
de Euclides Bandeira com capa de Herônio. 
Esta produção constitui o 5 número da Novella Paranaense, série de edições de autores nossos que 
com esforços pertinazes vem sendo lançada à publicidade por um grupo de intelectuais. 
O M O N S T R O é, como tudo que sai da pena de Euclides Bandeira, uma obra vigorosa, cheia de 
brilhatura de estilo, que distinguem a maneira de dizer daquele aplaudido plumitivo. 
E uma novela moderna, de entrecho arrebatador. Herônio compôs uma capa interessantíssima em 
que seu talento mais uma vez cintilou. 
Os diretores da Novella continuam a sua faina de difundir obras de escritores nossos, movidos tão só 
pelo ideal de engrandecer as nossas letras. 
Eles sentem-se felizes porque a sua ação tem sido altamente estimulante, com visíveis resultados nas 
produções congêneres que já vão aparecendo aqui e fora da capital. 
A seguir, outras obras aparecerão, firmadas por nomes dos mais ilustres.449 

Mais uma vez, antes de a obra ser distribuída, se publicou um apelo ao Povo 

paranaense, assinado pelos três diretores. Segundo esse documento, um desabafo dos 

empreendedores, o longo prazo que se interpôs entre as edições dos dois últimos volumes não 

decorria de um "esmorecimento, nem falta de fé, nem fator de desânimo". Mas retratava a 

dificuldade e a "enervante morosidade na difusão da nossa publicação". Isso se constituía 

num "verdadeiro desastre para o ideal de comunhão social" que se apregoava no Paraná, 

demostrando que este estado, que já contava cerca de "900.000 almas", ainda não conseguia 

448 De Araújo Penaforte (pseudônimo de Octavio de Sá Barreto). O Monstro. Diário da Tarde. Curitiba, 
set. 1927. p. 1 

449 O M O N S T R O . Gazeta do Povo. Curitiba. 26 ago. 1927. p.6. 
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Capa do livro o monstro, com desenho de 

herônio - 1927. 

Há perto de três anos que estamos na brecha. E ainda nào conseguimos, a malgrado de ingentes 
esforços, penetrar em mais de 30 municípios patrícios!. .. 
Em todos eles há agentes para venda de jogo do bicho e da loteria; em todos eles há vendedores de 
obras de outras terras. 
Pois vêm falhando lamentavelmente todos os nossos reiterados apelos no sentido de se encontrar 
uma pessoa suficientemente patriota que se preste a auxiliar na empresa de vulgarizaçào do livro 
paranaense [ .. .]. ... 

Tal fato, entretanto, não os intimidava, pois contavam com a solidariedade de "um 

.'0 BARRETO, Sá, RODRIGO JÚNIOR, GOMES, Raul. A Novella Paranaense - ao povo do Paraná. 
Diário da Tarde, Curitiba, 26 selo 1927. p.6. 
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grupo seleto de amigos" e com "almas digníssimas aqui [Curitiba] e em várias localidades", 

que reiteravam seus esforços na "CRUZADA DA DIFUSÃO DO LIVRO PARANAENSE", 

verdadeiro "ideal que nos anima". 

De fato, sempre que podiam os amigos colaboravam, comprando os exemplares 

que lhes eram remetidos. Num episódio, por exemplo, o jovem literato Ricardo de Lemos 

(autor do livro de versos humorísticos Ventarolas) comprou um exemplar e, ao enviar o 

dinheiro a Sá Barreto em um grande envelope, anexou uma pequena estrofe: "Desculpe, 

amigo Barreto, O Rodolfo, Feiticeiro, um envelope tão grande, para tão pouco dinheiro!!!!"451 

O livro O Monstro foi apresentado pelo seu próprio autor, que destacou a 

oportunidade da Novella Paranaense em retomar o ideal fundador do Centro de Letras do 

Paraná, entidade à qual todos os seus diretores eram filiados. Em seguida, escreveu sobre o 

convite que lhe foi feito para apresentação de uma obra sua, cujo aceite foi adiado devido a 

"uma grave enfermidade nos olhos, a qual há tantos meses nos tortura e que, num tríplice 

golpe, implacavelmente nos arrebatou a pena, a leitura e o cigarro". Nova solicitação lhe foi 

feita, desta vez para que apresentasse algum trabalho antigo, menos divulgado, para a 

reprodução. Ele selecionou então, alguns contos de sua produção "esparsa e perdida no 

efêmero das folhas volantes", e era este material que apresentava encadernado na edição. 

Compunham a coletânea uma novela e cinco contos. A novela, que dava nome ao 

livro, narrava um adultério e era nitidamente inspirada pelos escritos de Edgar Allan Poe, 

encerrando um toque de terror e suspense em suas páginas. Era a história de Cláudio, um 

obcecado e vingativo marido traído. Cláudio foi informado da gravidez da esposa pelo 

médico da família e, sabendo não ser o verdadeiro pai da criança, resolveu se vingar 

distribuindo por todos os recantos da casa da família estranhas gravuras com reproduções de 

um dragão disforme. Com esse procedimento pretendia, baseado em conhecimentos 

científicos, que o bebê nascesse com deformações como uma forma de castigo e lembrança 

constante à esposa que lhe fora infiel. Durante toda a gestação, a jovem Marta foi obrigada a 

conviver com as estranhas aberrações fixadas nas paredes, temendo, intimamente, que o 

4ri1 LÉO JR. Humorismo Puro. Revista Prata da Casa. Curitiba, 11.8. ano I. nov. 1927. 
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intento do marido se concretizasse. No dia do nascimento da criança, entretanto, Cláudio 

abandonou o lar, e Marta acabou enlouquecendo, achando que seu filho era, mesmo, um 

monstro, embora tivesse nascido perfeito. 

Entre os contos, um dos mais interessantes era Jettatura, que revelava a experiência 

jornalística do autor descrevendo o processo de criação de uma crônica em uma cidade sem 

muitas notícias. Narrava o encontro ocasional entre um repórter e um mendigo, embaixo de 

uma marquise em um dia de chuva. O encontro acabou se tornando assunto para a redação de 

uma crônica, situação provavelmente muito parecida com as enfrentadas pelo autor na 

confecção de seus artigos diários na imprensa curitibana. 

As críticas sobre O Monstro, em sua maioria, ressaltaram a popularidade e carisma 

do seu autor. Viriato Ballão, literato e funcionário aposentado dos Correios do Paraná, 

garantiu que se tratava de "um repositório de emoções individuais [...] que põem em foco 

cenas da vida real". Já Curt Freyesleben, pintor e assíduo freqüentador do atelier de Rodrigo 

Júnior, destacava que guardava da leitura desta obra "uma impressão tão boa, como quem lê, 

extasiado, a primeira carta de amor da namorada", garantindo que a sua primeira edição se 

encontrava esgotada.4?2 

Nesse mesmo período, a empresa se aventurou em outras direções deflagrando, a 

campanha em prol da difusão do ensino no Paraná. Distribuiu "mais de 15.000 prospectos e 

uns 2.000 cartazes persuadindo o povo a 1er", segundo informações de seus diretores, além de 

produzir um jornal sobre o assunto "com uma edição de 3.000 exemplares".4 ? 3 

Em ação paralela, o empreendimento promoveu a Primeira Semana Paranaense de 

Livros. Esse evento foi idealizado para o mesmo período em que a capital receberia os 

delegados participantes do Primeiro Congresso Nacional de Educação, integrando as 

comemorações do aniversário da Emancipação Política do Paraná, em dezembro de 1927. 

Todos os interessados foram conclamados a participar de sua organização. 

452 BALLÃO. Viriato. O Monstro. Gazeta do Povo. Curitiba. 7 out. 1927. p..3 e FREYESLEBEN. Curt. 
Unia pena brilhante. Diário da Tarde, Curitiba. 3 nov. 1927. p..2 

4?J Estas informações encontram-se no lexto cios editores da Novella Paranaense In BALLÃO. Viriato. 
Agonia. Curitiba : Empresa Gráfica Paranaense. 1929. Série Novella Paranaense n. 7. p. 103 a 107. 
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f\ idé ia roi lan<; ada CO Il1 enorme ace itação. 
Os nossos li \l'c iros.i;; Ihc lkrall1 intc ira c c l1tus i;;sti ca ades;'o . 
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certall1e . 
POdC II1I1S a»cg ura r que cle te rü lI otas \'C rdadcir;l nle ntc nrig inai s e que nlarcar;Í ':poea em nossa vida 
intelec tual ' ;' 

Na semana de 18 a 24 de deze mb ro dc 1927. fo ram programados di ve rsos 

aconteci mentos na c idade sob a coordenação da No ve lla Paranacnse: uma resta literária e 

musical no Palácio Teatro. expos ição e ve nda de li vros paranaenses nas livrarias com 

desco nto de 20% . uma g rande expos ição de li vros. incluindo inéd itos e part e das bibli otecas 

dos inte lectuai s locai s. c fotog rafias de paisagens paranae nses no saguão do edifício o nde 

anti gamente funci o nava a loja LOI/ITe. na Rua 15 de nove mbro. Durante a expos ição e ram 

reali zados MinI/lOS de Urle. com apresentações artísticas e Illusicais. O maestro Melillo fo i o 

responsüve l pe la parte musical. e a literária fi cou sob a coordenação de Phâmphilo de 

Assumpção, Alcindo Lima, He itor Stockler. Ernesto de Oli ve ira, Geminiano Guimarães e 

Odilon Negrão. 
. ~ . 

Par~mi Z~H.:tIU 

' " ULTIMA S OTíCIAS. Gazeta do 1'0\'0. Curitiha. 2-1 IHI V . 1')27. fl.-I 
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O festival artístico no Teatro Palacio foi aberto por Raul Gomes que, "com breves, 

eloqüentes e justificadas palavras", conclamou os delegados dos diversos estados e seus 

conterráneos a participar do movimento em prol da educação popular. Em seguida, foram 

apresentados números musicais e de declamação. O dinheiro arrecadado com a venda de 

ingressos foi doado pelos organizadores para a construção do túmulo de Emílio de Menezes. 

Segundo os comentaristas, a exposição de livros e fotografias, no Louvre, também foi um 

sucesso, embora se ressentisse, como afirmou Ermelino de Leão, "da rapidez com que foi 

montada e da ausência de preciosos volumes que existiam nas bibliotecas particulares, 

especificamente da que pertencia a Dario Velloso".4'"'* 

Quase no mesmo período, se anunciava o envio para a gráfica do sexto volume da 

série Novella Paranaense, o livro Veneno de Cobra, de Laertes Munhoz. 

Veneno de cobra trata de terras regionais e tem por teatro os lindos campos de Palmeira, cuja beleza 
também tem sido exaltada por todos os que os tem contemplado. 
O escritor soube transportar para as páginas dc sua novela os típicos aspectos dessa paisagem que já 
outrora empolgava Saint Hilaire e Visconde de Taunay. 
A tecedura da narrativa é empolgante versando sobre curiosos problemas da psique humana, 
eternamente enigmática e cheia de imprevistos. 
Eloy, o brilhante caricaturista que todo o Paraná admira, fará a capa e desenhos do texto, o que 
contribuirá para o êxito de Veneno de Cobra. 
Como se vê tudo colaborará para que Veneno de Cobra caia na simpatia do povo, que está no dever 
de amparar cada vez mais o cometimento da NP. que tem em mira a difusão de nossos livros. 
Cada patrício que sabe 1er, principalmente os advogados, médicos, os engenheiros, os comerciantes, 
industriais, etc. tem a obrigação de demonstrar que se interessam por assuntos espirituais, 
notadamente os referentes ao desenvolvimento de nosso meio. ainda tão necessitado de apoio. 
Aqui se lê tudo o que vem de fora e é pago a preços formidáveis. 
Com mais forte razão, cabe ao povo 1er o que é produzido pelo talento paranaense e é impresso em 
nossas oficinas. Porque em cada número cooperam muitos homens, desde o literato ao impressor, 
que dá índice ao nosso progresso, quer na parte espiritual, quer na parte material 
Na parte espiritual demonstrando-se sermos capazes de criar uma série de obras tão boas como a 
maior parte do trabalho de igual classe aparecidos noutros centros. Na parte material, provando que 
as nossa oficinas gráficas não temem a concorrência das congêneres de outras praças, não só quanto 
ao acabamento das obras, como quanto ao preço. 
Os nossos artistas gráficos são exímios como o tem patenteado de sobejo nos volumes já editados da 
NP. 
Quem não for assinante da NP deve sem demora solicitar uma assinatura, revelando seu amor ao 
progresso de nossas letras.456 

Entretanto, houve novo atraso, e o livro demorou quase um ano para ser 

" LEÁO. Ermelino. A e xposição do livro. Diário tia 1 a rde Curitibii, 19 dez. 1927, p.2. c 
FREYESLEBEN. Curt. Um pouco de arte. O Dia. Curitiba. 30 dez. 1927. p. I I 

456 O 6 número da Novella Paranaense. Gazeta do Povo, Curitiba. I I out. 1927. p.5. 
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distribuído. Nesse ínterim, os editores não deixaram de anunciar a publicação. Numa dessas 

ocasiões, se esclareceu que "A Novella Paranaense esteve aparentemente inativa por motivos 

alheios à vontade de seus diretores, motivos estes que não eram de ordem econômica", 

garantindo-se que tais obstáculos não se repetiriam novamente.457 Parte da demora pode estar 

relacionada à saída de Rodrigo Júnior. Não foram publicadas informações sobre este assunto 

mas, provavelmente, os recentes golpes havidos na vida do poeta - a perda do pai e o 

fechamento de seu estabelecimento farmacêutico - motivaram o afastamento. Nada se pode 

afirmar, com certeza, mas quando, finalmente, Veneno de Cobra saiu, em setembro de 1928, o 

nome de Rodrigo não constava mais entre os dos diretores, e o escritório da Novella 

paranaense havia passado para a Rua Treze de Maio, n. 108, endereço da família Gomes. 

o autor de Veneno de Cobra era Laertes Munhoz, que foi um dos maiores críticos 

dos tradicionais intelectuais paranaenses, os cognominados passadistas, a quem importunava 

constantemente em seus artigos na imprensa. Entretanto, na data desse lançamento ele vinha 

Capa do livro Veneno de Cobra feita por Eloy - Alceu Chichorro, 

1928. Acervo da autora 

457 As produções da Novella Paranaense. Gazeta do povo, Curitiba, 8 jun. 1928. p.2. 



280 

travando um acirrado debate com Jurandir Manfredini, que o acusava de trair o movimento 

modernista paranaense. 

A edição tinha 1 13 páginas e a capa foi feita por Alceu Chichorro, assinando como 

Eloy. 

A tiragem foi de 1.000 exemplares, e no prefácio Sá Barreto afirmava que o veneno 

apresentado aos leitores pela Novella Paranaense era um veneno bom. saído do "laboratório 

prodigioso do pensamento, elaborado com a química da imaginação". Destacou, também, a 

merecida fama de "conteur" do autor, que agora mostrava seu talento com mais fôlego, se 

aventurando na escrita de uma novela, o que se mostrou ser "seu verdadeiro caminho".458 Mais 

adiante, Laertes apresentou sua produção na forma de pequenos fragmentos sobre o romance 

enquanto gênero literário e sobre as idéias que o guiaram na realização da obra. 

O protagonista da história era Paulo de Alencastro, jovem carioca radicado em São 

Paulo, bastante viajado e culto e que veio ao Paraná para esquecer um amor impossível. Na 

paulicéia, ele se apaixonou por uma jovem mulher casada que não vivia mais com o marido. 

Entretanto, como não havia divórcio no país e ela não aceitava a proposta de se casarem no 

Uaiguai, pois perante as leis brasileiras ela seria considerada bígama, os dois se separaram. 

Em Curitiba, Paulo conheceu e iniciou amizade com o narrador da história, e eles foram para 

uma fazenda nos Campos Gerais, que pertencia a Nhô Ñeco e Dona Filisbina (tios de Paulo). 

Na fazenda, além dos parentes, viviam muitos empregados, incluindo a negra Sebastiana, 

octogenária, que narrava muitas crendices da região. Uma delas era a de que, quando alguém 

estava sendo socorrido de uma picada de cobra, não podiam entrar mulheres no recinto, pois a 

ferida não cicatrizava. 

Depois de um pequeno acidente na fazenda, que o levou contar seu triste romance 

ao amigo e ao tio, Paulo vinha se recuperando bem das feridas morais e físicas. Entretanto, 

chegaram à fazenda Isabel - educada em um colégio de freiras, de modos antigos, afilhada e 

herdeira dos tios - e a sua amiga Gilka - liberal, de aspecto mundano, fútil e moderno. Isabel 

logo se apaixonou por Paulo, mas ele só tinha olhos para Gilka, que não demonstrava nenhum 

458 SÁ BARRETO. Octavio. Vou começar... In. MUNHOZ. Laertes. Veneno de cobra. Curitiba : 
Empresa Gráfica Paranaense. 1928. Série a Novella Paranaense. 6 ano 4. 
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interesse pelo seu amor. O jovem, magoado pela segunda vez. pensou até em acabar com a 

vida, mas refletiu melhor, e compreendeu que devia fugir da fazenda e lutar de todas as 

formas pelo seu verdadeiro amor. Deixou uma carta aos parentes onde explicava sua atitude. 

Segundo seu depoimento, ele estava se reabilitando da ferida no coração quando chegou Gilka 

e, assim como no caso da cobra, ela impediu a cicatrização. A solução então era partir e 

buscar o único remédio que existia para aplacar a sua dor. 

Clemente Ritz, em um longo comentário sobre a obra, lembrou que foi o 

responsável pela apresentação de Laertes Munhoz ao meio literário curitibano, em 1921, 

quando da edição do primeiro livro de contos. Enredos Fúteis. Desde então, afirmava, o 

escritor vinha apresentando um grande crescimento, consolidando sua "fama de bom contista 

e prosador". Veneno de Cobra era uma prova disso e podia ser considerada uma das melhores 

novelas da série, perdendo apenas para a de Rodrigo Júnior e a de Raul Gomes, que poderiam 

figurar entre os melhores lançamentos nacionais do período. Entretanto, a novela 

apresentava algumas falhas. 

|...J Literies caprichou também na tessitura do seu livro. Parece até que caprichou demais, pois, 
muitíssimas vezes, e isso é um dos poucos senões que se nos depararam em sua obra, esquece o 
entrecho, o cenário da obra e cai em fastidiosas divagações filosóficas, longas, intermináveis, tão 
impróprias de uma obra do gênero de Veneno de Cobra. Essas páginas são incontestavelmente bem 
pensadas, bem escritas, adianladíssimas para um livro de ensaios. Deram-me até a impressão de que 
Laertes, habituado a pensar, a criar emoções, como pensou e criou emoções em muitas dessas 
páginas, tem a necessária erudição para escrever trabalhos de ensaísta, melhores ou pelo menos 
iguais aos que a cada passo encontramos pelos mostruários das nossas livrarias. O defeito que me 
pareceu ver nestas ligeiras de seu espírito de pensador é a nota pessimista e descrente com que vê e 
observa as coisas. Aliás, esse é o seu feitio. tanto assim que. em todo o decurso de sua novela não se 
nos depara nunca um clarão forte de luz. de transparências, saem-nos frios, marmóreos, inflexíveis, 
pesados. Isso. todavia, por ser do temperamento artístico do autor, não é defeito, pelo menos nunca 
se teve nessa conta. E tanto não é que isso não diminui em nada o merecimento de Veneno de 
Cobra. Seu entrecho é bom. a gente acompanha, com interesse o desenrolar do enredo. Há cenas 
paranaenses, cenas de fazenda, bem trabalhadas, bem pintadas. Quadros a que assistimos 
diariamente e que ele soube bem reproduzir na sua novela. Aspectos da vida diária, cá fora, ele 
soube apanhar com mão de mestre e encaixá-los lá dentro. 
Mais ainda: em Veneno de Cobra cada personagem que aparece tem a sua função, tem a sua missão. 
E não é um rancho deles que entre em cena atabalhoadamente. São poucos, muito poucos, e todos 
discretos, todos humanos, desta terra, a terra da vida.4*9 

A essa opinião somou-se a de I. do Serro Azul, que também destacou o excesso de 

45'' MÁRIO DE REZENDE (pseudônimo de Clemente.Ritz) Uma Novella paranaense. O DIA. Curitiba. 
5 out. 1928. p.2 
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sua páginas 'filosóficas' , especialmente na caracterização do protagonista, Paulo de 

Alencastro. Para este literato, a introdução da novela parecia não ter conexão com o restante 

da trama. Era somente a partir das cenas da fazenda dos Campos Gerais que Laertes Munhoz 

soltava suas qualidades de prosador, pois ele possuía "talento e sab[ia] desafogá-lo com 

brilhantismo muito humano e palpitante beleza". 

O lançamento de Veneno c/e Cobra foi realizado concomitantemente a mais uma 

promoção cultural da Novella Paranaense. 

A próxima semana vai se inaugurar com a II Semana do Livro, constante de uma exposição 
promovida pela Novella Paranaense no palacete Merhy, feira de livro com a redução de preços nas 
livrarias, lançamento da Sexta Novela Paranaense devida à pena de Laertes Munhoz, exposição de 
originais de escritores paranaenses e um grande festival lítero-musieal num dos nossos maiores 
teatros, com a participação dos melhores solistas de todos os instrumentos, os melhores prosadores e 
as melhores declamadoras. 
Essa festa de inteligência será uma grande concentração de provas do nosso valor intelectual. 
No programa, além destes e lementos j á referidos, figurarão vários números sensacionais, entre os 
quais já podemos mencionar dois de nota: 
Uma orquestra típica composta de quatro ou cinco nomes ilustres de nosso meio e capaz por si só de 
constituir uma festa de arte. 
Outro número de êxito seguro é um sainete de Dirceu Lacerda especialmente escrito para a festa da 
Novela e desempenhado por dois nomes gloriosos da nossa terra. 
Veneno de Cobra, o lindo trabalho de Laertes Munhoz, cuja maravilhosa capa saiu do lápis de Eloy, 
vai conquistar o público: quer quanto à parte material quer quanto à literária que está um primor. 
Para dar uma idéia do influxo da Novela Paranaense em nossa evolução literária basta dizer que vão 
ser exibidos na exposição os seguintes originais: "Angela" de Phâmphilo Assumpção a aparecer em 
novembro: "Agonia" de Viriato Ballão, em dezembro: "Mania de Época" de Ildefonso Serro Azul: 
"Piruás" de Anita Philipowski; "Quando a felicidade quer fugir" de José Cadilhe; "Maria Clara" de 
José Moraes: "A Triste Mascarada" de Raul Gomes; "Sombras Chinesas" de Rodrigo Júnior. 

Serão expostos os originais de numerosas peças inéditas do arquivo da pujante Sociedade Teatral 
Renascença. 
Enfim, vamos ter uma semana devotada às letras. 
No recinto da exposição, como já sucedeu no ano passado, alunos do conservatório musical 
executarão números de música e poetas dirão versos.460 

A exposição foi inaugurada pelo Presidente do Estado, Dr. Afonso Camargo, "que 

pronunciou vibrante discurso tocado do mais intenso paranismo". Estavam presentes vários 

secretários de estado e autoridades civis e militares. Além de grande quantidade de livros, 

compunha a exposição um retrato do escritor "Knut Hamsum. norueguez, prêmio Nobel de 

literatura, acompanhado de precioso autógrafo desse ilustre artista". O retrato era de autoria 

46" OS A C O N T E C I M E N T O S literários da semana - A Novella Paranaense em ação. Gazeta do 
Povo. Curitiba. 21 set. 1928. p.3 
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de Alfredo Andersen. 

Nesse mesmo certame tivemos a oportunidade de expor nada menos de trinta originais inéditos de 
todos os gêneros de autores paranaenses, desde a ciência pura. como o tratado de A S T R O N O M I A 
do Dr. Plínio Tourinho e PATOLOGIA G E R A L de Nilo cairo, até poesia e teatro de escritores 
nossos dos mais reputados. 
Figurou também um original de uma história inédita da revolução de 1894 de Rocha Pombo.46 ' 

A semana devotada às letras inspirou um jornalista cia Gazeta do Povo a apresentar 

uma curiosa série de reportagens aos curitibanos. Um de seus repórteres resolveu percorrer o 

circuito literário da cidade entrevistando literatos, livreiros, leitores, bibliotecários e 

professoras normalistas para dar um panorama da situação local. Ao final, visitou a exposição 

de livros. A importância desta série estava principalmente na oportunidade de conseguir 

informações atuais sob a óptica de outros personagens. 

Os primeiros entrevistados foram os gerentes das livrarias. Informaram que os 

livros mais procurados eram os de estudo e em seguida os de literatura, havendo certo 

equilíbrio entre os gêneros, podendo-se perceber nos compradores boa aceitação da literatura 

nacional. Em relação às obras paranaenses, afirmavam, careciam de maior divulgação que 

impelisse o leitor a comprá-las. Segundo eles, o maior problema enfrentado pelas casas 

comerciais especializadas era a falta de funcionários experientes que pudessem indicar um 

livro. 

No dia seguinte, foram apresentadas as opiniões dos leitores curitibanos, 

selecionados entre os que se encontravam nas dependências das livrarias adquirindo novos 

exemplares. Os entrevistados afirmaram que as preferências de leitura dependiam do estado 

de espírito, ora preferindo páginas humorísticas, ora um livro de versos. Citaram autores 

nacionais e paranaenses com boa aceitação, reclamando, no entanto, da falta de estoque das 

livrarias curitibanas, pois quase sempre era necessário encomendar o livro. Um dos 

depoimentos destacou que a cidade contava com algumas bibliotecas preciosas, em 

instituições privadas, e que a literatura paranaense sofria de algumas injustiças, entre elas a 

ausência do paranaense Rocha Pombo na Academia Brasileira de Letras, uma das mais 

461 A NOVELLA PARANAENSE In BALLÃO. Viriato. Agonia. Curitiba : Empresa Gráfica paranaense. 
1929. 
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constantes reclamações do período. 

A terceira reportagem apresentou a visão dos literatos. Estes, como era de esperar, 

se queixaram das dificuldades de sobrevivência material. O meio literário local, entretanto -

responderam os escritores que estavam em uma roda de conversa na porta da "Plácido e Silva 

Companhia Ltda."' - vinha vivendo "uma ânsia formidável de criação", embora o barulho da 

produção moderna fosse maior que sua produção. Ademais, todos achavam louvável a idéia 

de criação de uma cooperativa de escritores para lançamento de obras paranaenses no 

mercado nacional. Na seqüência, alguns literatos que escreviam sob remuneração para os 

jornais da capital apresentaram seus depoimentos nos quais reclamaram das dificuldades de 

sobrevivência e do costume de se emprestarem livros e jornais, o que diminuía as vendas e o 

mercado de trabalho para os escritores. 

No penúltimo dia, foram entrevistados outros grupos que de alguma maneira 

tinham vínculo com a atividade literária. O primeiro deles foi de professoras normalistas, as 

quais discorreram sobre os hábitos de leitura das crianças. Reclamaram da falta de títulos 

exclusivos para a petizada que pudessem rivalizar com o interesse que elas demonstravam 

pelo cinema. Os bibliotecários da cidade, em seguida, descreveram a freqüência de seus 

estabelecimentos que, segundo eles, era bastante regular. O responsável pela Biblioteca 

Pública afirmou que a maioria dos seus freqüentadores era de estudantes do ginásio e que as 

obras mais consultadas estavam na área de literatura nacional e estrangeira. Na biblioteca do 

Clube Curitibano, o atendente respondeu que os livros prediletos para consulta em seu acervo 

eram os de "literatura, especialmente romances para moças". 

Finalmente, na última reportagem da série, foi feita uma visita ao recinto da 

exposição. A impressão do jornalista, contudo, não foi das mais favoráveis. Embora 

destacasse o valor da iniciativa de organização de uma semana voltada aos livros, salientou 

que a montagem do evento ficou a desejar. 

No moslrudrio colocado ao ccntro do salão, numerosos originais inéditos de escritores paranaenses. 
A disposição deste mostruário. que tanto tem interessado ao público, deixa muito a desejar, pois 
alguns inéditos, abertos, escondem o nome do autor. 
Além disso falta à exposição uma infinidade de obras paranaenses, tais como as de Rocha Pombo. 
por exemplo, que. por todos os títulos, mereciam um lugar de destaque naquele recinlo. 
A impressão que se tem lã é de uma verdadeira livraria, que ainda, não recebeu os catálogos o que 
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obriga o interessado a procurar as obras que deseje. 
Ac) fundo tio salão, no último mostruário. quase escondido, divisamos espalhada em pilhas, a 
Novella Paranaense, que circulou recentemente. Abordamos então o encarregado da exposição: 
Está a venda a última Novella Paranaense que circulou há poucos dias? 
Não. senhores, respondeu o encarregado, que não sabia qual o título da Novella |...]462 

Mesmo assim, o repórter registrou que a acorrência de público era grande, 

perdendo a Novella Paranaense uma boa oportunidade de mostrar seu trabalho e alavancar as 

vendas de seus livros. Mas continuava o entusiasmo pela produção de romances e novelas no 

Paraná. 

Novos volumes, a serem publicados pela empresa, eram anunciados em notas nos 

jornais e na última página dos livros por ela editados. Entre os citados, estavam as novelas 

Angela de Phâmphilo Assumpção, Agonia, de Viriato Ballão e uma nova produção 

modernista de Odilon Negrão. 

A Novella Paranaense não tem exclusivismos e acolherá representantes de todas as correntes 
literárias. Este último, por exemplo, promete uma produção revolucionária, traçada no sentido 
libertário defendido pelo seu grupo que é vanguardista e está atrevidamente filiado aos perigosos 
antropofagistas de São Paulo, os truculentos editores da sanguinária Antropofagia, açougue onde 
medalhões e passadistas vêm sendo implacavelmente triturados em nome do canibalismo verde-
amarelista dos bolchevistas das letras brasileiras. 
Odilon Negrão, o bugre tribo, revivendo as tradições antropológicas de sua raça primitiva, vai na 
sua próxima novela inaugurar um açougue na pacatíssima capital de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais. 
E A Novella Paranaense concorrerá para esta carnificina literária, editando, depois da obra de 
Phâmphilo de Assumpção e do talentoso Viriato Ballão, a produção minimalista do tremendo 
rebento sobrevivente e reivindicador da saudosíssima nação dos heróicos Caingangues, que 
devoraram nos albores do Brasil colônia o triste e infeliz bacharel Chaves, que Martim Afonso, 
manava fazer uma entrada para Cananéia e do qual se soube que houvera tido o glorioso Fim de 
parar no bojudo ventre dos ferocíssimos ancestrais do voracíssimo tapuia, a quem A Novella 
Paranaense deverá o seu nono número. 
E que número!... Será mais apetitoso de que um talo de churrasco sangrento. 

Não obstante o anúncio de novas e inovadoras edições, o empreendimento vinha 

demonstrando sinais de esgotamento. Os intervalos entre os livros aumentavam a cada 

número, e O Dia comentava com galhofa o encerramento da série. 

Escapamento livre 
Mas a "Novella Paranaense" morreu? 

Não. o Raul Gomes mandou agora imprimir a "Agonia" . 4 " 

4"2 TANTO TRABALHO PERDIDO! Gazeta do Povo. Curitiba. 3 out. 1928. p.3 
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Agonia, título da novela de Viriato Ballão, se encontrava no prelo e se constituía no 

sétimo volume da série. O autor da obra, entretanto, não tinha uma carreira literária muito 

extensa ou conhecida. Funcionário aposentado dos Correios do Paraná, contribuía 

esporadicamente na imprensa local publicando pequenos contos ou poemas. Nos últimos 

anos, vinha comentando sistematicamente os lançamentos da Novella Paranaense e, havia 

cerca de um ano, editara o romance Na voragem - uma história de amor proibido que tinha 

por cenário as praias da Ilha do Mel - romance que não teve grande repercussão na cidade. 

Frente à crise econômica que se acentuava, algumas medidas foram tomadas para 

baixar os custos de edição. A capa foi feita por Dunin, que apresentou um desenho bem mais 

simples do que os dos demais volumes, impresso em apenas uma cor. Da mesma forma, as 

46' ESCAPAMENTO Livre. O DIA, Curitiba, 14 maio 1929. p.2. 

Capa do Livro "Agonia" feita por Dunin - 1929. 
Acervo da autora 
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ilustrações foram abolidas. A simplicidade editorial, no entanto, contrastava com a sua 

tiragem: 1.500 exemplares. Um recorde para o empreendimento. Essas medidas permitiram 

aos empreendedores manter inalterado o valor de venda fixado ainda em 25500. 

A introdução, redigida pelo próprio autor, trazia apenas alguns de seus dados 

biográficos, nos quais se atestava que ele era um curitibano nascido na Rua Silva Jardim - na 

Chácara Ballão. A novela se desenvolvia no inicio do século XIX. quando Curitiba era uma 

cidade quase rural. Narrava o romance do Dr. Nadário, médico carioca recém-chegado à 

cidade, e D. Florzinha, uma senhora de 35 anos. Ela era casada com o Brigadeiro Rochedo, 30 

anos mais velho que ela, casamento que aconteceu por interesse e imposição dos pais da 

noiva. 

O Dr. Nadário e D. Florzinha mantinham um amor platônico mas, após uma 

consulta médica, os dois se revelaram apaixonados. As constantes visitas da senhora ao 

consultório, algumas vezes desacompanhada, fizeram com que o boato de um romance se 

espalhasse. O Brigadeiro era o único que desconhecia o fato, porque passava muito tempo em 

seu sítio no interior. Não suportando a tristeza de não poderem assumir a paixão e temendo as 

suas conseqüências, o casal combinou um duplo suicídio. Entretanto, pouco antes de engolir o 

veneno, D. Florzinha foi avisada do falecimento do marido. Mandou rapidamente um bilhete 

ao seu amado e amante, mas era muito tarde. Ele já o havia ingerido e estava agonizante. 

Embora, em linhas gerais, o enredo pudesse atrair os leitores, especialmente as 

senhoritas da capital, a sua narrativa era confusa, com uma profusão de personagens mal 

construídos que confundiam e prejudicavam o desenvolvimento da história. Ao que parece, a 

escolha desta obra para edição pelo empreendimento paranaense se baseou mais na relação de 

amizade entre o autor e o diretor Raul Gomes do que na qualidade do texto. 

Agonia se revelou uma péssima escolha editorial Os críticos locais, que no 

passado apoiaram todas as edições, se calaram As dificuldades de distribuição se acentuaram, 

principalmente pelo grande número de exemplares editados. Os livros ficaram encalhados e, 

desta vez, a empresa não conseguiu superar as dificuldades. Depois de quatro anos de intenso 

trabalho, refletido na edição de sete volumes em prosa, na organização de duas grandes feiras 

de livros e no patrocínio de uma campanha para a disseminação da educação fundamental no 
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estado. A Novella Paranaense fechava as suas portas. 

Nos anos que se seguiram, ainda apareceram pequenas notas cogitando o seu 

ressurgimento. 

[...] Segundo José Veríssimo, a manifestação da inteligência paranaense opera-se na eclosão da 
estrofe. 110 explodir das ressonâncias rimadas. Ult imamente um pequeno núcleo de intelectuais 
resolveu fundar A Novella Paranaense. Esta empresa, após grandes esforços de publicações, 
paralisou, vai. porém, muito em breve reviver, encontrando-se 110 prelo a novela Marisa, de uma 
escritora estreante. Leonor Castelano. Seguir-se-á o volume Três Corações, formado de três 
novelas escritas por Serafim França. Rodrigo Júnior e Sá Barreto.46"1 

Mas isso não aconteceu. Ao final, cabe destacar que. embora os livros editados pela 

A Novella Paranaense não tivessem a qualidade almejada pelos seus diretores, nem tenha se 

encontrado o romancista que tiraria a literatura paranaense de seu estado letárgico, 

permanecendo em Rodrigo Júnior, talvez, a sua melhor promessa, a empresa certamente 

impulsionou o movimento literário no Paraná. E, entre as suas principais contribuições, 

certamente está o desenvolvimento do padrão gráfico de edição e a difusão da prosa entre os 

escritores e leitores. Talvez seja por isso que, nos anos 30 e principalmente na década de 

1940, o estado tenha se transformado em um reduto deste gênero, revelando nomes 

importantes no cenário nacional. 

464 PLAISANT, Alcebíades. Retrospectiva perfunetória da literatura no Paraná - um lance de olhos 
para o passado. Revista Prata da Casa, Curitiba 2 o . Semestre de 1932. ano VI. n.43. A novela Marisa foi 
editada em 1937, pela editora Mundial. Nos anos 30. Newton Sampaio, um dos mais importantes contistas 
paranaenses, também reivindicou o relançamento de uma editora aos moldes da extinta empresa: "Por que o Petit 
Trianon da rua Aquidaban - que se demonstra tão interessado em resolver se os "imortais" devem comparecer às 
sessões de casaca ou em traje de passeio, queimando as pestanas valentemente no estudo de um emblema 
simbólico. - por que o nosso petit... Petit Trianon não abre um concurso de contos, novelas, de ensaios paranistas 
ou coisa parecida? Por que não se propõe a revelar os valores novos - ou mesmo antigos que não envelheceram 
de todo... - patrocinando uma coleção séria, r igorosamente selecionada, realizada sem "maçonarias" antipáticas, 
sem improvisações e na qual permitissem, aos colaboradores, vôos um pouco mais vastos do que simples 
excursão ao Ahu e à Água Verde...? essa coleção poderia ser distribuída, para lodo Brasil, por editoras do Rio de 
Janeiro, de São Paulo ou de Porto Alegre, mediante combinações não dc todo impossíveis. Ou, então, porque não 
se tenta uma organização do gênero da extinta Novella Paranaense - evitando-se, está claro, para não aborrecer 
os leitores de bom gosto, os venenos de cobra, os desesperos de Cham, e outros automóveis de número 
cabalístico...?" SAMPAIO. Newton. Circulo Vicioso in Uma visão literária dos anos 30. Curitiba : Fundação 
Cultural. 1979. Pág. 272 
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5. O FIM DA NOVELLA E O DECLÍNIO DO ESPÍRITO MODERNO 

O acirramento das crises política e econômica no Brasil, ao final dos anos 20, 

marca um período de estagnação para a literatura paranaense. Além do fechamento do 

principal empreendimento editorial do estado, visto anteriormente, a Revista Ilustração 

Paranaense também encerrou suas atividades. Até mesmo os periódicos locais, que se 

constituíam num dos espaços mais importantes de divulgação e circulação das produções 

literárias, diminuíram as páginas e colunas dedicadas à literatura, substituindo-as pelas de 

esportes, crônicas policiais, publicidade e classificados, na tentativa de burlar as dificuldades 

e atrair novos leitores. A edição de livros literários tornou-se ainda mais esporádica. 

O encolhimento do mercado de trabalho, os baixos salários e os atrasos no 

pagamento dos vencimentos do serviço público fizeram com que muitos dos integrantes do 

futurismo/modernismo partissem em busca de alternativas de sobrevivência. Odilon Negrão 

foi para a capital paulista, onde conseguiu emprego na Imprensa Oficial do Estado. 

Geminiano Guimarães foi nomeado Escrivão de Justiça no interior de São Paulo, e Ildefonso 

B. Cordeiro (Jeca Rabecão) seguiu o mesmo destino. Aderbal Stresser já se encontrava no Rio 

de Janeiro, e Barros Cassai se mudou para o interior do Paraná. Outros ainda, como Jurandir 

Manfredini, foram obrigados a mudar de cidade frente às perseguições políticas que vinham 

sofrendo.465 

Alguns dos literatos que aqui permaneceram contiveram suas críticas e comentários 

com medo de represálias frente aos incertos rumos da política brasileira e, com o tempo, 

acabaram abandonando as letras. Parte deles entrou para a política, engajando-se em 

diferentes facções, com destaque para o Integralismo. 

Outros escritores diversificaram sua área de atuação. Foi o caso de Laertes 

Munhoz, Sá Barreto e Correia Júnior, por exemplo, que vão encontrar no Rádio novo 

interesse, melhor remuneração e um meio mais rápido e eficiente de divulgar seus trabalhos. 

465 Segundo as escassas notas na imprensa do período e a bibliografia existente. Jurandir Manfredini 
passou a ser perseguido pelo Governo Estadual pela simpatia que externava a Luís Carlos Prestes. Ele solicitou o 
afastamento do cargo do departamento Estadual de Saúde Pública e foi realizar novos estudos no Rio de Janeiro, 
de onde nunca mais voltou. 
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Serão fundamentais para a disseminação da rádio-novela no Paraná, encabeçando diversas 

produções. Com o passar do tempo, Sá Barreto abandonou essa área, ascendendo nos quadros 

do funcionalismo estadual, enquanto Laertes foi para a política. Correia Júnior foi o único que 

permaneceu, dividindo-se entre o trabalho na Rádio, seus escritos e o Teatro. No entanto, o 

irreverente artista faleceu em 1940, com apenas 39 anos466, três anos depois de Clemente Ritz 

(1937). 

Com o encerramento da A Novella Paranaense, Raul Gomes se dedicou às questões 

educacionais, ingressando, na década de 1930, no Curso de Direito da UFPR, instituição em 

que se tornaria professor e depois catedrático467. Alceu Chichorro, por sua vez, manteve os 

afãs de funcionário público, caricaturista, publicitário, jornalista e boêmio convicto. 

Permaneceu nos Correios, onde se aposentou, e nas diversas redações de jornais da capital. Na 

área jornalística, se destacou na luta pela regulamentação da profissão e foi diversas vezes 

presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. 

Otto di La Nave foi nomeado delegado de costumes da capital e, depois, 

Superintendente do Instituto de Identificação do Paraná. Rodrigo Júnior foi um dos poucos 

que continuou na carreira literária e jornalística, mas nunca alcançou proeminência nacional. 

Na verdade, após um período de grande renovação, criatividade e lutas, o 

movimento de renovação artística paranaense parecia ter se esgotado. Uma crônica do 

período, por exemplo, mostrava que as produções modernas e os assuntos literários já não 

despertavam interesse nos escritores. A história narrava o passeio de um jovem literato pela 

Rua 15. Ele caminhava solitário em busca de novas motivações para as suas novelas, quando 

encontrou um popular "poeta futurista". Este logo se apressou em lhe mostrar a sua nova 

produção, tirando do bolso um calhamaço de papel que "começou a 1er ali mesmo, me 

cansando a paciência e paulificando". Como o jovem não queria permanecer em pé, os dois 

466 Para sc ter uma idéia da importância de Correia Júnior, leiam-se os artigos redigidos pelos seus 
amigos e companheiros quando do seu falecimento. O ator e literato loi durante anos reverenciado na cidade 
mas. até os dias aluais, não mereceu um estudo mais aprofundado. 

467 Segundo diversos depoimentos de ex-alunos, as aulas de Direito do Professor Raul Gomes eram 
memoráveis e quase todos os alunos da instituição iam assistir aos debates que promovia em classe. Uma de suas 
inovações foi o abandono da Prova Escrita. Na década de 1950 ele lançou um empreendimento literário no 
Paraná, a GERPA - que reeditava obras relevantes da literatura paranaense. 
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entraram em um café. 

Aí me impus o sacrifício enorme de ouvir a leitura desle trabalho, que pouco recomendava aos 
créditos literários de seu autor. 
Já suava em bicas e dava fortes bocejos quando um amiguinho veio a me tirar daquela entalação. 
dessa escabrosa aventura que ia me pondo em pandarecos. Era o Ariosto. um belo e inteligente 
rapa/., meu antigo companheiro de estudos. Aproveitando o ensejo que se me oferecia, deixei o 
Coqueiro com o papelorio em mãos e dei às de Villa Diogo com esse meu colega de Ginásio num 
anseio incontido de respirar a largos pulmões 468 

A caminho do Café Brasil, o jovem literato estranhou a palidez do amigo e 

inquiriu-o sobre se isto revelava uma nova paixão. Em resposta, ele iniciou uma longa chatice 

sobre o amor livre, e depois Trotsky e Lênin. Finalmente os dois se sentaram numa das mesas 

do café. Sem perceber o enfado do literato, Ariosto pôs-se novamente a falar, desta vez sobre 

uma recepção de que participou no Batei, onde ficou palestrando com a Srta. Leonor sobre 

arte e literatura. 

Falamos de poetas e escritores, antigos e modernos, nacionais e estrangeiros, principalmente 
paranaenses. Recitamos, em voz baixa, os mais lindos versos de Emiliano Pernetta e Emílio de 
Meneses e fizemos breves comentár ios a respeito das últimas novelas publicadas aqui. Leonor, num 
entusiamo sincero, referiu-se a Senhorita Mistério e Emy, da lavra de .Serafim França e José 
Henrique de Santa Ritta, dois beletristas que fazem honra a nossa terra 
Não se sabe o que mais apreciar nos dois livros, acrescentou ela, se o estilo suave, ou o hábil enredo, 
que agrada e empolga. Depois discorreu sobre O Desespero de Chan e Veneno de Cobra, de Raul 
Gomes e Laertes Munhoz, que tanto sucesso causaram nos centros intelectuais do país. Seu 
entusiasmo subiu de pronto quando aludiu a Sagrada Solitude e outras obras de Jayme Ballão Júnior 
[ .-] 

Por último afirmou que um estado que conta com inteligências brilhantes como essas e mais as de 
Octávio Sá Barreto, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Silveira Netto. Dario Velloso, Nestor Vitor, 
Ildefonso do Cerro Azul marcha evidentemente na vanguarda das letras e há de. por isso, triunfar 
como outros estados da Federação. Não foram olvidados outros nomes festejados, como os de 
Rocha Pombo, o maior de nossos historiadores, Leoncio Correia. Heitor Stokler, Francisco Leite, 
Ermelino de Leão. A festa achava-se prestes a terminar quando pusemos ponto final à palestra, que 
por interessante e agradabilíssima. nos alheou por completo do que então ocorreu no salão nobre de 
madame Amélia, cheio de luzes e llores... 
Receoso de que Ariosto dissesse mais alguma coisa, apertei-lhe os ossos e corri para casa onde 
permaneci incomunicável durante todo o resto do dia! 
Safa!!!!469 

No início da década de 1930, no entanto, poucos escritores entre os citados ainda se 

encontravam em atividade, especialmente os que pertenciam ã geração que estreou nas letras 

468 GOMES. Abeylard Pereira. 

469 GOMES, Abeylard Pereira. 

Dois dedos de prosa. 

Dois dedos de prosa. 

Diário da Tarde. 

Diário da Tarde. 

Curitiba. 7 mar. I929.p.8. 

Curitiba. 7 mar. I929.p.8 
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em 1923. O meio literário paranaense se encontrava desarticulado, e seus talentos estavam 

dispersos. Alguns dos integrantes do futurismo/modernismo, no entanto, ainda tentaram sua 

rearticulação, conclamando o retorno de seus participantes. 

Por que loi. por que loi afinal que dormiste 
Poeta da nossa terra?// 
Então não eras tu o eterno vagabundo 
O boêmio iluminado 
Para quem o sono não existe?// 
Acaso não vivias tu no mundo 
E palpitante, e moço e belo e vivo 
Como a própria beleza ideal da nossa terra interrogação e quebra 
Por que, pois por que motivo 
Ensurdecèste poeta, ficaste triste 
E como alguém que andasse no abandono 
Te entregaste vencido, ao esquecimento, ao sono?// 
Não! Oh. meu poeta, não! Levanta 
Acorda-te de novo e volta para a vida!['... ) 
Não podes esquecer esta verdade 
Nossa Senhora da Luz e dos Pinhais 
De Curitiba 
É a tua cidade... 
Poeta, não podes permitir 
Que os sinos, lá da catedral 
Se venham a partir 
Plangendo em funeral...// 
Não quererás que todos os jardins 
Que todos os jardins da tua cidade, 
Se prestem a crueldade 
De dar a contragosto, as suas flores 
Para enfeitar o teu caixão mortuário// 
Portanto, acorda poeta 
Vem. outra vez, mostrar os teus valores 
E belo, e reavivo, e moço e forte 
Num momento 
Com o lenço do teu talento 
E o linho dos teus versos. 
Seca esta saudade 
Consola os desolados 
E enxuga os olhos marejados 
Dos que choram, teu sono e deploram tua morte. 47(1 

O chamado do poeta, contudo, não foi atendido. Os futuristas e modernistas 

paranaenses não mostrariam mais seu vigor, seus ideais, suas lutas, e muito menos seu bom 

humor e irreverência. Surgiriam, entretanto, novas gerações literárias no Paraná, outras 

escolas de arte, muitos adventicios e dezenas de poetas e prosadores para continuarem esta 

470 BARRETO, Octávio de Sá. Para o poeta que dorme. Correio do Paraná. Curitiba, edição 
especial. 19 dez. 1932. p.4. 
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historia... 
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CONCLUSÃO 

Em breve análise das pesquisas relacionadas à literatura paranaense, Wilson 

Martins471 destacou a existência de alguns mitos incorporados às narrativas sobre o assunto. O 

primeiro deles é o enaltecimento constante da participação do estado no movimento 

simbolista brasileiro. Para ele. no entanto, ao lado desta valorização, que engrandece as 

vaidades locais, se criou um segundo mito relacionado ao Modernismo, moldado pelos 

"tocantes esforços para se provar que, apesar de tudo, houve um movimento modernista no 

Paraná, ou ao menos, alguns escritores modernistas". Como exemplos, o autor cita os 

trabalhos de Temístocles Linhares e Cassiana Carollo.472 transcrevendo ainda parte cia 

produção modernista local, exemplificada pelas criações poéticas de Otto cli la Nave e Brasil 

Pinheiro Machado473. 

A partir dessa pequena amostra de poemas, Martins reconheceu nas criações de 

Otto di la Nave uma obsessiva temática relacionada ao pinheiro e ao pinhão, segundo ele uma 

das marcas que mais se infiltraram na poesia paranaense, descrevendo a conhecida polêmica 

suscitada pela publicação de seus versos futuristas. Em relação ao escritor Brasil Pinheiro 

Machado, o crítico salientou que seus poemas poderiam ter se constituído no "único filão de 

um autêntico modernismo paranaense, inspirado na especificidade regional".474 Entretanto, a 

sua produção pontual não alcançou outros escritores paranaenses, não se desdobrando em um 

movimento artístico. 

Em vista disso, sobre o Modernismo Paranaense, Martins conclui que, a par das 

tentativas de valorização pelos estudiosos, essa tendência teve um caráter extremamente 

471 MARTINS. Wilson. Literatura Paranaense: Mitos e realidades. Revista da Academia de Letras 
do Paraná. Curitiba 60(35)Jun. 1996. 

472 LINHARES. Temístocles. Estado atual das letras no Paraná. Curitiba: separata da Revista 
Paranaense de Desenvolvimento, maio; junho 1969. n.12 e verbetes dc CAROLLO. Cassiana in Dicionário 
Histórico Biográfico do Paraná. Curitiba : Livraria Editora do Chain: Banco do Estado do Paraná, 1991. 

473 PILOTTO. Walfrido. Um tópico da história literária do Paraná. Curitiba : Prata da Casa. 1934. 
e MACHADO. Brasil Pinheiro. 4 Poemas. Curitiba : Imprensa Oficial, 2002. 

474 MARTINS. Wilson. Literatura Paranaense: Mitos e realidades. Revista da Academia de Letras 
do Paraná. Curitiba 60(35 )Jun. 1996. 
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efêmero e inexpressivo. Tanto que. mais tarde, seus integrantes renegariam a sua participação, 

atribuindo os seus poemas às "loucuras da mocidade", a "um pecado de adolescência" ou, 

ainda, a uma "doença secreta". 

Analisando mais detalhadamente os trabalhos citados por Martins475 e outras 

pesquisas relacionadas à literatura paranaense nos anos 20, não se constata essa valorização 

do Modernismo Paranaense ou, mesmo, o enaltecimento de alguns escritores que teriam 

participado deste movimento no estado. Na verdade, notadamente em relação a esse período, 

os estudos são bastante escassos. Embora ultimamente, a década de 1920 venha despertando o 

interesse dos historiadores locais, são poucos os trabalhos específicos sobre o assunto, e o 

tema aparece apenas como referência esporádica, limitando-se a alguns escritores e umas 

poucas edições. 

A maior parte das pesquisas relativas à história literária paranaense centraliza sua 

atenção em dois momentos: a passagem do séc. XIX para o XX, período do Movimento 

Simbolista, a década de 1940, quando surgiu a Revista Joaquim, dirigida por Dalton Trevisan. 

O interesse dos pesquisadores, nos dois casos, se justifica pela significativa produção literária 

no estado e pela proeminência nacional alcançada por alguns dos escritores.476 Os períodos 

literários deixados de lado, entre os quais os anos 20, por conseqüência, passam a ser 

definidos como inexpressivos. 

A análise do conteúdo destes estudos reforça ainda mais essa idéia. Os trabalhos 

sobre o Movimento Simbolista Paranaense apresentam a década de 1920, geralmente, como 

475 Temístocies Linhares, por exemplo, no ensaio citado, manifestou apenas que ' 'O Modernismo 
não passou despercebido nestas bandas, se bem que não desse nenhum grande nome. Ainda assim, é lícito 
lembrar o de um poeta: Correia Júnior, autor do En.xií de Mandaçaias, além do talento combativo de Jurandir 
Manfredini [...)". Os verbetes sobre o Futurismo e o Modernismo Paranaense, redigidos por Cassiana Carollo. 
embora desenvolvam um pouco mais o assunto, também destacam a pontualidade destas manifestações no 
Paraná. 

476 Em relação ao Movimento Simbolista paranaense, destaca-se o trabalho de Carollo. que relaciona 
os seus principais integrantes, analisando parte de sua produção literária, a partir de um exaustivo levantamento 
empírico. Recentemente. BECA. inspirada nas pesquisas desenvolvidas por Micelli sobre os intelectuais 
brasileiros, complementou os estudos nesta área. enfocando as trajetórias individuais dos principais escritores do 
período, entre os quais, por exemplo. Emiliano Perneta. Dario Veloso, Leoncio Correia e Leocádio Correia. 
Sobre os anos 40. especialmente a Revista Joaquim, Sanways detalhou os números publicados, destacando as 
principais idéias veiculadas e a participação dos diversos colaboradores da revista. No que diz respeito à obra de 
Dalton Trevisan. são inúmeros os artigos e teses que analisam sua obra. seja o conteúdo de seus contos e de seus 
personagens seja a sua vinculação com Curitiba, entre outros aspectos. 
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um período de arrefecimento da influência desta escola e de forte declínio da produção 

literária paranaense. O enfoque, na maioria dos casos, se restringe a esse movimento (seus 

preceitos, influências, temas mais freqüentes, principais escritores, as obras mais 

significativas, a trajetória pessoal dos seus integrantes, entre outros), desconsiderando as 

outras manifestações existentes. A questão que aqui se coloca não desmerece a qualidade 

destes trabalhos, mas salienta o seu enfoque exclusivo, que desconsidera o diálogo que seus 

integrantes estabeleciam com outras gerações e escolas literárias. Ao final destes estudos, 

tem-se sempre a impressão de que o Simbolismo no Paraná definhou sozinho e isento de 

críticas, deixando em seu lugar somente um vazio, como um ancião solitário e abandonado 

que não deixou descendentes. 

Da mesma forma, os estudos sobre a década de 1940, em sua maioria, ignoram os 

movimentos literários paranaenses precedentes. As poucas citações encontradas, exceto em 

relação aos Simbolistas, destacam a falta de expressividade dos movimentos e de seus 

integrantes, seu caráter efêmero e a ausência de ligação com os movimentos nacionais, 

especialmente com o Modernismo.477 

Contrapondo-se a essas afirmações, Andrade Muricy destacou a existência de um 

núcleo de escritores modernistas paranaenses nos anos 20. Entretanto, a produção destes 

literatos se realizou fora das fronteiras geográficas do estado, desenvolvendo-se no Rio de 

Janeiro, em torno da Revista Festa. Naquela cidade, os modernistas paranaenses, 

especialmente Tasso da Silveira e Andrade Muricy, teriam tido efetiva atuação, ajudando, 

inclusive, a determinar uma das mais expressivas correntes deste movimento de arte. 

A renovação modernista que. a partir de 1922. veio agitando, transfigurando, por vezes desfigurando 
a literatura patrícia, teve contribuição apreciável dos filhos da terra paranaense. Foram paranaenses -
Andrade Muricy. Brasílio Itibere e o autor dessas linhas. - que com Adelino Magalhães. Cecília 
Meireles. Murilo Araújo, Wellington Brandão. Henrique Abílio, filhos todos de outros estados, 
lançaram, no Rio, o movimento da Revista Festa, de ampla repercussão e de influência decisiva nos 

477 Um dos estudos que se referem ao Futurismo c Modernismo c o de S A M W A Y S . Marilda Binder. 
Introdução à literatura Paranaense. Curitiba : Livros HDV. 1988. Nele a autora, que visa estudar a revista 
Joaquim, estabelece uma cronologia das fases literárias do Paraná, destacando a fase futurista e modernista. Para 
tanto, baseia-se especialmente nos estudos de C A R O L L O e PILOTTO. sobre este período, reproduzidos quase 
inegralmente. citando ainda alguns artigos de jornais. A falia dc um levantamento mais completo e de critica das 
informações leva a autora a algumas af irmações equivocadas c a reduzir bastante o movimento. Entretanto, cabe 
destacar que o estabelecimento das fases é uma forma de introdução ao estudo principal que está na análise da 
revista Joaquim. 
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rumos tomados posteriormente pelo Modernismo Brasileiro. Os do "Grupo de Festa", em verdade, 
criaram, em face das duas correntes modernistas então em atuação, a dos primitivistas de São Paulo, 
e a dos dinamistas do Rio. uma terceira corrente, de caráter espiritualista, a qual recebeu da crítica a 
qualificação de "tradicionalismo d inâmico" e mostrou corresponder melhor do que as duas primeiras 
ao verdadeiro sentido do espírito criador em terras do Brasil."17" 

Por conseguinte, percebeu-se verificou que os poucos estudos existentes sobre este 

período literário no Paraná instituem, na verdade, dois outros mitos: o mito do vazio, que 

apregoa a inexistência ou inexpressividade da produção literária neste período (e. g. Wilson 

Martins); e o mito do deslocamento que afirma que a participação dos paranaenses no 

movimento modernista foi realizada a partir do Rio de Janeiro. 

De outro lado, alguns depoimentos de escritores do período atestam a existência de 

uma produção literária e de um grupo de literatos significativo no Paraná, neste mesmo 

período. Otto di la Nave, por exemplo, incitava à realização de pesquisas mais aprofundadas 

sobre o tema, afirmando que o grupo modernista paranaense era bastante articulado e 

combativo. 

Mas, - aconselho aos bisbilhoteiros ou mestres críticos, nas suas pesquisas - conquista. Rebusquem 
sem má vontade ou preguiça. Fomos um grupo respeitável e sumamente útil na com que nos 
abalançávamos as refregas. Obra, primeiro, de não deixar pedra sobre pedra [....] 
Foi um largo interregno, agitado e profícuo. A uma crítica cronométrica também exibiríamos um 
resultado em largas coordenadas. O que se conseguiu em amplitude, não corresponderá, por certo, a 
simples colheita de livros ou criações dispersas pelos jornais e revistas. Pode, uma revolução 
arrasadora de impérios, contar de concreto apenas um tiro de espingarda. São as repercussões dos 
atos e desdobros psicológicos a realizarem o acontecimento e definirem os fulcros. Por este aspecto, 
que é verdadeiro, não se poderá negar a geração modernista ter sido uma das mais eficientes de 
quanto registra a história literária local. E o eficiente vai, aí. também no sentido de produtividade, a 
despeito de serem conhecidos os poucos livros resultantes daquela época. Estão congeladas nas 
páginas amarelecidas da imprensa, as ardentes labaredas que sapecaram muito tabu e que tanto 
lizeram vibrar o estagnado meio provinciano. Necessário é trazê-las à vida. Aquilataremos então o 
belo objetivo rejuvenescedor e libertador a caracterizá-las, em sintonização com o que se fazia em 
outros pontos do país. notadamente São Paulo. Rio e Cataguases . 4 7 9 

Essas diferentes análises e depoimentos, assim como a constatação de que inexistia 

uma pesquisa sistemática nos documentos e publicações da época, despertaram a atenção 

sobre o assunto e desencadearam o início desta tese. 

478 SILVEIRA. Tasso. Literatura Paranaense - notícia histórica. Revista comemorativa do 
Centenário da Emancipação do Paraná. Curitiba : Governo do Estado do Paraná. 1953. p. 19-27. 

479 PILOTTO. Valfrido. A literatura do Paraná no século XX. In Revista da Academia Paranaense 
de letras. Curitiba 60 (35) Jun. 1996. 
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No entanto, mais do que verificar qual das análises tinha mais consistência, 

endossando este ou aquele 'mito' , o que se propôs foi retratar parte da movimentação cultural 

e literária existente no Paraná, mais especificamente em Curitiba, nos anos 20. Isto é, rever o 

espaço, o clima, os escritores, sua trajetória, contextualizando a sua produção literária. 

A estratégia utilizada teve como pressuposto que um maior conhecimento da 

maneira como a intelectualidade curitibana vivia e se articulava entre si "[...] e das formas 

como se organizava e produzia, podia iluminar questões mais amplas e polêmicas, como as 

que envolvem o debate sobre a existência e a natureza de manifestações 'modernistas' nesta 

cidade.".4*" 

Utilizando como fontes os jornais e as obras literárias editadas no Paraná, nos anos 

20, detectamos uma rede de espaços em que os escritores exerciam a sua sociabilidade 

intelectual. 

Tais espaços se constituíam cm estruturas organizacionais, mais ou menos formais, tendo como 
ponto nodal o lato de se constituírem em lugares de aprendizado e de trocas intelectuais, indicando a 
dinâmica do movimento de fermentação e circulação de idéias. De outro lado, aquela contida no que 
a literatura especializada chama de "microclimas", que estão secretados nessas redes de 
sociabilidade intelectual, envolvendo as relações pessoais e profissionais de seus participantes. Ou 
seja. se os espaços de sociabilidade são "geográficos" são também "afetivos", neles se podendo e 
devento captar não só vínculos de amizade; cumplicidade e de competição; hostilidade, como 
igualmente a marca de uma certa sensibilidade produzida e comentada,por eventos, personalidades e 
grupos especiais. Trata-se de pensarem uma espécie de "ecossistema", onde amores, ódios, projetos, 
ideais e ilusões se chocam, fazendo parte da vida relacionai.481 

Surgiram assim as ruas, os cafés, as redações dos jornais, a administração dos 

Correios, os clubes e cassinos, as confeitarias e salões, e as agremiações literárias. As relações 

estabelecidas entre os escritores e esses espaços de sociabilidade se tornaram eixos 

importantes para a compreensão da articulação que se realizava entre as gerações e, no 

interior delas, contextualizando a ação dos escritores e a realização de suas obras. 

Em linhas gerais, constatou-se a coexistência em Curitiba, nos anos 20, de duas 

gerações literárias com distintas formas de organização e articulação e diferentes propostas 

estético-políticas, que eram identificadas e entendidas, principalmente, nas suas produções 

480 G O M E S . Ângela dc Castro. Essa gente do Rio... Modernismo c Nacionalismo. Rio de Janeiro : 
Editora Fundação Getúlio Vargas. 1999. 

481 Id. 
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artísticas. A primeira delas era formada por literatos consagrados que haviam participado do 

movimento Simbolista, os "passadistas". e a segunda integrava os literatos estreantes, que 

seguiam as diretrizes estéticas do Futurismo, a princípio, e depois do Modernismo. 

Sobre este último grupo, centralizamos mais a atençãopor três fatores principais. 

Em primeiro lugar, por seu dinamismo e pelo vasto material que produziram, em sua maioria 

ainda inédito para os estudiosos. Em segundo lugar, pelo fato de que esta geração, ao 

contrário dos simbolistas, quase não foi estudada e a sua identificação como um grupo era, 

pode-se dizer, inexistente. Por último, porque esta opção permitia que se mantivesse, na 

análise, o diálogo entre os dois grupos em diversos momentos. 

Na análise, se dividiu a movimentação e a produção literária paranaense em três 

momentos, que coincidiram com a chegada de três adventicios à capital paranaense. A reação 

à presença destes visitantes ilustres, nos três casos, sintetizou as principais correntes de 

pensamento e a forma de atuação das duas gerações literárias do Paraná. Finalizando, 

apresentamos as condições de vida dos escritores, as dificuldades enfrentadas para a 

publicação de seus livros e os principais empreendimentos literários que foram criados, 

salientando a tentativa permanente que se fazia, nestes anos, de se encontrar um escritor 

paranaense que pudesse alcançar renome nacional. 

Ao final, convém ressaltar que, desde o início, não se pretendeu trabalhar o 

Modernismo como um movimento restrito, como fazem os profissionais da área das letras, até 

porque nossa formação não permitiria. Da mesma forma, ao dar publicidade a essa produção, 

não se pretenteu enaltecer o movimento ou um determinado autor. Talvez, inclusive, uma 

análise mais criteriosa revele que o que foi definido como modernismo pelos escritores 

paranaenses dos anos 20, na realidade, não seguia Strictu sensu os preceitos estéticos desta 

escola. Ou, quem sabe, o que faltou foi uma melhor distribuição de suas obras. 

Na verdade, do ponto de vista da história, o mais importante foi revelar a existência 

de um núcleo dinâmico de literatos no Paraná nos anos 20, e que parte deles se definia como 

modernistas, estando em dia com as idéias de seu tempo. No nosso entendimento, entretanto, 

foi mais interessante descobrir a irreverência, a boêmia, a ironia e o bom humor curitibano, 

que hoje parecem esquecidos, desvendando os reais motivos que levaram Hermes Fontes a 
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apelidar a capital paranaense de ' 'cidade sorriso". 
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2. JORNAIS 

G A Z E T A DO P O V O -

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

X X X X X X X (*) X 

X X X X X X X (*) X 

(*) Não encontrada. 

DIÁRIO DA T A R D E 

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

X X - - - X X X X 

X X - - - X X X X 

Obs. Existe o jornal entre os anos 1924/26. Em 1928 somente o 1 semestre. Em 1929 somente 

de fevereiro a abril e, em 1930, de janeiro a outubro. 
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O DIA-

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

Obs. 0 jornal inicia em julho de 1923 e a coleção está completa. 

C O M M É R C I O D O P A R A N Á -

1922 1923 1924 1925 

X X X X 

X X X X 

Obs. 1923 só existe a coleção até o mês ele junho. O jornal encerra suas atividades no primeiro 

semestre de 1925. 

E S T A D O DO P A R A N Á -

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

- - - X X - - - -

- - - X X - - - -

Obs. O jornal só existe no período assinalado. 
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ANEXOS 

1. INQUÉRITO SOBRE O FUTURISMO 

Publicado no jornal 'Commércio do Paraná' nos anos de 1924 e 1925. 

11 dez. 1924. p . l . 
Resposta de Ermelino de Leão 

Conforme anunciamos em o nosso número de ontem, iniciamos hoje a publicação das respostas da 

"enquete" por neis formulada sobre o futurismo, as quais iremos estampando, à medida que nos forem chegando 

às mãos. 

Comecemos pela brilhante resposta do ilustre historiador patrício. Dr. Ermelino de Leão. 

Ei-la: 

"Que penso dessa escola?". 

Direi que o futurismo é uma dessas reações que os moços soem opor ao consagrado, levados não só 

pelo impulso infantil de demolir, como pela legítima aspiração de melhorar, inovando. 

O espetáculo não tem para nós - os velhos - o encanto do ineditismo: já assistimos outros assaltos 

aos redutos pelos novos julianos literários. Quando surgiu o realismo, contemplamos com aplausos juvenis, o 

combate aos últimos redutos j á esboroados do romantismo decadente. 

Depois surgem os novos - Bilac. Murat. Guimarães Passos. Coelho Netto. etc.. pregando novos 

moldes e soerguendo a literatura da pornografia para o academicismo parnasiano. Pouco depois o simbolismo de 

Verlaine, tentou arrasar o parnasianismo: e depois de reviver o cavalheiro medievo, foi buscar a flor rubra do 

satanismo, regressando às fontes pela bizarría do estilo, pelo modificado gongorismo das metáforas audaciosas. 

Contra os simbolistas, rompeu a nova escola espiritualista, tomando alguns rumo firme para o seio 

da igreja materna abandonada: muitos são simbolistas convertidos, que viram libertas as letras das aberrações e 
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criar uma arle morai e consoladora. 

VC'iii afinal os nacionalistas: os regionalistas. Nada de importações francesas, nada de artigos de 

Paris... Arte nacional colhida dentro das lindas patrias: o Jeca tatu. o regionalismo, o dialeto caipira foram os 

aspectos Irisantes da escola. Agora chega a ve/, dos futuristas... 

Mas que valem as escolas? Processos efêmeros. modalidades passageiras que imprimem uma 

tendencia relampagueante no mundo da arte para desaparecer e dar lugar à nova tendencia. A obra de talento 

fica: a escolástica desaparece. 

E a tirania da moda: nada resiste ao seu capricho. 

O futurismo apresenta valores: é servido por alguns talentos de eleição: pode legar obras 

duradouras, como as outras escolas deixaram padrões que resistem à ação deletéria do modernismo. 

Não creio, porém, que a sua influência sobre as artes e a sociedade tenha o cunho de durabilidade. 

A arte é um produto de dois fatores distintos: a natureza e o temperamento artístico. Matéria-prima e 

gênio criador... 

Toda e qualquer obra de gênio supera ao valor dos moldes: resta através dos séculos, pelo seu valor 

intrínseco, independente do processo artístico ou escolástico observado na sua elaboração. 

A preocupação sectária é sempre uma prova de inferioridade: são os medíocres, os nulos que 

buscam com esmero da formalística das escolas encobrir a franciscana pobreza do pensamento. São eles os que 

tentam abrir os alicerces e abrem a sepultura das escolas que buscam engrandecer. 

Os homens de valor - os verdadeiros artistas - se servem da escola como um "processo" e não como 

uma finalidade. Criam não uma escola (porque a arte é excessivamente mais uma obra de gênio). 

As escolas passam: mas talento firma marcos duradouros de usa passagem. 

13 dez. 1924.p.l . 

Resposta do Prof. Teixeira Coelho 

Louvável e digna dos aplausos do meio intelectual paranaense é a iniciativa dessa ilustre redação, 

apreendendo a oportunidade do momento literário, para elucidar o espírito de seus leitores, proporcionando-lhes 

o conhecimento exato dessa idéia, que dizem ser nova. mas que eu considero tão velha como a humanidade. 

A idéia do futurismo está adstrita à idéia de revolução. Não há progresso algum que não signifique 

futurismo: se a evolução, porém, for regressiva, no seu bojo virá naturalmente o retrocesso. E daqui surge, 

intuitivamente, a diferença radical entre futurismo são e futurismo enfermo: no caso sujeito então, entre 
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futurismo criterioso c futurismo louco. 

A minha opinião sobre a esdruxule/. dessa corrente, alviçareiramente denominada Futurismo, está 

implicitamente emitida em vários trechos da critica literária que algures escrevi, dentre os quais citarei os 

seguintes: 

"A verdadeira poesia, a poesia do sentimento natural e sincera, é a que fala à sensibilidade, e não a 

preconceitos sistemáticos e inovações deturpadoras da arte. por excelência, do belo". 

"A arte que se apresenta sob fórmulas obtusas, afastando-se completamente das normas positivas do 

critério são, não é arte - é o faiscamento do Belo. a negação de sua razão de viver: não é arte - é uma aberração, 

um requinte mentiroso." 

"Torcer a relação natural que sempre existiu entre o pensamento e a sua expressão, com o intuito 

errado de fazer arte nova - importa o mesmo que produzir aleijões." 

No entanto, por corresponder à generosidade do conceito que o meu parecer merece a essa digna 

redação, respondo às perguntas exaradas no seu inquérito, pela ordem por que nele foram formuladas. 

A primeira 

Penso que é uma enfermidade artística, cu jos sintomas denunciam grave estado patológico dos 

espíritos que acomete: porém desde que a clínica psico-literária firmou o seu diagnóstico a cura se consegue, 

pela mais racionável terapêutica, no hospital das letras (sem alusão ao de Francisco Manoel de Mello). 

A 2* 

Se o futurismo não possui elemento algum recomendável para uma renovação artística e muito 

menos literária, porque parece dispensar até a sintaxe, decido-me pela afirmativa das duas hipóteses que a 

pergunta abrange; devendo notar, todavia, que. se é um fruto da época anárquica que corre, ele se putrefaz antes 

da maturação. 

A 3" 

Creio que nem por hipótese se deve admitir que as artes e a sociedade possam ser influenciadas por 

tão alucinada quão retrógrada corrente. Se tal pudesse ser. as artes seriam o ludibrio de si mesmas, e a sociedade 

tornar-se-ia um todo caótico e degenerado, alienando iodas as suas conquistas e finalidades. 

Quanto à última pergunta: 

Julgo que só por evidente desequilíbrio mental, pelo abandono dos fulcros mais seguros da 

verdadeira orientação artística, pela abdicação desvairada, enfim, do único guia firme e leal. de toda a criação 
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poética - a beleza que o mesmo é dizer - a verdade, é que o futurismo poderá aliciar adeptos. 

Como poderá Urinar escola uma pseudo-arte. que é a aberração patente da própria arte? 

Em tais condições, que representantes poderá ela adquirir, que não sejam espíritos obcecados por 

uma falsa compreensão do senso estético? 

E impulsiva a repulsa de lodo espírito suficientemente equilibrado, por mas insubsistente que seja a 

sua concepção artística, aos produtos singularmente abstrusos dessa corrente literária que nem às honras da 

crítica, faz juz . 

14 dez. 1924 p . l . 
Resposta cie Niepce da Silva 

Em primeiro lugar penso que a própria palavra Futurismo não tem uma significação racional e 

indica, por si só. uma neurastenia de imaginativa que caracteriza os pretensos reformadores dos sistemas 

clássicos. 

Para combater o passadismo. antes o presentismo ou ao atualismo. e não o futurismo, denominação 

vaga, incolor, pretensiosa e algo manicomiana. 

As amostras de futurismo, cubismo ou dinamismo, que tenho observado, encerram, a meu ver, 

deploráveis atestados de decadência intelectual. 

O que diria Max Nordam, que tão impiedosaménte flagelou os baudelerianos ou nefelibatas, diante 

destas manifestações ainda mais fragmentárias do bom senso comum, com que os bardos e os estetas falhudos 

pretendem hodiernamente se exibir em público? 

Julgo que o chamado futurismo é uma psicose da atualidade, que não poderá medrar nem exercer a 

mínima influência sobre as artes e sobre a sociedade, a menos que estejamos em frente de uma eclampsia 

generalizada. 

A estética, nos seus variegados expandirnentos, comporta uma série de ideações argamassadas, 

caldeadas ao calor de muitos séculos de sólidos concepcionismos tendentes à representação perfeita do belo, 

aliando sempre ao subjetivo às impressões objetivas. Nas artes, em geral, na arquitetura, na pintura, nas letras, 

certo que tudo propende a sofrer transmutações, através do tempo e do espaço. 

Mas seria absurdo acreditar-se numa palingenesia literária e artística que não repousasse num 

espírito de submissão a certos princípios, regras e normas de radiações tão lógicas que desafiam o poder passivo 

de uma destemperada novidade. 
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Pura » neíelibata. na poesia bastava o som. o ritmo a música. 

Uma asneira soberbamente anunciada, delineada com graça e eufonía - eis o que importava. 

Em todo o caso. o nele li bata não deixava de ser um esteta. 

Ao futurista falta tudo: sentido, harmonia, linhas, coerência. 

E se o nefelibata sumiu-se. dissolveu-se nas próprias brumas dc sua inconsistência e do seu 

desequilíbrio, do futurismo não caberá sorte melhor. 

Inegável que os sistemas classicistas. perturbados, destruídos, em parte, em parte tornados arcaicos, 

pelas atuações da evolução psíquica e material do mundo, reclamam a instituição de novas fórmulas. 

Daí. porém, as inovações anárquicas, sem potencial analítico nem conceitos plasmados nas 

inspirações racionais que as imagens objetivas produzem nos espíritos bem organizados, vai uma grande 

diferença. 

Na arte do vestuário feminino surgem, de vez cm quando, modas que escandalizam e que logo são 

repelidas, justamente, porque não representam adaptações coordenadas dos novos processos de corte à forma do 

corpo, isto é. não têm a propriedade de servir-se dos contornos naturais da mulher para ministrar-lhes aspectos de 

novo gosto artístico, satisfazendo, assim, a eterna ânsia do novismo. 

A jupe fendue, a jupe culotte, por exemplo, irromperam como aberrações de costuraria que, graças a 

unía Repugnante estética, não resistiram à rápida e empolgadora displicência dos meios elegantes, onde só 

prepondera a verdade da forma inteligentemente indumentada. 

Entretanto, a moda racional, que renova sempre, sem quebra flagrante de certos padrões 

fundamentais, que melhora, transforma e modifica, conservando elos de seleção com os planos diretores 

clássicos, tende a se impor e a triunfar. 

Assim, em arquitetura, em pintura, em música, em literatura, em tudo. 

Que arte só existe quando há artifício é um fato. 

Mas o artifício não pode ser um produto amorfo de consciências desordenadas e sim o resultado 

duma ginástica mental, suficientemente escorreita. 

16 dez. 924 .p.l 
Resposta de Serafim França 

Inquirem-me sobre o futurismo. 

Vou sobre ele dizer, singelamente, o que penso. 
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Desligado de escolas e de seitas, achando desde há muito que a verdadeira arte prescinde de moldes 

preconcebidos e até investe contra a opressão dos sistemas imutáveis - para abrir vôo largo nas raias da natureza, 

onde colhe amplidão, ar e luz. - eu nunca levei a sério o despotismo formalista das escolas. 

A respeito do futurismo pouco conheço deste X artificioso ou artístico. 

Posso assegurar, entretanto, que. quando dele me falam tenho a impressão de que se me põem diante 

dos olhos uma dessas caixas mágicas que. ao toque do prestidigitador nos alarma a impressão com uma surpresa. 

As vezes irrompe desse imprevisto uma musa encantadora, outras vezes esguicha, medonho um réptil. 

Tenho lido em revistas e livros de São Paulo e Rio. não raro. páginas de excentricidade disparatadas, 

com frases hipertrofiadas de exclamáticas. de reticencias, neologismos e onomatopéias - que. amigos mais 

avisados, me afirmam ser arte Futurista. Eu me ponho a conjeturar: a menos que o nosso conceito de Estesia 

esteja errado, que beleza não seja correlação de Harmonia e de Verdade, isso que chamam futurismo é a 

consagração do ilógico, do arrítmico, do feio. 

Da Caixa, pois, surgiu o reptil dest inado a só colear na lama obscura. 

Se, porém. Futurismo é o que o Sr. Graça Aranha lançou aos quatro ventos nas asas de um 

escândalo, isto é - a Escola de Arte que se propõem a surpreender a beleza da Vida, pelo prisma de cada 

idiossincrasia, segundo a agudeza da percepção que nos fornece a dinâmica espiritual moderna, então Futurismo 

- é o próprio realismo, é o re floresci men to de nosso já tão conhecido Expressionismo... e não traz espada da 

Reforma. Mas seja isso. ou seja aquilo, mal compreendido ou decifrado, a verdade é que todo esse movimento, 

ainda não fez obra de mérito, que ateste o valor dessa cruzada. 

O trabalho dos corifeus é tudo quanto há de mais obscuro, irracional e frivolo. 

Tal semente, parece-me, não produz árvore de alta fronde. 

16 dez. 1924.p.l 
Resposta de Euclides Bandeira 

Quem lida assiduamente na imprensa versa, bem ou mal. grande parcela dos mil e um assuntos que 

o cine da vida real vai pondo em foco. 

De nossa parte temos feito várias referências ao Futurismo, em escritos singelos, despidos de 

soíomania. no íntimo e na forma distantes dos reverberos tias aluais colaborações, que lembram as antigas 

ánforas gregas: fundas e lavradas... 

No remate de uns desses escrito acentuando o desequilibro entre os inovadores e o estado mental de 



seus contemporâneos, além do caso típico de Wagner, citamos o seguinte, que pode servir de prudente resposta 

ao I quesito do inquérito sobre a escola marinélica. aberto pelo "Commércio do Paraná": "Não se deve. pois 

julgar precipitadamente o Futurismo. No ju lgamento das escolas artísticas, a circunspecção é recomendada há 

muitos anos. O notável colorista Th. Rosseau. que surgiu revolucionando os moldes da pintura da época, foi 

inúmeras vezes recusado pelo júri do Salon. Os anos trouxeram-lhe a vitória e. velho, já membro deste mesmo 

júri, costumava dizer aos colegas, indulgentemente, diante de algum quadro bizarro de jovens audaciosos: 

"Tenhamos cautela: talvez a verdade esteja lá"... 

Na gentil circular do inquérito, o "Commérc io" deseja a resposta "quanto possível resumida!. 

Insurgimo-nos contra a advertência. E sem dúvida descortesia, mas. neste somenos. estamos sob o signo 

irreverente do Futurismo e os Futuristas, segundo uma frase humorística encampada por Marinetti em seu 

discurso aos ingleses, devem ser 20 vezes descorteses por dia. 

As respostas, raras, secas, monossilábicas. preferimos, mas de acordo com a finalidade jornalística, 

aquelas, fáceis corolário, com que o próprio leitor vá topando ao rememorar a discutida doutrina político-

literária. 

Político - literária. E sabido que F. T. Marinetti, egípcio de nascimento porém italiano de origem, 

não pretendeu realizar apenas o terremoto de formidável revolução literária: no seu ideal, expresso com 

"virulência lírica um tanto sibilina", incluir a política, embora a despreze. 

Por ocasião do ruidoso processo que a sua novela "Mafarka" provocou, Marinetti repetiu o seu 

"programa renovador, ao mesmo tempo literário e político: programa de heroísmo intelectual e de nacionalismo 

belicoso, que se rebela contra a debilidade política, contra o reinado das academias, contra o culto do passado e 

conta o mercantilismo artístico". Noutro lance, antes da guerra européia, especificou que a monarquia italiana 

devia, antes de tudo. consolidar o orgulho nacional preparando a guerra; devia "derribar e pulverizar o mais sério 

inimigo interno, o clericalismo, expulsando o Vaticano de Roma: devia reconstruir a cidade dos Césares sobre 

uma dupla potência industrial e comercial, etc."... 

Passando a teoria à prática, iniciaram os Futuristas a propaganda, pela eloqüência contundente dos 

sopapos, nos Teatros Lírico. Rosseli e Mercantil de Trieste, Nápoles, em Veneza. Pávia. Ferrara. Mantra e outras 

cidades. 

O Futurismo apesar de considerar-se o "desinfetante. o ácido corrosivo revolucionário para os 

partidos políticos italianos, poderes de oportunismos e covardia", não conseguiu organizar-se politicamente. Não 
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lera. porém, concorrido para a eclosão do Fascio. que lem com ele estreitos pontos de contato, quer na parte 

doutrinária, como o renascimento da latinidade. a regeneração italiana, o orgulho nacional, etc.: quer nos 

processos intolerantes e violentos de propaganda. 

Sendo assim, o Futurismo inegavelmente exerceu certa influência na sociedade de sua pátria. De 

resto não há programa, ainda mais tão complexo, que consiga realização integral. Os Futuristas porém não 

esmorecem no afã reformador, tentando a objet ivação de outras lubricas programáticas, tais a guerra, como única 

higiene do mundo, o domínio da "ciência tr iunfante": a morte tio passado. De amor, de sentimentalismo, do luar. 

atropelados vitoriosamente pelo automóvel ou triturados nas entrosas soberanas do cavalo vapor. 

Os Futuristas, que se julgam "demasiado progressistas para criar filhos" e que pretendem reduzir o 

coração a sua função distributiva, "uma espécie de es tômago do cérebro" se esforçam pelo advento do "homem 

multiplicado" que não querem se confunda com o super-homem de Nietsche. 

O homem multiplicado será. em suma. o homem mecanizado "naturalmente cruel, onisciente e 

agressivo", insensível ao carinho, desdenhoso do amor, de que está impregnada a literatura universal. O 

Futurismo propõe-se extirpar esse nefasto "lei t-motiv" bem como "abolir em literatura a função aparentemente 

indissolúvel das concepções da Mulher e da Beleza". Propõe-se ainda a combater a poesia terna, sentimental e 

lacrimejante, opondo-lhe o "perfil cortante, agudo, do piloto, do chofer, do aviador". Daí o basear, com lógica a 

estética futurista "genialmente na pretendida lealdade das locomotivas, dos bondes dos automóveis". 

Agora a razão da preferência ao verso livre: "o dinamismo deste verso livre, essencialmente móbil e 

cambiante, expressa, com uma velocidade contínua, nosso "eu" que se cria a expensas de uma incessante 

inspiração". 

Os músicos futuristas, que aspiram à criação da polifonia absoluta pela fusão da harmonia e do 

contraponto, preconizam o verso livre como "único meio de se chegar à liberdade poli-rítmica". 

Futuristicamente, este verso é necessidade absoluta à poesia, como a polifonia à música e o 

"complementarismo inato" à pintura. Sustentam os pintores futuristas, entre o mais, que "um retrato não deve 

parecer-se com o modelo" e. que o pintor traz em si as paisagens que queira executar. "Para pintar uma figura 

humana, não é preciso reproduzi-la: basta reproduzir o ambiente que a rodeia". 

Allgura-se-nos que ao Futurismo acontece o que sucedeu a tantos credos artísticos e filosóficos: 

comprometem-no aos exageros de seus evangelistas e catecúmenos e os daqueles que. liéis aos velhos ritos, lhe 

são adversários. 
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Uns e outros tresmalham-se nas particularidades, em vez de buscar caminho à luz superior do ideal, 

que inspirou e vitalizou a nova e estrepitosa escola politico-literária. 

18 de dez. 1924. p . l . 
Resposta do Comandante Didio Costa 
Atendendo a circular que há pouco me dirigiu essa redação distinguindo-me sobremodo, dou abaixo as minhas 
respostas, resumidas, conforme o seu desejo, as suas perguntas relativas ao Futurismo: 
1. concepção de ruído efêmero 
2. puro artifício 
3. negativa 
4. poderá constituir cenáculos passageiros quando muito. 

18 de dez. 1924. p . l . 
Resposta de Francisco Leite 

Queréis saber a minha opinião sobre o futurismo? Penso que é um snobismo, salvando-se dele. 

apenas, os chapéus-bombeiros. coloridos, e os sapatos bataclan, das melindrosas e também alguns apitos 

chocalhos e guizeiras das jazz-bands. instrumentos estes indispensáveis aos bailados lascivos... 

Literariamente falando, ainda não vi nada que se aproveitasse. 

Se o futurismo é um fruto natural da época, ou uma escola artificial? É uma e outra coisa: fruto, por 

ser uma desorientação: escola artificial, porque é preconcebida, com o fito único de causar escândalo. 

Qual é a influência que poderá exercer sobre as artes e sobre a sociedade? Sobre as artes, poderá 

abrir caminho a uma nova era. uma vez que tenha pela frente um novo Lenine. Sobre a sociedade, nada poderá 

influir, porque é um reflexo desta, não sendo, entretanto, uma escola. 

Se cooperará para a formação de uma nova escola, ou se já é uma nova escola? Sim, poderá 

cooperar para a formação de uma nova escola, desde que os seus "camisa vermelha" se entendam entre si, pois 

até agora ainda não se entenderam. Nova escola não. por enquanto, por ser uma macaqueação a Marinetti e não 

vir assentada em moldes clássicos, como todas as novidades que triunfaram. Além disso, a escola não faz o 

escritor. Muito pelo contrário: este é que a faz. No caso presente, porém, temos ainda uma vez, o carro adiante 

dos bois, ou o bonde adiante...dos futuristas. 

Um dos primeiros ????(e, por sinal, "jagica") foi "A Paulicéia Desvairada" livro cujo título por si só 

recomenda o bom tino com que foi escrito. Mário de Andrade, o seu autor, é um belo talento arvorado agora em 

paladino deste novo e pseudo rito. 

Todavia, tenho confiança em Apolo, e espero que. de todas essas tentativas extravagantes, mexidas 

e remexidas num grande lacho, cm São Paulo ou no Rio. c em que entre dc permeio um razoável tempero de sal, 

vinagre, açúcar e pimenta, sairá alguma coisa que possa ser apreciada pelo nosso paladar, uma vez que os seus 



cozinheiros tenham muita perícia, hem entendido. 

Assim sendo, salvar-se-á da grande tachada não o pilco - a escola - mas o tempero - o talento. 

Ora. isto de escolas só poderá servir de pretexto pois ela nada é sem a idéia, estando esta lora de tais 

preconceitos. 

Mas onde o ritmo da poesia moderna'.' Onde o respeito à língua, às nossas tradições? Futurismo, 

para mim. é um estratagema de que se têm valido certos cabotinos, que nunca teriam ensejo de aparecer em 

público por absoluta falta de capacidade e de critério. 

Uma vez tirados os varapaus da porteira do Parnaso o Pegaso que eslava pastando filosóficamente, 

saía dos pinotes levando em seu dorso um bando de arlequins, tilintando guizos e cantando Ça-ira... 

Pondo de parte a poesia, todas as demais manifestações do futurismo têm um certo chiste, por não 

ter nada de sério. 

Na poesia, porém, é um desconchavo. Poeta futurista é quase sinônimo de desequilibrado. Ele não 

pinta as cenas, estraga-as: não pensa. fala. diz. coisas: não diz coisas, porque não diz coisa com coisa... 

A poesia futurista é um pião perereca: poderá ter harmonia na parte superior, mas não tem 

estabilidade no ferrão, ou na base. 

Enfim, como o futurismo é a arte do futuro, é possível que até lá a humanidade tenha evolucionado 

e o ritmo seja varrido das pulsações de nosso coração, cedendo lugar a uma arritmia, que será. então, a síntese da 

vida. 

Felizmente eu não viverei mais nesse tempo! 

Arquimedes pediu um ponto de apoio para firmar a sua alavanca. Eu não desejo tanto; quero apenas 

ver a base sobre que assentará o novo templo erguido em honra de Marinetti. 

Depois que me a apresentarem, persignar-me-ei execrando a velharia. 

Por enquanto, o tal "espírito moderno" não tendo nada de moderno, não deixa de ser espírito... 

Mas venha o que vier. tenho certeza de que em meio dos bulcões devoradores sobre que alçarem as 

velhas idéias, há de sobreviver o seu perfume, "o sempre moço perfume ancião de idades mortas" a imorredoura 

essência que concretizara o patrimônio conquistado surdamente, durante mais de 19 séculos de luta espiritual em 

prol da beleza eterna. 

E o que nos faz ir. sobremaneira, é a fúria inconsciente que os "camisa vermelha", enxameando o 

campo das artes, querem arrasar o velho templo das nossas mais altas tradições clássicas, chutando contra ele 
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uma hola cheia de vento, segundo um tropo gaiato, usado por um dos nossos intelectuais. 

Resumindo, direi, de uma vez para todas, que o alardeado futurismo é essa hola, saltando aqui e ali. 

na irrisória esperança de um gol... 

Atirada sobre a Academia de Letras, lá não entrou, porque à porta estava o Sr. Medeiros de 

Albuquerque, improvisado em goal-keeper. Este. sentindo-a 110 ar. deu-lhe valente cabeçada, jogando-a fora do 

recinto, ao som de chacotas e assobios dos seus torcedores... 

Não haverá por aí um Friendreisch capaz de dar um destino a essa bola? 

Onde andará o Sr. Graça Aranha? 

19 dez. 1924. p. l . 

Resposta de Dr. Paulo de Assumpção 

Não sei se possa corresponder ao elevado intuito da inteligente direção do Commérc io do Paraná ao 

honrar-me com perguntas sobre o "novo modo de encarar as coisas"' pelos "gonfaloneiros" do futurismo. 

Estabelecida condição de sucinta a resposta provocada, apego-me ao mais simples pensamento no 

externar juízo tão complexo. 

O que penso do futurismo? 

A designação desaparecerá em breve tempo, quando esta nova fase de manifestação do pensamento 

deixar de ser futura para tornar-se atual. 

Assim aconteceu a todas as épocas em que um ousado espírito de reformas se manifestou com 

caráter de generalidade. 

Todas essas reformas, como a atual, se revelaram primeiro por um estado ingênuo, estranho e 

mesmo grosseiro, fácil de atacar, mas não de aniquilar, pelas crenças e espíritos arraigados como dogmas. 

Como tivemos o simbolismo, o classicismo. o romantismo, o naturalismo e o realismo, na evolução 

estética do pensamento, eu creio que a nova fase se manifesta por uma forma que poderíamos chamar de 

"simplismo" na Arte. 

Em todas as épocas os costumes, a índole, os instintos, e até a moda caracterizaram profundamente 

as mais rútilas manifestações dos ideais do pensamento. 

Agora, como símbolo da nova tendência, como forma mais típica do "simplismo" futurista, aí temos 

a mulher tonsurada. a mulher desnuda, a figura exótica dos bailados, substituindo as curvas suaves do corpo 

pelas flexões mais bruscas das linhas quebradas. 
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() que alé aqui se considerava um esboço de contornos, uma mancha de croquis, uma Irase de 

resumo, um momento rítmico da natureza, ou um ruído esparso dos sons. a Arte do "simples aceita como forma 

definitiva, despojando as coisas dos atavios supérf luos que forma acumulados lentamente na sucessão de épocas 

e dos estilos - desde o simbolismo faraônico - c que tiveram seu apogeu no século de Luís XIV para virem até 

os nossos dias. florescentes dc fantasia, nas obras de Ricardo Wagner, nos dramas de Maetcreich e nos poemas 

de Roland. 

Para aqueles que observam estas mutações com um sentimento naturalístico, esta nova fase se 

apresenta em estado lógico com as condições atuais da humanidade. 

O ser "simples" tornou-se uma imposição geral da vida. 

Os impérios, os tronos, as cortes e as hierarquias derribados e dispersos no turbilhão do século 

presente, ameaçaram de ruína as formas tradicionais e complexas em que se firmaram as Artes na sucessão 

histórica dc sua construção. 

O homem tornando-se um fator ativo da coletividade, na consciência individual e no domínio de sua 

força, abateu os castelos em que se enfeudavam todas essas tradições. A celeridade moderna deu-lhe o 

movimento inicial dessa ação. 

Assim, para a percepção rápida das novas idéias elas necessitavam, também, de uma definição mais 

simples e mais breve. 

E com esse caráter que se revela a nova tendência, para não dizer a nova escola. E isso se observa já 

na Arquitetura, na Escultura, na Pintura, na Música e na Literatura. 

Ainda em estado rudimentar, ela se erguerá amanhã com uma forma definida de novos ideais de 

beleza, amparada pelo espírito dos "modernos". - Assim, a mulher tonsurada já nos vai parecendo bela... 

E como será em torno dela. que se erguerá o princípio da beleza estética, poderemos ficar tranqüilos 

de que ela só influirá na elevação gradual dessa nova expressão de Arte. como nas tendências das sociedades do 

futuro, porque o coração da humanidade é sempre o mesmo, na difusão sentimental do amor. que substancia a 

essência c o fim de sua destinação. criando perfeições e engendrando paixões, cujas revelações procurarão uma 

forma ideal nos traços incisivos do "simplismo" futurista. 

20 dez. 1924.p.l . 

Resposta de Raul Gomes 

E meu dever iniciar estas linhas, renovando meus aplausos à galharda juventude posta à frente do 
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Commércio do Paraná e que vem impregnando de Ibrmoso e salutar idealismo a vitoriosa atuação no meio 

jornalístico paranaense. 

Havíamos mister de uma reação. 

O ambiente prostrava o aspecto desolador da água parada. 

Não lhe encrespava a morta superfície o mais leve sopro de aragem. 

Excelsior, pois. moços. 

As palavras seguintes, escritas ao correr da pena. na pausa fugaz de duas ocupações diuturnas. 

respondem, dentro de minhas parcas possibilidades ao interessante questionário da "enquete" acerca do 

futurismo. 

O espírito humano vive em perpétua fermentação. 

E como um vinho cuja cura jamais finda. 

Da inércia dele resultaria a regressão da sociedade, o seu embrutecimento. a sua barbarização. 

O dinamismo erigido por Graça Aranha em força atuante e propulsora do modernismo sempre foi. 

no tempo e no espaço, a causa da evolução. 

É o misterioso e poderoso Huido a impelir os homens adiante e para cima. 

Ele explica o surto de todos os movimentos renovadores ou reacionários. 

Filha dele é a Renascença, o classicismo. o romantismo, o naturalismo, o parnasianismo e o 

simbolismo. 

A marcha da civilização é uma eterna e intérmina ascensão. 

Cada uma das inovações ou renovações, intentadas, marca a ingressão em novos estágios na 

escalada do aperfeiçoamento universal. 

E quando se galga em paz penosas lidas a sucessiva posição, sente-se natural abalo. 

O nosso ser, comodista e conservantista por instinto, convulsiona-se. 

No mundo físico, ocorre o fenômeno de igual maneira. 

A topografia do Paraná oferece sem simile de três degraus imensos. 

E como uma escada para o infinito. 

Imaginai um tabaréu bisonho, marinicola de raça e criação, crescido a 2 metros do nível do mar. 

que. ao amadurecer da existência se transportasse, com pequeno interregno, para Curitiba, daqui para Ponta 

Grossa e de lá para Guarapuava. 



Que esquisitas e desencontradas sensações não se apoderariam dele. 

De começo o organismo padeceria de uma revolução. 

Era o trabalho de adaptação fisiológica ao meio hostil. 

Se lhe falhasse a capacidade de conformação às condições de amhiência. essa impossibilidade 

significaria doença, e à doença sucederia a morte. 

Um corpo que não se ala/, ao habitat, é um corpo condenado. 

Adaptado porém, sobrevém o olvido das lulas iniciais, por mais dolorosas que estas tenham sido. 

Ai da civilização se o espírito humano, atingido um degrau cultural supino, parasse. 

Além do mais que intolerável à monotonia do reinado de uma escola "ad elernum"! 

Figurai que até hoje estivéssemos a suportar o artificiosismo dos classicistas ou as plangências dos 

românticos! é uma ilusão supor que o desenvolvimento espiritual da humanidade é possível sem liame. como o 

que já existia. 

Consciente ou inconscientemente, a inteligência universal abe be ra-se perenemente nas fontes do 

passado. 

O mito de Antheu é uma expressão deste admirável símbolo. 

Se era no seio da terra que aquele semideus recuperava as forças para agüentar o afoite com hércules 

há de ser no passado que o espírito humano se tonificará para as atribulações, torturas e esforços da criação e 

aperfeiçoamento. 

Dirão que o futurismo renega o passado. Quer marcar o princípio de uma nova era. 

Antes dele nada, depois dele, ele. 

As escolas anteriores acalentaram essa presunção. E o tempo lhes mostrou a fragilidade deste 

intento. 

Será, porém, o futurismo uma escola? 

Não. 

Não porque, no conceito literário ou filosófico, escola presume um conjunto de preceitos ou 

doutrinas aos quais se subordinam epígonos e discípulos. 

A escola é. por excelências a forma, a regra, a doutrina, a disciplina. 

E o futurismo é a rebelião a insubmissão contra a disciplina, a doutrina a regra e a fórmula. 

O que se pode distinguir nele é uma hipertrofia do individualismo. 
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Cada um dos futuristas se sente com o direito e a coragem dc proferir reboanle c arrasador abaixo e 

o faz impunemente. 

Um faz da associação de idéias a motriz de suas realizações de arte. 

Outro resume toda a sua originalidade em agrupar grotescamente palavras sem o mínimo nexo 

sintático. 

Este, à guisa de impressionismo. registra as mais estranhas vozes da natureza. 

Aquele se satisfaz cm colecionar frases e encadeá-las a modo de versos brancos escassos de ritmo. 

Em poesia, nada de métrica, rima cadência e forma clássica. 

Em gramática, nada de pontuação, ordem ou sintaxe. 

Em pintura, nada de perspectiva, equilíbrio nem ancenúbio nas cores. 

Os fundamentos, pois. do futurismo são a extinção de fórmulas e a excessiva liberdade pessoal. 

O que deixará a si a criação de Marinetti? 

Ao meu ver. das extravagâncias e disparates dela. o único bem aceitável que ficará constitui-se a 

uma ampla liberdade que a cada um de nós. adquirirá nos domínios da arte e da literatura. 

Talvez liberte-se-nos o espírito da opressão. Fugirá ele. quem sabe, à dor da constrição na 

desoladora angústia de fórmulas que asfixiam e senão matam, perturbam, inegavelmente, a frescura, a graça, a 

pujança da aspiração. 

Os horizontes da expressão do belo dilatar-se-iam infinitamente. 

Não há calcular até onde. desimpedido das peias do convencionalismo postiço e do dogmatismo 

feroz das regras, o quanto o espirito humano poderia alcançar no sempre insaciável anseio do progresso e da 

perfeição! 

A poetização de coisa as mais vulgares e que um parnasiano se desonraria em cantar, é uma 

conseqüência daquela emancipação. 

Piso no movediço terreno das hipóteses. 

Sou passadista. 

Mas entendo a ilegível o bem que nos legará o futurismo. 

Não o condenemos simplesmente porque desabusado, irreverente e contrário â doce tranqüilidade do 

"status quo" espiritual que vivemos. 

Todas as escolas precedentes, classicismo. romantismo, naturalismo, etc. escandalizaram foram 
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atacadas mas acabaram venccndo. 

O futurismo que repugna por absurdo ao nosso conservantismo que age um pouco por preguiça e 

outro pouco por terror de não poder praticar a nova arte, amanhã, compreendido, será aceito, senão tolerado. 

No mínimo, revela ele que o espirito humano está moço e mantém efervescência, agitação e poder 

criador sinais irrefutáveis de vicia e força! 

Embora não me possa arregimentar nele. porque filiado a outros credos e pertencente a outras 

gerações, encaro-o como quem contempla a juventude que é a expressão (ilegível) de alegrias transbordantes e 

pretensão de criar e nos prélios estrepitosos pela conquista do nome e da glória. 

27 dez. 1924. p. 1 e 4 

Resposta de Rodrigo Júnior 

I. O que pensa do Futurismo? 

Arraigada no íntimo, temos de há muito como Anatole ou Lemaitre. a paixão do livro, ce doux 

compagnoni silencieux... 

Assim, abrasado de curiosidade intelectual, como insaciável diletante que somos, faminto de beleza 

e de sonho, considerando a literatura como melhor dos passatempos, lemos, desordenadamente, tudo que nos é 

possível... e o que mais nos poderá satisfazer o espirito irrequieto... 

Não é de estranhar, por conseguinte, que, há ano atrás, tenhamos travado relações com o futurismo, 

cujo manifesto divulgado pelo "Figaro"' de 20 de fevereiro de 1909, em Paris, foi no mesmo ano reproduzido 

pela revista Poesia, dirigida por Marinetti, em Milão. 

Preconizava ele uma nova estética baseada na energia, na audácia e na revolta, na beleza da 

velocidade (o automobilismo, a aviação), na luta. na glorificação da guerra, na aversão ao passado, aos museus, 

às bibliotecas, ao moralismo, ao feminismo e a todas as covardias oportunistas e utilitárias, e convidava as almas 

moças a celebrarem as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta, as revoluções, os 

arsenais, os estaleiros, as gares, as usinas, os transatlânticos, as locomotivas, os aeroplanos, em suma toda a 

formidável dinâmica da vida moderna. 

Este programa artístico era comentado, em palestras vivas, muitas vezes (com aplausos, aqui, por 

uns, com repulsa ali, por outros) desde 1922, no nosso pequeno cenáculo, que se reunia quase diariamente e era 

constituído por Quintiliano Pedroso. Octávio de Sá Barreto. Castella Brás. Afonso Bertagnoli, Nestor Ericsen, 
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ultimamente, e nós. 

Bertagnoli trouxe-nos um dia a Antologia de poetas italianos (de 1900 a 1920) organizada por 

Papini. a qual correu febrilmente, de mão cm mão. entre neis... 

E entramos a devorar de então em diante, livros ou revistas, tudo que chegava as nossas mãos 

trazendo a chancela da nova escola ou de algo que com ela se parecesse. Papini. Marinetti. a revista Klaxon, a 

revista Novíssima. Graça Aranha. Ronald de Carvalho. Mário e Oswald de Andrade. Menotti dei Pichia. Ribeiro 

Couto. Osvaldo Orico. Murilo de Araújo, Antônio Fero.. 

Sá Barreto na ílamância petulante da sua juventude, era o mais exaltado... Quintiliano o mais 

reservado, na sua frieza conservadora... Castella Braz o que mais se cingia aos modelos da Escola Nova. 

Quanto a nós deixávamos "passar a onda".. . Líamos e comentávamos as idéias futuristas, - os versos 

e as críticas, as novelas e as crônicas, - com uma curiosidade sôfrega, uma bonacheirice muito amiga e muito 

equilibrada porque não padecemos de neofobia, em absoluto, mas também sem transportes entusiásticos... 

O futurismo era e é, para nós, apenas um caso interessante, um objeto de estudo, un bel joujou como 

já o foram: o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o integralismo de Lacuzon (1904) e, ainda há pouco, o 

cubismo ( 1917) ou o expressionismo, o ultraísmo e o dadaísmo (de 1 9 1 7 a 1922) 

Pensamos que, sob o nosso ponto de vista brasileiro, são inaceitáveis os parágrafos do manifesto 

futurista condenatorios da mulher e do amor como motivos de arte, bem como os éditos bárbaros que apregoam 

um ódio inútil aos grandes mestres do passado, aos museus e às bibliotecas, numa palavra a velha cultura 

universal. 

O nosso metier, a nossa técnica porém, poderá ser opulenta com o que de real e superiormente novo 

e bom. em tal terreno, nos trouxe o futurismo... O cultivo do verso livre, mas vigoroso e cantante como sói ser o 

de Marinetti, por exemplo, é perfeitamente recomendável , levando em conta os belos efeitos que com ele 

poderemos conseguir. 

De resto, devemos ser do nosso tempo e acompanhar a evolução da arte no que for admissível a 

assimilável... 

Como "ânsia de novidade e de renovação" na frase do crítico espanhol Deleito y Piñuela, ninguém 

poderá negar o valor do influxo futurista... Com efeito a inércia imaginativa, o esmoer de temas arcaicos em 

formas fossilizadas, a estagnação da arte, em síntese, eis o que devemos combater a todo transe. 

E mister renovar, recriar incessantemente! D 'Anunz io tem razão... 
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Não ocultaremos, neste ponto, a alenta simpatia que nutrimos pelo futurismo nacional "o espírito 

moderno" tie Graça Aranha, que tamanho escândalo levantou há pouco na academia brasileira. 

Em prol da moderna poesia paranaense, ainda que não de todo futurista, já algo fizemos, entre nós 

(v. certas peças de "Sonatinas Morosas" e de "Pela noite da vida") e muito mais o fizeram, com mais engenho e 

mais brilho, os nossos aminos Castela Br az (Noites Brancas) e Octávio Sá Bárrelo, o autor desse impressivo 

"Este livro"... que tanto sucesso está logrando. 

2. O futurismo é um fruto natural da época ou uma escola artificial? 

Dadas a monta a que se tem arrogado, obtendo-a a golpes de esforço e de talento, a ação que tem 

exercido e continua a exercer, as obras que tem produzido e continua a produzir, notadamente na Itália, não 

podemos deixar de ler o cânon estético de Marinetti na conta de filho legítimo de nosso tempo desvairado e 

violento. 

2. Qual a influência que ele poderá exercer sobre as artes e sobre a sociedade? 

E presumível que. com o influxo de todos os códices artísticos, todos eles de atuação mais ou menos 

passageira, o credo futurista não impere por muito tempo no campo da estética (e dura há 15 anos!) havendo já 

marcado, a vincos profundos, a sua passagem nos domínios da moda, da pintura, da dança, da música e 

igualmente, da política italiana, consoante o discerniu lucidamente Euclides Bandeira na sua ponderada resposta 

ao questionário estabelecido em boa hora pelo "Commércio do Paraná". As raízes do fascio mergulham sine 

dubito no adubado terreno futurista.... E a preponderância da nova escola, ainda, na literatura da Itália é 

comprovada pelo grande festival ali realizado há pouco em homenagem ao vitorioso Marinetti... 

3. Virá cooperar para a formação de uma nova escola? Ou será ele próprio uma escola? 

As escolas de arte que se sucedem ininterruptamente, encadeando-se sempre, não deixam de 

cooperar umas para as formações de outras, estas como reação oportuna, aquelas como continuação lógica... 

Não será impossível, pois. conseqüentemente, que o futurismo possa ainda retribuir para o advento 

de uma nova estética. 

Se ele se alicerça sobre as bases organizadas - o manifesto assoalhado pelo "Figaro" - e conta 

sequazes que lhe executam os estatutos, realizando obras de mérito, embora muitos dos seus notáveis cultores 

houvessem perecido na Conflagração Européia, é escusada uma resposta afirmativa à Segunda parte do quesito... 

Muita gente entre nós diz e escreve, precipitadamente, que o futurismo nada fez até hoje, que não 

constitui escola, limitando-se a ser mero produto do cabolinismo de neotéricos. malucos e quejandas ingênuas 
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levianas que demonstram unicamente desconhecimento do assunto em loco. 

As obras de Papini (Um uomo finito. Storia di Cristo entre outras), as de Marinetti (Mafarka. 

futurista, le Monoplan du Pape, Ville Charnelle), as de Palazzeschi. Cavavvhioli e outros, atestam a robuste/, 

mental da falange literária que arvorece o estandarte futurista. E bom saber-se que em França, aprovaram e 

aderiram ao futurismo escritores da estofa intelectual de Paulo Adan. André Heis. Maria Danguet e Théo Varlet. 

No Brasil a influência da arte futurista, ainda que de leve e adaptada ao meio. já se faz sentir na 

florescência espiritual de belos talentos novos, não contando a adesão incendida do autor de Canaã. espírito que 

é. irrefragavelmente. senhor de uma cultura superior, honrando fúlgidamente as letras do país. 

4 jan.1925 p . l . 

Resposta de Dr. Samuel César 

A arte foi e sempre será o rellexo das épocas. Qualquer desvio de sentimentos, qualquer perturbação 

das correntes morais, todos os avaras da vida social inlluem direta e imediatamente sobre a arte e lhe deixam 

marca profunda. No entanto, se observarmos o conjunto da história da arte, veremos que ela obedece a diretrizes 

fixas, segue leis que ainda desconhecemos, nas existentes e raras (?), caminha para um objetivo: o 

aperfeiçoamento moral da humanidade. O artista é o mais formidável sacerdote da perfeição. Por isso mesmo 

que a arte aperfeiçoa e que a perfeição é uma só, o ideal da beleza não se transforma. Homero permanece na sua 

imensa grandeza, apesar dos séculos. Dante será eternamente o altíssimo poeta. Miguel Ângelo, encarcerado nos 

altos grilhões do seu grande orgulho torturado, afrontará vitoriosamente os tempos. A máscara angustiada de 

Bethoven jamais desaparecerá da memória dos homens. Admiram-nos os contemporâneos, nós os veneramos, os 

vindouros os cultuarão, porque sentimos, mais do que compreendemos a imensidade da sua obra civilizadora, o 

grande bem que eles fizeram aos homens. 

E, porque a beleza é uma, e é eterna, é vaidade estulta pretender transformá-la. fechá-la nos cânons 

de uma escola e decretar, ex-catedra. que só nesta escola o belo existe. 

As escolas representam apenas diferenciações de técnicas, maneiras diversas de realização. Nada 

mais. 

No entanto, a evolução humana se faz dolorosamente. Cada passo custa muita lágrima e muito 

sangue, cada progresso deixa um vestígio de dores. Em certas épocas o homem parece desamparado. A moral 

enfraquece. A religião morre. 
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É preciso reconstruir. E entre o esboroar de uma crença que já não satisfaz a sede de sonho de todos 

os homens e o surgir de outra, há um hiato. A vida se desregra, o ideal parece morto, impera o ideal dos prazeres 

fáceis, domina a materialidade brutal, até que se realiza o milagre e o homem prossegue a in finda marcha eterna 

para a perfeição. Foi o que se sucedeu no período da decadência romana. É o que se sucede hoje. E como a arte é 

o reflexo das épocas, imediatamente o ideal de beleza parece se corromper. Surgem as extravagâncias, 

prepondera a incoerência. 

Cubismo, futurismo, dadaísmo tudo isso é apenas o desequilíbrio da sociedade refletido na obra 

artística. Nada mais. Isto para os sinceros. A época enervada produz artistas nevropatas e obras doidas. 

Ao par destes vem a imensa dos cabotinos, dos medíocres, dos impotentes sedentos de glória fácil. 

Incapazes de fazer alguma coisa de grande e realmente belo, negam a grandeza. E o caso do Erostrato 

incendiando o templo de Diana em Efeso. 

O futurismo representa apenas uma aberração artística, uma nevrose como outra qualquer, tradutora 

de um profundo desequilíbrio da moral humana. Fruto de causas acidentais, morrerá sem deixar nos lábios 

humanos mais que um sorriso apiedado. sem receber outro epitafio que não o esquecimento. Por um singular 

paradoxo o futurismo não conseguirá dominar o futuro. 

Aliás em arte não há futurismo nem passadismo: há beleza não existem futuristas, nem homens do 

passado existem homens de talento. Tudo o mais nada é, e nada vale a não ser como um alarmante sintoma de 

degenerescência. 

11 jan 1925. p.l 

Resposta de Dr. Phâmphilo de Assumpção 

Só agora os meus encargos profissionais me permitem tentar uma resposta às perguntas formuladas 

pelo Commércio do Paraná acerca do futurismo. 

Indaga o brilhante matutino: 

O que pensa do futurismo? 

Respondo: é uma das tentativas do espírito humano para achar novo caminho na interpretação das 

coisas e na criação das idéias, a fim de atingir a meta que parece ser o rumo da humanidade:- o supremo bem. a 

suprema justiça e a suprema beleza. 

E uma das tentativas pois não será a única. 

O espírito humano está em nossa época desorientado, como o indivíduo que abatido no campo da 
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peleja desperla, olha em lorno. sem saber de que lado está a via da salvação. 

Não pode parar. E misler pôr se a caminho e ele busca, lalcando. incerto. 

A genle percebe bem que os novos rumos se abriram à razão humana e que sem se ficar retardatario 

não se pode parar genullexo. numa veneração contemplativa do passado. E mister tomar um deles. 

O material com que a ciência nos rodeou a vida. exige expressões inéditas de que o passado não 

precisou, impõem-nos idéias que nele não podiam surgir. 

A geração que como a nossa tem sido testemunha dos mais inesperados acontecimentos de ordem 

psíquica, política e social, que há suportado os graves traumatismos que têm abalado a humanidade, que viu a 

Rússia autocrática. bolchevizada. a China inerte, feita república, Portugal o heróico, sem rei, a Alemanha 

monolítica e a Áustria católica, repulticanizadas c surgirem nações, como surgem ilhas após os maremotos; que 

assistiu à mais formidável conflagração na Europa, que viu a Espanha percorrer, matando, o orbe inteiro; que 

tem o deslumbramento da travessia aérea do oceano, pelos intrépidos filhos de Portugal e depois contemplou a 

partida do Zepelin do centro da Europa, para o cento da América, deve, por força, pensar e sentir como jamais se 

pensou e sentiu o planeta. 

E se o pensar e o sentir do homem são novos, nova há de ser sua forma de expressão. 

Essa forma é que os espíritos buscam. 

Penso que o Futurismo é um dos pioneiros das novas expressões da alma humana. 

Rompendo com o passado, com os preconceitos das escolas, com as regras que prendem a 

inteligência na angústia das formas convencionais, impressionando-se particularmente com a intensidade da 

vida contemporânea incompatível com as ações lentas e tardas, o futurismo julga ter encontrado a estrada que 

deve guiar o espírito moderno na rota de sua evolução. 

Terá ele razão? 

Eis o que só o futuro poderá responder. 

Sem dúvida as grandes transmutações operadas na sociedade nas últimas décadas, denotam o fim de 

um ciclo e, portanto, o começo de outro. 

A natureza é intransigente 110 exercício de seus direitos intangíveis. Quando uma ordem de coisas 

atinge a maturação, ela já tem preparado os gérmens de que se lhe deve seguir na evolução sucessiva. 

Portanto, se o que se chama futurismo é esse gérmen ele triunfará, do contrário não, porque nada no 

universo pode viver sem obediência a filiação lógica e fatal imposta pela natureza. 
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Temos na religião que é o sentimento liumano mais remoto e o líame social mais extenso a prova 

desta tese. 

O ciclo do paganismo estava no declínio quando o cristianismo surgiu. 

Filiação lógica do passado, este lutou, venceu c vive lia quase dois mil anos. como religião de quase 

todos os povos civilizados, contando 685 milhões de adeptos entre católicos, protestantes e ortodoxos. 

Entretanto o positivismo, que ainda não encontrou lindo o ciclo cristão, tem de parar porque, 

concepção genial de um sábio, só fala à elite intelectual que é a minoria, e não aos humildes que constituem a 

maioria. E isso o que me parece. 

Assim, pois, se o futurismo é fruto dos gérmens deixados pelo ciclo que passou e se não se desvia 

do rumo final do objetivo humano, ele conseguirá vencer e dominar. 

Mas nunca será uma escola: porque esta supõe regras, formas e disciplinas que o futurismo não 

admite e. portanto, não pode impor. 

Cairemos então num individualismo político, f i losófico e artístico, que porá em frente uma das 

outras, obras de formas, aspectos, concepções diversas, segundo a vontade de cada um. à mercê do capricho ou 

da fantasia de cada mente. 

Já na música sente-se viva essa t ransformação quase anárquica. 

Basta a ousadia com que os violinos, de estirpe nobre na orquestração, vão sendo banidos de sua 

posição nas harmonias instrumentais para deixarem o predomínio ao bombo, o triângulo, o tambor e com geral a 

todos os instrumentos de bateria, para que não nos iludamos sobre o que vai ser a arte dos sons. 

Assim .Stravinski, para realizar o patético de sua obra, aliviou a orquestra de todos os timbres que 

pareceram inúteis à expressão de suas partituras. 

O alemão Stein e o húngaro Habas, fizeram executar músicas para instrumentos de corda, escritos 

com quarto do tom, dando assim um golpe de mão ao tom. fundamento do sistema diatónico. 

Na pintura aparecem os cubistas, os futuristas os expressionistas e, mais ainda, os suprematistas ou 

adeptos da arte pictórica das cores. 

Eis o que penso do futurismo. 

E um fruto natural da época ou uma escola artificial? Perguntam. 

Sem dúvida o futurismo resulta do estado psico-social da época. 

Mas não sei se ele é um fruto natural dela no sentido de se tomar como sua conseqüência lógica. 
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Como já disse, parece-me que o futurismo é uma das orientações para os novos rumos abertos ao 

espírito humano. E. pois um fruto natural da ânsia da alma moderna por aspirar novas vibrações, que. para 

produzi-las. já são impotentes as velhas formas incompatíveis com o estado atual da sensibilidade humana. 

Não é uma escola artificial porque não pode ser uma escola. 

O futurismo repelindo regras e mestres, não pode impor uns nem outros, que são essenciais nas 

escolas. 

Saltando ao último item eu direi que ele virá cooperar para a formação de uma nova escola, mas não 

acho que ele próprio seja uma escola. 

Qual a influência que cie poderá exercer sobre as artes e sobre a sociedade? 

Quem sabe? 

22 jan. >925. p . l . -

Resposta de Zenon Leite 

Que penso do futurismo? 

Penso quase como todo mundo, que o futurismo é a revolução mais bizarra que temos visto operar 

no seio das letras, visando reformar violentamente as fórmulas acadêmicas, pouco importando que ao artista seja 

determinado o papel de iconoclasta, de malabarista ou de lunático. 

Os futuristas de mais talento, os mais sensatos preconizam a renovação da arte, libertada das 

analogias vulgares e criadora das emoções novas, sem contudo usarem de processos atentatórios à estética e à 

gramática. Outros, porém, entendem que "a poesia não deve obedecer mais a coisa alguma. É somente encher o 

papel de coisas, à toa sem nexo sem metro, sem rima insensatamente, para ninguém compreender". . . 

No desejo impetuoso de renovar os atuais métodos literários o futurista exaltado investe 

injustamente contra o passado, contra o culto das tradições, embora gloriosas, esquecendo-se como bem disse o 

eminente sociólogo Oliveira Viana, que "o es tudo do passado, o conhecimento do passado, a experiência do 

passado, apurada e recolhida pela História, tem para nós um valor precioso e inestimável não apenas de natureza 

sentimental, não apenas de natureza especulativa, mas também de natureza pragmática. Deste passado, de seu 

estudo, da sua crítica, da sua larga e inteligente compreensão é que poderemos obter a revelação deste 

determinante da nossa personalidade nacional, sorte de proprium quid", a cujo império não podemos fugir e cujo 

conhecimento é essencial ao êxito de qualquer movimento renovador". 



O futurismo é. curtamente, fruto natural da época. E. transitório como qualquer moda, há de passar... 

A influência que ele por acaso possa exercer sobre a sociedade, não deixará de ser momentânea. 

Outras idéias, outros fatores, relegarão para o olvido o fugidio prestígio dessa ruidosa inovação 

literária. Porque a literatura, como lodo conhecimento ou manifestação de espírito humano, evoluirá sempre, seja 

através desta ou daquela escola. Temos visto o romantismo dar lugar ao realismo e este. por sua vez. ceder 

passagem ao simbolismo. Escolas e teorias várias, tendentes todas a despertar emoções diferentes, emoções 

novas, e que. por isso mesmo, têm a finalidade de se renovarem sempre... 




