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SÓ ME INTERESSA QUEM NÃO SOU EU: CULTURAS 
POPULARES E MODERNISMO PAULISTA
Caio Csermak1 2

RESUMO

Abordo neste artigo o papel que as culturas populares tiveram no con-
texto da Semana de Arte Moderna de 1922, sobretudo nos seus desen-
volvimentos posteriores. Combinando a análise de textos dos próprios 
modernistas com revisões historiográficas sobre a Semana de 1922 e so-
bre o Modernismo Paulista, investigo como os modernistas estabeleceram 
visões e usos diversos das culturas populares que vão desde a constitui-
ção de discursos nacionalistas com elementos autóctones até o desenvolvi-
mento de ferramentas de criação estética. Analiso que lugar as culturas 
populares tiveram e têm nos vários desdobramentos estéticos e políticos 
do Modernismo Paulista, dando especial atenção aos trabalhos de Mário 
de Andrade e de Oswald de Andrade e à ocupação do espaço do Theatro 
Municipal de São Paulo. Em seguida, abordo os mesmos temas a partir de 
uma perspectiva reversa, interpretando o Modernismo Paulista através 
de categorias das epistemologias populares.

Palavras-chave: Culturas populares. Semana de Arte Moderna de 1922. 
Modernismo Paulista. Antropofagia. Folclorismo.

ABSTRACT

In this article I address the role played by popular cultures in the 
context of the ‘1922 Modern Art Week’ and, especially, in its subsequent 
developments. Combining text analysis of Brazilian modernists with his-
toriographic reviews of the ‘1922 Week’ and of the São Paulo’s Moder-
nism, I investigate how Brazilian modernists established diverse views 
and uses of popular cultures in the country, which range from the consti-
tution of nationalist discourses comprising autochthonous elements to the 
development of tools for aesthetic creation. I analyze which position popu-
lar cultures occupy since then in the various aesthetic and political deve-
lopments of the São Paulo›s Modernism, paying special attention to the 
work of Mário de Andrade and Oswald de Andrade and to the occupation 
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of the Theatro Municipal de São Paulo. Afterwards, I approach the same 
issues from a reverse perspective, interpreting the São Paulo’s Modernism 
itself through categories coming from popular epistemologies.

Keywords: Popular Cultures. 1922 Modern Art Week. São Paulo’s Mo-
dernism. Anthropophagy. Folklorism.

INTRODUÇÃO

É moeda corrente apontar que o Modernismo Paulista abrasileirou a 
produção artística e assentou as bases para a construção de um naciona-
lismo autóctone no Brasil a partir da década de 1920 e, com mais inten-
sidade, a partir da modernização varguista dos anos 1930–1945. Desde 
bem antes da efeméride dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 
1922, as revisões historiográficas têm nos mostrado que há uma série de 
limites, mitificações, apagamentos e contradições no modo como o papel do 
Modernista Paulista foi interpretado por seus contemporâneos e sucesso-
res. Como costumamos saber por experiência própria, nada melhor do que 
uma festa de aniversário para criar uma boa confusão.

Dentre os temas que têm sido revistos pela literatura, um deles ain-
da carece de maior atenção: a relação entre as culturas populares e o Mo-
dernismo Paulista. Dedico parte desse artigo à análise do papel que as 
culturas populares tiveram no contexto da realização da Semana de 1922 
e, sobretudo, nos seus desenvolvimentos posteriores, buscando identificar 
que lugar ocupam nos vários desdobramentos estéticos e políticos do Mo-
dernismo Paulista. Para tanto, dou especial atenção aos trabalhos de Má-
rio de Andrade e Oswald de Andrade e à ocupação do espaço do Theatro 
Municipal de São Paulo. Feito isso, faço o exercício de olhar para os mes-
mos temas a partir de uma perspectiva reversa, deslocando a análise para 
possíveis perspectivas do modernismo desde as epistemologias populares, 
sabendo dos riscos e limites de fazê-lo através de um artigo curto e em 
linguagem acadêmica.

A escolha de utilizar culturas populares como categoria estruturante 
deste artigo não é gratuita, sobretudo ao se levar em consideração que nos 
textos e debates modernistas as referências às manifestações culturais 
tradicionais se davam a partir de termos com ranço colonial e românti-
co, como “folclore”, “exótico” e “primitivismo”. Há, no entanto, um motivo 
ainda mais relevante: mesmo que também carregue uma carga colonial, 
a categoria de “culturas populares” tem sido apropriada politicamente por 
sujeitos coletivos que passaram a se utilizar dela em uma agenda positiva 
de atuação pública, naquilo que Lorena Avellar (2018) definiu como uma 
forma específica de fazer política através da cultura. 
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Além disso, a ascensão das culturas populares como sujeitos políti-
cos e a sua relação de alteridade com processos de construção de Esta-
dos nacionais são fenômenos que conectam diversos países da América 
Latina (SEGATO, 2007). No Brasil, foi sobretudo a partir dos anos 2000 
que as culturas populares se tornaram uma categoria de identificação e 
articulação em rede que conectou manifestações culturais, comunidades 
e instituições de todo o país. Com isso, comunidades e grupos de setores 
marginalizados da sociedade brasileira e que sofrem formas de exclusão 
sobrepostas, principalmente raciais, étnicas e de gênero, puderam cada 
vez mais acessar novos espaços de participação e de conexão em rede, seja 
fazendo parte de processos de patrimonialização, festivais, políticas cultu-
rais e projetos de circulação e registro audiovisual, seja criando alternati-
vas de atuação política e autorrepresentação (CSERMAK, 2014). 

Antes de começar, contudo, é relevante apontar o que compreendo por 
culturas populares. Trago aqui uma definição com a qual tenho trabalha-
do nos últimos anos:

Culturas populares são sujeitos coletivos indissociáveis de seus territó-

rios — organizados em comunidades tradicionais ou grupos e/ou asso-

ciações culturais — nas quais manifestações culturais — como música, 

dança, autos dramáticos, poesia, artesanato, ciência sobe a saúde, for-

mas rituais, tradições de espiritualidade, sexualidade, culinária e téc-

nicas de uso de recursos naturais — se articulam de maneira íntima e 

indissociável de modos de vida que abarcam religiosidade, relações de 

parentesco, relações econômicas, concepções de natureza e território, 

organização comunitária, memória coletiva, línguas e métodos não ins-

titucionalizados de transmissão de saberes. (Idem, 2013, p. 123.) 

Tenho consciência dos limites dessa categorização um tanto quanto 
engessada. No entanto, tal definição tem me sido útil por trazer à tona a 
dimensão das culturas populares como uma categoria ampla que engloba 
sujeitos coletivos diversos, que vão desde comunidades tradicionais, qui-
lombolas e indígenas, até grupos e coletivos artísticos das periferias urba-
nas e zonas rurais brasileiras. Mais do que isso, a definição associa tais 
sujeitos coletivos a territórios específicos. Temos, portanto, uma indisso-
ciabilidade entre manifestações culturais, sujeitos coletivos e territórios 
que será imprescindível para analisarmos o legado e as relações entre os 
modernistas paulistas e as culturas populares. 

Em alguns casos, veremos que a categoria de culturas populares 
coincide com outras como culturas afro-brasileiras, culturas indígenas 
ou conhecimentos tradicionais, sem, contudo, perder sua característica 
de categoria “guarda-chuva”, ou seja, de abarcar sob si uma variedade 
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relevante de outras categorias. As fronteiras das culturas populares, no 
entanto, são esfumaçadas e a sua própria definição é instável, posto que 
tem sido disputada historicamente por diferentes grupos sociais, tanto 
que, se nos anos 1960–1970 era utilizada majoritariamente por folcloris-
tas e pesquisadores, hoje é reivindicada por comunidades e grupos artís-
ticos tradicionais.

Finalmente, utilizo o termo Modernismo Paulista para me referir a 
um conjunto heterogêneo de artistas e intelectuais que se aglutinou an-
tes e durante a Semana de Arte Moderna de 1922, mas que depois dela 
agregou novos nomes e deu origem a correntes diversas e mesmo contra-
ditórias. Trata-se, naturalmente, de uma redução, porém o escopo do ar-
tigo não permite um aprofundamento maior nas dinâmicas internas do 
Modernismo Paulista, dada a complexidade do tema. Por outro lado, o in-
teresse aqui é compreender a relação dos modernistas com as culturas po-
pulares e como ainda podemos enxergar o legado de tal relação 100 anos 
depois da Semana de 1922. Além das referências mais gerais ao Moder-
nismo Paulista, um diálogo mais cuidadoso é feito com Oswald de Andra-
de e, sobretudo, Mário de Andrade, dada a relevância da trajetória e obra 
de ambos para o tema deste artigo.

O BRASIL VISTO DO ALTO DA SERRA DO MAR 

No contexto da efeméride de 100 anos da Semana de Arte Moder-
na, muito tem se discutido sobre dois aspectos correlacionados: primei-
ro, o paulistocentrismo não apenas do modernismo resultante da Semana 
de 1922, mas também das análises sobre o movimento das décadas sub-
sequentes aos anos 1920 (CARDOSO, 2022; FISCHER, 2022); segundo, 
como o Modernismo Paulista obliterou tanto a obra de artistas contempo-
râneos — que, a exemplo de Lima Barreto, passaram a ser rotulados pela 
categoria-limbo de “pré-modernistas” — como também cenas modernistas 
de outras regiões do país (ALBERTIM, 2022; CARDOSO, 2022; SCH-
WARCZ, 2022a). 

Ainda que tais questões sejam pertinentes, para compreender a rela-
ção entre o Modernismo Paulista e as culturas populares proponho um 
deslocamento deste debate. Com relação à primeira delas, mais do que 
discutir sobre o paulistocentrismo da Semana de Arte Moderna em São 
Paulo3, é necessário perguntar qual era o diferencial de lançar uma em-
preitada modernista na metrópole interiorana em formação e não des-
de uma das estabelecidas capitais litorâneas do país. Já com relação à 

3 E não de São Paulo, como já pontuado por Lilia Schwarcz (2022b), posto que cario-
cas ilustres como Di Cavalcanti e Villa-Lobos marcaram presença na programação. 



54

REVISTA DO CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO / Nº 14, julho 2022

Só me interessa quem não sou eu: culturas populares e Modernismo Paulista

segunda, faz-se necessário questionar que tipo de relação a metrópole em 
formação ensejava com a construção de uma identidade nacional e com 
aquilo que era então considerado autóctone ou folclórico.

Com relação ao paulistocentrismo da Semana de 1922, Cardoso (2022, 
p. 25) aponta que os modernistas paulistas se propuseram a repensar ou 
mesmo refundar a cultura brasileira em sua totalidade, não percebendo a 
presunção de fazê-lo a partir de São Paulo e invisibilizando outras cenas 
modernistas como as de Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Gran-
de do Sul. O argumento de Cardoso nos remete à recorrente percepção 
dos modernistas paulistas de que estariam “descobrindo o Brasil” desde 
a famosa viagem às cidades históricas mineiras em 1924, passando pelas 
viagens de Mário de Andrade pelo Norte e Nordeste em 1927–1928 e che-
gando às Missões Folclóricas dos anos 1930. Trata-se de um Brasil que ali 
sempre esteve, apesar ou a despeito de São Paulo. No entanto, é necessá-
rio pontuar que pensar o Brasil de modo localizado a partir de qualquer 
lugar é uma redução metonímica e uma ameaça de invisibilização de ou-
tros brasis, o que aconteceu muitas vezes ao longo da história em nossas 
principais cidades e, sobretudo, nas capitais litorâneas como Recife, Sal-
vador e Rio de Janeiro. O que haveria de diferente, portanto, em pensar o 
Brasil a partir de São Paulo na década de 1920?

Coelho (2021, p. 29), propõe o paradoxo de que “ao mesmo tempo que a 
centralidade do modernismo paulista apagou os demais modernismos bra-
sileiros, talvez só possamos pensar nesses outros modernismos porque o 
modelo paulista se espraiou como vetor histórico e estético sobre os demais 
espaços modernos ao redor do país”. O Modernismo Paulista, portanto, 
operaria como epítome e catalisador de diversos modernismos que, para-
doxalmente, ofusca. Isso se dá não pela força da Semana de 1922 como 
evento, pois sabemos hoje que o seu alcance imediato foi limitado e que o 
seu culto foi construído a posteriori por mais de uma geração de artistas 
e críticos. Tampouco se dá apenas pela força econômica e política de São 
Paulo como metrópole em ascensão, já relevante em 1922, mas que não 
seria capaz de apagar as produções do Rio de Janeiro, capital de herança 
cortesã, e mesmo de outras capitais estaduais de menor porte, porém de 
intensa produção artística, como Belém, Recife, Salvador e Porto Alegre.

Proponho aqui que, das grandes cidades brasileiras que abarcavam 
movimentos ou coletivos de artistas modernistas, São Paulo era aque-
la que não apenas desejava, como necessitava equacionar o problema da 
identidade nacional de costas para o oceano Atlântico e de frente para o 
interior do país. Até o rio Tietê nasce em Mogi das Cruzes, no contraforte 
oeste da Serra do Mar e a poucas dezenas de quilômetros do litoral, mas 
corre caprichosamente em direção ao interior do continente, somando-se à 



55

REVISTA DO CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO / Nº 14, julho 2022

Só me interessa quem não sou eu: culturas populares e Modernismo Paulista

Bacia do rio da Prata. Como o Tietê, São Paulo transcorre para dentro do 
Brasil, para os sertões que concentravam encruzilhadas de caminhos in-
dígenas e que serviriam de rota comercial para bandeirantes que saíam à 
captura de indígenas desde o Século XVI (FURTADO, 2005), os mesmos 
bandeirantes que depois seriam mitificados como heróis fundadores de 
uma nacionalidade com sotaque paulista por figuras oriundas da Semana 
de 1922 (GONÇALVES, 2012).

Em 1922, no entanto, o gigantismo de São Paulo era ainda recente. 
Apenas cinquenta anos antes, no Censo de 18724, o primeiro de escopo 
nacional no Brasil, São Paulo contava com 31.385 habitantes, em contas-
te com 116.671 de Recife, 129.109 de Salvador e 274.972 do Rio de Janei-
ro, então as três cidades mais populosas do país. São Paulo abrigava uma 
população menor não apenas em comparação com outras capitais e com a 
vizinha Campinas, mas mesmo em relação a diversas cidades do interior 
de Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Tal cenário muda 
de modo rápido e intenso: no Censo de 1890, São Paulo já teria 64.934 ha-
bitantes; no de 1900, somaria 239.820; no de 1920, chegaria nas véspe-
ras da Semana de 1922 à soma expressiva de 579.033; e desembocaria no 
Censo de 1940 com 1.326.261 habitantes. A metrópole não apenas se agi-
gantava, como o fazia muito depressa. Não era só São Paulo que crescia, 
mas a riqueza nacional que se deslocava: ainda na primeira metade do 
Século XIX, o cultivo de cana-de-açúcar havia sido suplantado em volume 
de renda pelo do café e o eixo econômico do país logo migraria da região 
Nordeste para a Sudeste (FURTADO, 2005). São Paulo era, já em 1922, 
uma cidade de multidões urbanas (NAKANO, 2022), de modo que a cole-
tividade se tornava uma personagem em si mesma (SEVCENKO, 1992).

A busca por uma identidade nacional brasileira era uma tarefa a que 
intelectuais românticos e racistas científicos se dedicavam com afinco des-
de, pelo menos, a década de 1870 (CAVALCANTI, 2012; CSERMAK, 2013), 
porém tal empreitada se dava a partir da civilização litorânea, prenhe de 
passados, referências históricas e heranças arquitetônicas. São Paulo era 
uma experiência urbana mais radical, uma pequena cidade colonial no 
alto de um platô que em poucas décadas converteu-se em metrópole dos 
barões do café, solapando as suas referências históricas sob novas e sun-
tuosas construções: “não era ainda moderna, mas já não tinha mais pas-
sado” (SEVCENKO, 1992, p. 31). Mais do que a transformação urbana, 
era em São Paulo que o capital do café paulatinamente migrava para a 
indústria, o que já era uma realidade em 1922 e se tornaria um processo 
mais intenso após a Crise de 1929 (PAIVA DE ABREU, 2014). Tratava-se 

4 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS% 
20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf>. 
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da combinação improvável de acúmulo de capital, transição da atividade 
agroexportadora para a indústria e a nova elite que buscava uma identi-
dade nacional autorreferente para a qual as soluções das cidades litorâ-
neas não serviam.

Café e indústria, no entanto, não representavam elites e interesses 
contraditórios. Pelo contrário, em seu clássico argumento sobre a indus-
trialização brasileira, Celso Furtado (2005) nos mostra como foi a defesa 
dos interesses dos cafeicultores que, mesmo que indiretamente, criou o 
cenário de industrialização por substituição de importações da década de 
1930. Analogamente, o Modernismo Paulista e a elite da Velha República 
tampouco representavam interesses contraditórios: defendendo a ruptura 
estética e incomodando uns quantos críticos conservadores, o Modernismo 
Paulista serviu a uma elite rural-urbana em ascensão que buscava um 
Brasil para chamar de seu. O Brasil dos paulistas precisava dos seus pró-
prios mitos e personagens, assim como de uma concepção própria de nação 
— e foi isso que o modernismo lhes deu, ainda que de modo fragmentado 
e, muitas vezes, dissonante entre as suas principais vozes.

Neste contexto, Berriel (1998) enxerga a influência decisiva dos Prado, 
uma rica família de cafeicultores que não apenas era mecenas de artistas, 
como teve dois intelectuais que influenciaram os modernistas: Eduardo 
Prado, tio, e Paulo Prado, sobrinho. Paulo Prado não só foi imprescindível 
para o financiamento da Semana de 1922, como também desenvolveu uma 
concepção de nacionalismo paulista que estaria na gênese da empreitada 
nacionalista do Modernismo Paulista e à qual se somaria a influência de 
Afonso Arinos. Segundo Berriel (1998, p. 83), as ideias dos Prado resulta-
riam em uma “exigência estética, que só poderá ser cumprida após o acú-
mulo da experiência de vanguarda europeia e a sua posterior absorção por 
uma geração de literatos e artistas brasileiros capazes de gerar um mo-
vimento nascido da simbiose de duas vertentes: o tradicionalismo nacio-
nalista e a ruptura experimental moderna”. Se de início a parte ilustrada 
da burguesia cafeicultora se contentara em acertar o passo com a Europa 
fomentando uma cena artística moderna, ainda seria necessário buscar a 
originalidade da experiência nacional a partir de São Paulo e através de 
um primitivismo que criaria novos mitos nacionais, como o heroísmo ban-
deirante (GONÇALVES, 2012). Tal processo fomentaria na nova geração 
de intelectuais o interesse pelas culturas populares, que seriam colocadas 
a serviço deste novo projeto de nação propulsionado desde São Paulo.

Essa nova concepção de Brasil a partir de São Paulo se inicia como 
um movimento futurista, importando com alguns anos de atraso o Mani-
festo Futurista de Filippo Marinetti (ibidem) e propondo uma retórica de 
ruptura com um passado enquanto a própria Semana de Arte Moderna 
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de 1922 era financiada por intelectuais das famílias tradicionais paulista-
nas, como o próprio Paulo Prado. Tal ruptura estética, porém não política, 
com o passado aos poucos se conjugou com um primitivismo que olhava 
com crescente interesse para o Brasil profundo, um Brasil a ser descober-
to e cujo folclore sedimentaria um passado autóctone para a empreitada de 
construção de uma nacionalidade moderna. 

O primitivismo dos paulistas é um dos elementos que, segundo Car-
doso (2022), diferencia o modernismo do Rio de Janeiro do de São Paulo, 
tornando este mais interessante para os modernizadores europeus, sedu-
zidos pelo exotismo. Curiosamente, o primitivismo estético paulista não 
significou, ao menos em um primeiro momento, uma maior proximidade 
física com os sujeitos das culturas populares, proximidade que Schwarcz 
(2022a) enxerga na relação dos modernistas cariocas com figuras do sam-
ba e choro urbanos, como Tia Ciata, Ismael Silva, Donga, João da Bahia-
na e Pixinguinha. 

Como propõe Moraes (1978), de 1919 a 1922 os modernistas paulistas 
estariam preocupados com a renovação estética e o acerto dos ponteiros 
com a arte europeia para, a partir de 1924, esboçarem um projeto de bra-
silidade. Assim, os modernistas de 1922 estavam ainda distantes tanto 
das tradições rurais como da própria cultura popular urbana de São Pau-
lo, que pulsava em bandas filarmônicas, pregões, sambas, choros e festas 
populares de rua (VINCI DE MOARES, 1995). É notável, inclusive, a au-
sência da música popular dos textos e produções dos primeiros anos do 
Modernismo Paulista e da própria programação da Semana de 1922. Além 
disso, pouco ou nada havia das culturas populares brasileiras na Sema-
na, a não ser inspirações temáticas esparsas nas obras de alguns artistas, 
como Anita Malfatti. É apenas na segunda metade da década de 1920 que 
os modernistas paulistas “descobrem” de fato o Brasil, descoberta coetâ-
nea à desarticulação do grupo e ao afastamento irremediável entre dois de 
seus principais personagens — Oswald de Andrade e Mário de Andrade 
—, ao mesmo tempo em que Menotti Del Picchia migra para um naciona-
lismo conservador. E é exatamente ao redor deles que surgirão três cor-
rentes contrastantes de interpretação e relação com as culturas populares.

TRÊS ABORDAGENS DO POPULAR NO MODERNISMO PAULISTA

Cardoso (2022) identifica três facções oriundas da Semana de 1922: 
a Antropofagia, aglutinada ao redor de Oswald de Andrade e Tarsila do 
Amaral; o grupo que se formou em torno de Mário de Andrade, que, além 
de outros artistas, incluiria também folcloristas e cientistas sociais; e o 
Movimento Verde-Amarelo, que adotaria um nacionalismo conservador e 
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aproximaria Menotti Del Picchia de Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e, 
posteriormente, do Integralismo. Como aponta Wisnik (2022b), “o arco 
das questões do movimento modernista ampliou-se, dos anos 1920 aos 
1940, abrindo-se às interpretações do Brasil, à pesquisa e ao engajamento 
social, ao mesmo tempo que se abriam suas rachaduras internas e suas 
fraturas políticas”. Vemos, portanto, que não apenas o grupo que se uniu 
em 1922 era heterogêneo e de identidade instável, como os participantes 
da Semana tomaram rumos muito distintos logo nos primeiros anos após 
o evento fundador do grupo.

Em depoimento à TV Cultura, em 1977, Menotti Del Picchia5 afirma-
ria que “a Semana de Arte Moderna não criou uma escola com regras, não 
impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciên-
cia, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte 
na nossa paisagem, no espírito de nossa autêntica brasilidade”. Além do 
movimento Verde-Amarelo, que depois se converteria em Escola da Anta, 
outros nomes da Semana de 1922 também migrariam para um naciona-
lismo ufanista — nossa autêntica brasilidade — em que o lugar do popu-
lar limitava-se a um nativismo conformador de mitos fundadores, como a 
valorização retórica dos indígenas, porém vazio de conteúdo e, sobretudo, 
dos elementos estéticos populares propriamente ditos. São nomes como 
Ronald de Carvalho e Graça Aranha — além do próprio Menotti Del Pic-
chia —, integrantes do que Prado (2010) nomeou como “falsa vanguarda”. 

Neste círculo conservador oriundo parcialmente da Semana de 1922, 
as culturas populares eram colocadas a serviço de um nacionalismo au-
toritário em que o colorido autóctone era o verniz de uma apropriação ho-
mogênea: não havia a preocupação de antropofagizar ou de inventariar a 
diversidade das culturas populares, mas sim de criar um nacionalismo he-
gemônico com algumas cores locais. É este nacionalismo ufanista que, em 
1972, será colado ao Modernismo Paulista por ocasião das comemorações 
de 50 anos da Semana de 1922 em plena Ditadura Militar e com a colabo-
ração de Menotti Del Picchia e Cassiano Ricardo, ainda vivos àquela altu-
ra, enquanto as obras de Oswald e Mário estavam sendo reinterpretadas 
justamente por movimentos contrários ao regime (WISNIK, 2022b). 

Considerando o lugar limitado e violentado das culturas populares no 
discurso verde-amarelista, nesta seção irei me debruçar com mais aten-
ção sobre as abordagens das duas outras “facções”: a Antropofagia de Os-
wald de Andrade e Tarsila do Amaral e os estudos folclóricos de Mário 
de Andrade. Ainda que contraditórias e passíveis de críticas nas relações 

5 Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/5Mv6yPvM2DxtuHBj5KkMgI?si
=92734d24ce3648d8>, minuto 1:06. 
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que ensejaram com as culturas populares, há em ambas as propostas o 
potencial de uma agenda positiva para as culturas populares. A primeira 
abordagem corresponde, portanto, à proposta antropofágica de Tarsila do 
Amaral e Oswald de Andrade através das artes plásticas e do texto, res-
pectivamente. Embora ambas estejam intimamente conectadas, focarei na 
segunda. É curioso observar que, embora um desdobramento de 1922, a 
Antropofagia significa também uma ruptura com as propostas e mesmo 
com muitos dos participantes da Semana de Arte Moderna (CARDOSO, 
2022). 

A proposta antropofágica de Oswald de Andrade será lida e reinter-
pretada inúmeras vezes ao longo do tempo e em diversos âmbitos: música, 
teatro, poesia, filosofia, crítica literária e antropologia. Em meio a tantas 
possibilidades, focarei em duas perspectivas antropológicas sobre o Ma-
nifesto Antropofágico de Oswald de Andrade e, sobretudo, em duas inter-
pretações distintas sobre a premissa de que “só me interessa o que não é 
meu”. De uma perspectiva crítica, José Jorge de Carvalho (2005) aponta 
para as armadilhas políticas do antropofagismo oswaldiano, afirmando 
que o discurso antropofágico seria permitido àqueles que controlavam os 
meios de difusão do produto cultural resultante de uma suposta síntese 
estética nacional. Indígenas e afro-brasileiros também seriam antropófa-
gos, porém o poder relativo de quem teria capacidade para legitimar o seu 
discurso não era colocado em questão. Por isso, seria necessário questio-
nar quem tem o poder de definir o “só interessa o que não é meu”, já que a 
canibalização retira as expressões simbólicas de seus contextos em nome 
da arte de um grupo social em detrimento de outros. 

Ao tomar como ponto central de sua análise as culturas populares que 
foram historicamente apropriadas — canibalizadas, para o autor — pelas 
elites brancas que buscavam construir uma nacionalidade hegemônica, 
Carvalho (ibidem) faz emergir contradições e apagamentos da postura os-
waldiana — e modernista em geral — com relação ao popular. Assim, a 
Antropofagia teria uma dimensão unilateral, em que a elite branca mo-
dernista propunha uma nacionalidade que desafiava a prévia nacionali-
dade romântica — igualmente elitista e branca. A ruptura era, portanto, 
mais uma desavença no andar de cima da renda nacional do que propria-
mente uma ruptura social. Aos sujeitos das culturas populares, em sua 
maioria não brancos, pobres e distantes dos salões formuladores da na-
cionalidade oficial, não se perguntava se queriam ser devorados e incluí-
dos marginalmente em uma identidade nacional moderna. Em resumo, a 
premissa do “só me interessa o que não é meu” permitia uma incorporação 
da alteridade sem que, com isso, os sujeitos outros da elite antropofágica 
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fossem incorporados a políticas públicas e espaços de poder. Era uma alte-
ridade assimétrica e de mão única.

Se o foco da análise de José Jorge de Carvalho se dá na contradição 
entre a apropriação de elementos estéticos populares por uma elite inte-
lectual e a marginalização de sujeitos populares por essa mesma elite, 
Eduardo Viveiros de Castro irá recuperar o potencial filosófico da propo-
sição oswaldiana de “só me interessa o que não é meu”. Para Viveiros de 
Castro (2007a, p. 114), “o perspectivismo é a retomada da Antropofagia 
oswaldiana em novos termos” e, ainda mais, seria a “única contribuição 
realmente anticolonialista que geramos” (2007b, p. 168). A Antropofagia 
de Oswald de Andrade estaria entre a metáfora e a literalidade, operan-
do no campo difuso das possibilidades múltiplas, um lugar similar àquele 
em que opera o perspectivismo ameríndio, ambos geradores de ontologias 
múltiplas, de formas de ser não redutíveis ao híbrido ou ao sincrético. Se-
gundo Sztutman (2007, p. 13), a Antropofagia oswaldiana é “uma metafí-
sica que imputa um valor primordial à alteridade e, mais do que isso, que 
permite comutações de ponto de vista, entre eu e o inimigo, entre o huma-
no e o não-humano”. Como dito e repetido por Oswald no próprio Manifes-
to Antropofágico, “Nunca fomos catequizados” (ANDRADE, 1976 [1928]). 
Para Viveiros de Castro,

(…) se penso, então também sou um outro. Pois só o outro pensa, só é 

interessante o pensamento enquanto potência de alteridade. O que se-

ria uma boa definição da antropologia. E também uma boa definição da 

antropofagia, no sentido que este termo recebeu em certo alto momento 

do pensamento brasileiro, aquele representado pela genial e enigmática 

figura de Oswald de Andrade: “Só me interessa o que não é meu. Lei do 

homem. Lei do antropófago”. Lei do antropólogo. (2007a, p. 118.)

Vemos aqui uma perspectiva positiva sobre o potencial de pluralida-
de ontológica da proposta antropofágica de Oswald de Andrade, condena-
da ao ostracismo por quase quatro décadas, mas que encontrará ecos em 
movimentos artísticos e conceitos acadêmicos como a poesia concreta, o 
tropicalismo e o perspectivismo ameríndio. Curiosamente, o potencial de 
multiplicidade ontológica da obra de Oswald coincide com seu distancia-
mento do Brasil popular. Suas fontes eram literárias e documentais e sua 
relação com os sujeitos contemporâneos das culturas populares e povos 
indígenas era nula. Como aponta Viveiros de Castro (2007b), Oswald de 
Andrade não fez trabalho de campo, como o fez Mário de Andrade: se o 
primeiro foi o grande teórico da multiplicidade, o segundo foi inventarian-
te da diversidade. 
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Vemos que, embora contrastantes, as visões de Carvalho e Viveiros 
de Castro coincidem em reconhecer que à antropofagia de Oswald de An-
drade faltava carne, ou melhor, faltava a relação em carne e osso com os 
sujeitos que representavam a alteridade desejada pela proposição do “só 
me interessa o que não é meu”. Soma-se a isso que a Antropofagia não 
demonstrava interesse pela busca de um passado comum e romântico, de 
modo que o popular era, antes que uma reminiscência passada fundante 
do nacionalismo, uma identidade instável ou um combustível de novos fu-
turos. Assim, havia uma preocupação em distinguir o primitivo e o selva-
gem, afastando-se dos discursos primitivistas: a apropriação do popular 
pelos antropófagos não visava a manutenção da pureza, mas sim a incor-
poração “da alteridade para afirmar a modernidade do Eu colonizador” 
em um processo no qual o Outro ocupa um lugar subalterno e colonizado 
(CARDOSO, 2022, p. 233). 

Enquanto alimentado pelas publicações da Revista de Antropofagia, o 
movimento antropófago dura apenas dois anos, sendo atropelado pela Cri-
se de 1929, a separação de Tarsila e Oswald e a nova relação deste com 
outra integrante do grupo, a militante e escritora Patrícia Galvão, a Pagu. 
A Antropofagia entraria, então, em um período de latência, aprofundado 
pelo ostracismo que o próprio Oswald enfrentou em seus últimos anos de 
vida. No entanto, o seu legado seria recuperado nos anos 1960 por várias 
frentes, que iam do Concretismo à Tropicália: poesia, teatro, canção popu-
lar e artes visuais, chegando aos dias de hoje ainda causando sentimen-
tos contraditórios em diversas áreas, da poesia periférica à antropologia 
(AGUILAR, 2022).

É justamente no mesmo período da produção do Manifesto 
Antropofágico que Mário de Andrade não apenas rompe relações com 
Oswald de Andrade, mas também passa a realizar viagens ao interior do 
Sudeste, Nordeste e Norte do país, buscando “descobrir” um Brasil que já 
existia per se, mas que ainda não existia aos olhos da elite intelectual pau-
listana. José Miguel Wisnik (2017) divide a produção de Mário de Andra-
de em três fases: na primeira, ligada à Semana de 1922, Mário se conecta 
ao grupo paulista que pensou o Brasil por sua entrada no mundo urbano 
industrial e pela ruptura com o passado; na segunda, que se inicia por vol-
ta de 1926 e vai até meados da década de 1930, o autor irá trabalhar pela 
nacionalização da cultura brasileira e irá “descobrir o Brasil”, em oposição 
ao cosmopolitismo da primeira fase; já nos últimos anos de sua vida, Má-
rio entrará em uma fase de engajamento político, abandonando a postura 
conciliadora da segunda fase e demonstrando incômodo com a divisão da 
sociedade de classes.
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Abordarei algumas questões que atravessam, sobretudo, as duas úl-
timas fases do trabalho de Mário, já que é nelas que o autor estabelece 
um método de estudo e apropriação estética das culturas populares que, 
no entanto, passa por algumas mudanças significativas na transição dos 
textos da segunda para a terceira fase. Em Ensaio sobre a música bra-
sileira (ANDRADE, 2006a [1928]), Mário critica um gosto leviano pelo 
exotismo, enquanto defende a nacionalização da arte através da cuida-
dosa interpretação do material popular pela arte erudita, dado que uma 
arte nacional já estaria feita de modo inconsciente pelo povo, sendo res-
ponsabilidade do artista a transposição erudita. É importante notar que 
a produção de Ensaio sobre a música brasileira se dá nos mesmos anos em 
que Mário de Andrade escreve e publica Macunaíma: o herói sem nenhum 
caráter (1928), o que mostra não apenas o desenvolvimento de um método 
de estudo das culturas populares a serviço da arte erudita, mas, de fato, 
uma estratégia de criação erudita a partir da apropriação de elementos 
tradicionais, levando a que Florestan Fernandes (2003) visse em Mário a 
indissociabilidade entre literato e folclorista. Segundo Elizabeth Travas-
sos (1997), neste período Mário estava fascinado pelas sobrevivências do 
primitivismo no folclore brasileiro, mas o que lhe interessava não era o as-
pecto étnico específico, senão como ele contribuiria para uma brasilidade 
em formação.

Já em A música e a canção populares no Brasil (ANDRADE, 2006b 
[1936]), vemos uma interpretação mais complexa do popular: o Brasil seria 
ainda uma nacionalidade de formação recente e não propriamente autóc-
tone, de modo que não teríamos as canções populares que o Romantismo 
havia colhido na Europa, mas teríamos, sim, música popular6. O autêntico 
desta música popular seria representado não pelas canções em si, que não 
sobreviviam na memória coletiva, mas pelo modo de criação e execução 
próprios do Brasil. Trata-se de um deslocamento significativo, passando 
da análise do material popular enquanto substância para as técnicas de 
composição e execução de músicos tradicionais — ou seja, o material fol-
clórico ganha carne e osso.

Passados alguns anos, Mário de Andrade dá mais alguns passos rele-
vantes no estabelecimento de um método de trabalho e pesquisa das cul-
turas populares, que é o ensaio O folclore no Brasil (idem, 2019a [1942]). 
Nele Mário denuncia que o folclore ainda não é concebido como um proces-
so de conhecimento no Brasil, mas, antes, como uma forma burguesa de 

6 Conforme já apontou Wisnik (2022a), ao utilizar a categoria música popular, Mário 
de Andrade se refere às culturas populares rurais, não à música popular urbana 
cuja existência o autor não ignora em seus escritos, porém que está ausente de 
seus estudos. 
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prazer, defendendo que os estudos folclóricos sejam feitos com rigor cientí-
fico. Em sua trajetória, esforços como a criação da Sociedade de Etnogra-
fia e Folclore (1936–1939) e das Missões Folclóricas (1938) mostrariam a 
preocupação de Mário com o rigor na coleta e análise dos materiais folcló-
ricos, preocupação também externada por ele em carta de 1937 a seu ami-
go e folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo7: nela, Mário o convida 
a contribuir com dois estudos anuais para a Revista do Arquivo Público de 
São Paulo, mas desde que o amigo apresentasse maior rigor científico nos 
métodos de coleta e análise de dados, dando como exemplo o trabalho de 
Luís Saia, um dos principais pesquisadores das Missões Folclóricas (AN-
DRADE, 2000, pp. 148-9).

Ainda em O folclore no Brasil, Mário de Andrade (2019a [1942]) anali-
sa a obra de Silvio Romero, concluindo que o Romantismo ignorou a vida 
material e a organização social do povo, olhando apenas para sua vida 
espiritual. Assim, havia no folclorismo brasileiro uma combinação desas-
trosa de amadorismo, ausência de estudos sobre a cultura material e falta 
de sistematização da cultura espiritual. Além de sanar esses problemas, 
era necessário ainda alargar o conceito europeu de folclore para que ele 
coubesse nos países americanos, de civilização recente e base pluriétnica. 
Vemos nessa proposta mais um passo em relação ao texto de 1938: já não 
bastava compreender os modos de criação para além das próprias músicas 
populares, mas era também imprescindível abordar a vida material e a 
organização social dos grupos humanos por elas responsáveis. 

Os sujeitos folclóricos na obra de Mário, portanto, passam a ter nome 
e endereço, mesmo que em uma relação assimétrica de pesquisa. Mais que 
isso, Mário deixa em seus textos diversos registros de afeto por mestres 
das culturas populares, ainda que resultante de encontros efêmeros, como 
o almoço com o coquista Chico Antônio, no Rio Grande do Norte, em 1928. 
Mário assim relata a despedida, acalentada pelo ganzá que o mestre lhe 
dera de presente: “Parto seco, bancando indiferença, com uma vontade da-
nada de falar besteira, êh coração nacional!” (idem, 2020, p. 239). O afe-
to não impede o abismo entre mundos: Chico Antônio iria depois tentar a 
vida no Rio de Janeiro, onde trabalhou como pedreiro justamente quando 
Mário de Andrade também morava na capital, sendo coabitantes da cida-
de por dois anos sem saberem e sem jamais se encontrarem novamente 
(CARVALHO, 2005). Eram mundos que não se cruzavam fora do ambien-
te controlado da pesquisa de campo — mas já havia pesquisa de campo.

Mesmo considerando os seus limites, é necessário reconhecer as inova-
ções e contribuições que Mário de Andrade trouxe para a relação entre as 

7 A quem chamava carinhosamente de “Cascudinho”.
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culturas populares e as elites intelectuais e políticas. Para Maria Laura 
Viveiros de Castro (2012), para além da nacionalização da arte, o folclore 
em Mário de Andrade passa a ter valor em si, o que se alia à necessidade 
de um conhecimento direto do fato folclórico e, logo, à uma relação direta 
entre pesquisadores e sujeitos das culturas populares — que resultará em 
um corpo robusto de obras como As danças dramáticas do Brasil, Os cocos, 
O samba rural paulista, entre outras. Além de propor um método de pes-
quisa, Mário também contribuiu para a criação de instituições culturais 
que travariam novas relações com as culturas populares e influenciariam 
profundamente os rumos da institucionalização das políticas culturais no 
Brasil (ALVES, 2012). Mário de Andrade (2019b [1938]) também defen-
deu a inserção de uma perspectiva racial na análise das culturas popula-
res que, embora limitada, já diferenciava a discriminação social da racial 
e era fruto de um intenso diálogo missivo com africanistas de diversos 
países (FERREIRA, 2018).

Ainda que tenham tomado caminhos intelectuais, políticos e pessoais 
irreconciliáveis, é notável que as propostas de Mário, Oswald e Tarsila 
para a abordagem das culturas populares se diferenciam do nacionalismo 
tacanho e ufanista que tomou parte dos intelectuais modernistas na dé-
cada de 1930. Mesmo que Mário de Andrade tenha contribuído marginal-
mente para o desenvolvimento das instituições culturais do Estado Novo, 
sua atuação foi muito distinta do engajamento político de outros intelec-
tuais no projeto conservador da ditadura varguista. Em lugar dos projetos 
arrojados de Mário, Oswald e Tarsila para a relação entre modernismo e 
culturas populares, o projeto nacionalista do Estado Novo compreendeu 
uma incorporação de elementos populares sob o controle das instituições 
culturais do Estado, como no caso de uma parcela do samba urbano, en-
quadrada pela lógica do mercado fonográfico (SANDRONI, 2001) e do pro-
jeto de nacionalização de Getúlio Vargas (GARRAMUÑO, 2007). Por isso, 
mesmo que reproduzam relações de apropriação e exotização das culturas 
populares, a Antropofagia de Oswald e Tarsila e o folclorismo de Mário de 
Andrade abriram novas possibilidades não somente para o estudo das cul-
turas populares, mas para as futuras relações que seus sujeitos travariam 
com a academia, o Estado e as instituições culturais. Voltarei a este tema, 
mas antes abordarei um personagem relevante que não saiu de cena des-
de 1922: o Theatro Municipal de São Paulo. 

AS CULTURAS POPULARES E O THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Fred Coelho (2021) pergunta que futuro semearam os modernistas, 
recorrendo ao próprio Mário de Andrade para compreender em que me-
dida o grupo atuou deliberadamente para a projeção de um legado. Neste 
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sentido, mais que uma ruptura com o passado brasileiro ou que um acer-
to de ponteiros com o presente europeu, o Modernismo Paulista seria um 
semeador de futuros, constituindo um projeto nacional. Em um texto de 
1940, Mário de Andrade afirma que “o Modernismo foi um toque de alar-
me. Todos acordaram e viram perfeitamente a aurora no ar. A aurora 
continha em si todas as promessas do dia, só que ainda não era o dia” 
(ANDRADE apud COELHO, 2021, p. 32). É razoável supor que o Mário 
de Andrade da década de 1940 olhava para as cerca de duas décadas pós-
-Semana de 1922 já com uma perspectiva avaliativa, buscando identificar 
os efeitos de longo prazo dos projetos modernistas que emergiram de 1922. 

No entanto, Wisnik (2022a) identifica essa preocupação com o legado 
modernista já no jovem Mário de Andrade através da análise do poema 
“As enfibraturas do Ipiranga”, texto épico que fecha o livro de poemas 
Pauliceia Desvairada, publicado em 1922, porém escrito ainda em 1921, 
logo, antes da Semana de Arte Moderna. No poema, toda a população da 
cidade — a multidão como uma personagem em si mesma (SEVCENKO, 
1992) — performa um gigantesco oratório profano em que as clivagens so-
ciais urbanas determinam os locais e os papéis deste drama desvairado 
que se desenrola no Vale do Anhangabaú, ou seja, espaço cênico contíguo 
e externo ao Theatro Municipal. O drama se converte numa batalha cam-
pal em que sucumbe o grupo modernista das “juvenilidades auriverdes”. 
Trata-se, porém, de uma morte prenhe de ressureição, ensejando “o futuro 
renascimento das sementes-perséfones modernistas, enterradas na fenda 
que divide o centro da cidade e a sociedade brasileira, à espera de que sua 
fertilidade seja resgatada na estação propícia” (WISNIK, 2022a, p.177, 
grifos do autor). 

Poderíamos aí enxergar o diagnóstico feito por Néstor García Canclini 
(2006) de um modernismo exuberante no interior de uma modernização 
falha na América Latina: por aqui, os modernismos vicejaram no deserto 
de processos precários, desiguais e violentos de modernização, processos 
em que as culturas populares foram excluídas materialmente, porém inte-
gradas de modo estratégico nas narrativas de construção nacional (SEGA-
TO, 2007). Para Mário de Andrade (1942), o movimento espiritual teria 
precedido as mudanças de ordem social e o movimento modernista não 
havia sido gerador de tais mudanças, mas sim um preparador, criando 
um estado de espírito revolucionário que, ao final dos anos 1920 e por di-
ferentes vias, acometeria ao próprio Mário, Oswald de Andrade e Tarsi-
la do Amaral — em contraposição à migração de nomes do Modernismo 
Paulista para um nacionalismo conservador, como no caso de Menotti Del 
Picchia (GONÇALVES, 2012). 
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Para Wisnik (2022a, p. 180), tal semeadura modernista encontrará 
expressão no trabalho de Emicida, que, construindo uma ponte sobre a 
fenda do Anhangabaú a partir das periferias, produziria em 2020 o sho-
w-documentário AmarElo: tudo é pra ontem. Nele, em diálogo direto com 
Mário e Oswald — mas também com Lélia Gonzalez, Abdias do Nasci-
mento, Candeia e outras figuras relevantes das culturas afro-brasileiras 
—, Emicida alcançaria a “maturação das forças dissipadas e semeadas no 
poema final da Pauliceia Desvairada” (ibidem). Na perspectiva de Coelho 
(2021), AmarElo é sintomático de como a Semana de 1922 se cristalizou 
em nosso imaginário, mesmo que em um contexto de crítica pelo apaga-
mento das culturas negras na história da cidade. Se Emicida leva ao pal-
co do Theatro Municipal um show de hip hop, também as escadarias da 
frente do teatro são ocupadas pelo público que assiste ao espetáculo em 
um telão. 

É justamente nas escadarias do Municipal que outro evento relevante 
para as culturas afro-brasileiras aconteceria: o ato do Movimento Negro 
Unificado de 7 de julho de 1978. Vemos que o palco e os arredores do Thea-
tro Municipal seguiram a representar um espaço de disputa entre grupos 
sociais distintos e assimétricos, como já prenunciado na clivagem de for-
ças do poema de Mário de Andrade. A chegada das culturas populares ao 
Theatro Municipal de São Paulo, no entanto, remete a alguns anos antes 
da Semana de 1922. Segundo Gonçalves (2012), em 1915 a montagem da 
peça Reisadas, de Affonso Arinos, levou ao palco do Municipal o compo-
sitor e cantor Catulo da Paixão Cearense e o bumba-meu-boi8. O autor 
mineiro era, desde havia muito, um defensor das tradições populares bra-
sileiras, levando a que Sevcenko (1992) afirme que “Arinos se constituiria 
no vértice do movimento de ‘redescoberta’ do Brasil ‘popular’, ‘folclórico’ e 
‘colonial’” (p. 238). Tal defesa chega ao ápice com a série de conferências 
Lendas e tradições Brasileiras, proferidas em São Paulo em 1915. Mário 
de Andrade foi um dos frequentadores das conferências e, embora não as 
referencie em seus escritos, Ricardo Souza de Carvalho (2008) especula a 
hipótese de que elas tenham contribuído para despertar no jovem poeta o 
interesse pela cultura brasileira.

É na montagem de O contratador de diamantes — obra póstuma ence-
nada em 1919 como uma homenagem da elite paulistana a Affonso Ari-
nos, falecido em 1916 — que um grupo de congada se apresenta no palco do 
Theatro Municipal. Os congadeiros vinham de Atibaia, Bragança e Juque-
ri (GONÇALVES, 2012) e davam à peça uma característica nativista que, 

8 Não fica claro em Gonçalves (2012) se o bumba-meu-boi era performado por um 
grupo tradicional ou se era apenas a manifestação cultural executada pelos atores 
e músicos da peça. Não encontrei outras fontes confiáveis sobre o episódio.
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embora inusitada para o palco do principal teatro da cidade, era já recor-
rente na obra e nos interesses de Affonso Arinos. De acordo com Sevcenko 
(1992), a mescla entre elementos da elite e a presença da congada criou 
um “vínculo simbólico profundo entre distinção social, sofisticação, passa-
do colonial e raiz cultural popular”, fazendo com que o espetáculo operasse 
“como cristalização e catalisador de uma fermentação nativista que adqui-
ria densidade crescente em direção aos anos 1920” (pp. 244-7). No entan-
to, as culturas populares aí aparecem como um elemento exótico para o 
deleite e a afirmação nacional de uma elite paulistana.

Voltando ao Movimento Negro Unificado, é relevante lembrar duas 
das principais figuras que estiveram envolvidas em sua criação: Lélia 
Gonzalez e Abdias do Nascimento. Em uma obra pouco conhecida9, Lélia 
Gonzalez (1987) escreve uma série de textos sobre as culturas populares, 
dando destaque para a ancestralidade negra de tradições brasileiras. Em 
outro texto, González (2020, p. 147) já havia apontado para uma lógica 
perversa de exploração da população negra, que combinava rendimentos 
mais baixos pelo trabalho com a apropriação lucrativa por outros gru-
pos sociais da produção cultural afro-brasileira, assim transfigurada em 
nacional. 

Por sua vez, Abdias do Nascimento (1980) propôs o quilombismo como 
um conceito científico que emergiu do processo histórico-cultural das mas-
sas afro-brasileiras, um passado comum que permite a construção de no-
vos futuros e que engloba formas associativas, religiosas e culturais que 
vão desde os quilombos militarizados até formas de “quilombismo legal” — 
que incluem terreiros de Candomblé, irmandades, associações culturais, 
confrarias, afoxés, escolas de samba, gafieiras, entre outros. Em ambos os 
autores, há uma centralidade das culturas populares afro-brasileiras, seja 
pelo viés da apropriação cultural por uma elite artística branca, seja pela 
perspectiva do associativismo cultural como uma forma de resistência an-
tirracista. É sintomático tanto que Abdias do Nascimento tenha criado 
em 1949 o Teatro Experimental do Negro em resposta à falta de repre-
sentatividade da população negra nos palcos, como que o ato de fundação 
do Movimento Negro Unificado tenha se dado nas escadarias frontais do 
Theatro Municipal.

Chegamos, portanto, a um evento que passou despercebido nas análi-
ses sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, mas que, ao 
subverter o elitismo exotizante da presença de congadeiros na montagem 
do drama colonial O contratador de diamantes, fecha um ciclo da relação 

9 Festas Populares do Brasil (1987), um coffe table book de fotos e textos bilíngue português-in-
glês financiado pela Coca-Cola.
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entre as culturas populares e o espaço elitista do Theatro Municipal. Em 
maio de 2018, o Sesc São Paulo e a produtora Arueira Expressões Brasi-
leiras trouxeram da Bahia o grupo responsável pelo auto dramático po-
pular Nego Fugido de Acupe, distrito de Santo Amaro da Purificação10. O 
Nego Fugido acontece pelas ruas de Acupe durante os domingos do mês 
de julho e reencena a escravidão que, no auto, não acaba com a assinatura 
da Lei Áurea, mas com a conquista da carta de alforria através da ação 
ativa do povo negro e pela prisão do braço armado do Estado, representado 
pelos capitães do mato. 

Em 2018, eu fiz parte da produção que trouxe o Nego Fugido para São 
Paulo e a escolha da área externa do Theatro Municipal como espaço da 
performance foi um desejo de todos os envolvidos, mas, sobretudo, do pró-
prio grupo. Como afirma um dos seus brincantes, o também pesquisador 
Monilson dos Santos11, o Nego Fugido é um auto dramático que lida com 
as feridas ainda abertas da escravidão e seu lugar é a rua, por onde tran-
sitam corpos marcados pela clivagem racial brasileira. Encenar o Nego 
Fugido em frente às escadarias do Theatro Municipal de São Paulo foi, 
portanto, uma forma de adaptar o auto para o contexto urbano paulistano, 
assim como de romper com a dicotomia entre o dentro e o fora do teatro, 
mostrando que a manifestação popular enquanto parte da vida de uma 
comunidade não poderia ser apropriada de modo simplista pelos palcos.

É corrente que o palco de grandes teatros seja louvado por artistas 
como um espaço sagrado, como se os muitos espetáculos ali encenados ri-
tualizassem aqueles metros quadrados, sacralizando-os. O que o ato do 
Movimento Negro Unificado, o Nego Fugido e tantas outras manifesta-
ções populares realizadas do lado de fora do teatro fizeram também foi a 
sacralização de um espaço, porém não o espaço do palco, mas sim o espaço 
da vida coletiva, aqui representado pelo chão cotidianamente pisado pelos 
pés dos trabalhadores que sobem e descem as ruas do centro da cidade. 

Aproveito este ensejo para abordar a diferença entre as posturas de 
Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez em relação aos modernistas de 
São Paulo. Primeiro, a questão racial é estruturante da ideia que os au-
tores fazem de cultura, o que difere inclusive da postura de Mário de 

10 Para a apresentação do Nego Fugido na área frontal do Theatro Municipal, ver o 
curta documental Nego Fugido de Acupe – da Bahia para o Centro de São Paulo, 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=f2S6DiiVqhM>. Ficha Técnica: 
Produção executiva: Paula Rocha e Caio Csermak - Arueira Expressões Brasilei-
ras; Assistente de produção: Joice Temple; Realização: Sesc São Paulo; Filmagem e 
edição: Felipe Scapino (Goppala Filmes); e Captação de som: Alexandre Amêndola.

11 Ver entrevista de Monilson dos Santos no documentário Sobre Sonhos e Liberdade 
(2019), dirigido por Márcia Paraíso e Francisco Colombo. Disponível em <https://
canalcurta.tv.br/filme/?name=sobre_sonhos_e_liberdade>. 
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Andrade, em que a dimensão racial era relevante, porém subsumia entre 
outras questões. Segundo, há um continuum entre as culturas populares 
rurais e urbanas e, ainda que elas não se confundam, não há uma grada-
ção de autenticidade que as separe. Terceiro, há uma circularidade tem-
poral entre ancestralidade, presente e futuro, já que não são as formas 
estéticas que sobrevivem, mas a tecnologia social para produzi-las, crian-
do uma conexão possível entre o quilombo colonial e a escola de samba, 
por exemplo. Quarto, as manifestações culturais são indissociáveis dos co-
letivos e territórios dos quais emergem, de modo que não é o popular que 
está a serviço de uma única narrativa de nação, mas a nação que deve re-
conhecer a heterogeneidade dos grupos sociais que a conformam.

Tais diferenças nos ajudam a enxergar os limites do projeto modernis-
ta para as culturas populares, sobretudo se levarmos em conta a dimensão 
racializada da clivagem entre erudito e popular no Brasil. É sintomático 
que o evento mítico fundador do modernismo tenha acontecido da porta 
para dentro do teatro, ao passo que os eventos relevantes para a popula-
ção negra do lado de fora. Ainda que o show de Emicida ou o Nego Fugido 
tenham o potencial de esfumaçar essa divisão entre dentro e fora do tea-
tro, ainda há uma clivagem fundamental que permanece: a cultura como 
espetáculo versus a manifestação popular como expressão da vida coletiva 
de grupos e comunidades tradicionais brasileiros. Tal clivagem transcen-
de o espaço do Theatro Municipal e de seus arredores, tornando-se repre-
sentativa do modo como as culturas populares ainda são encaradas pelas 
instituições culturais.

POTENCIAIS PERSPECTIVAS A PARTIR DAS CULTURAS POPULARES 

Se em minha formação escolar aprendi a mitologia heroica da Sema-
na de 1922 para depois descontruir suas obras e personagens, é também 
verdade que sempre olhei com uma intimidade tímida para o Modernismo 
Paulista. Criado no Sul de Minas Gerais, sou neto de imigrantes euro-
peus que tentavam a vida nas indústrias de São Paulo justamente quando 
a elite intelectual da cidade fazia essa bagunça toda. Enquanto isso, na 
periferia da Grande São Paulo, a minha avó materna gostava mesmo era 
das companhias de Folia de Reis e dos sanfoneiros, e eu peguei esse gosto 
convivendo e tocando com os violeiros mineiros desde minha infância. Aí 
já estava sedimentado o interesse que me levaria à pesquisa das culturas 
populares na vida acadêmica. O destino guardaria, como de praxe, uma 
surpresa: na Diadema dos anos 1950, minha avó era vizinha da “dona 
Anita”, uma pintora que vivia no casarão da esquina com a irmã Georgina 
e de quem a minha avó se lembrava com muito carinho, já que foram as 
únicas vizinhas que passaram a madrugada velando o corpo do meu avô. 
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A descoberta de que a dona Anita da esquina era Anita Malfatti só 
veio quando eu, já pesquisando culturas populares, cruzei informações 
de livros sobre a obra de Anita e as memórias relatadas pela minha mãe, 
que brincava de esconde-esconde com as crianças da rua no ateliê de dona 
Anita e tinha pesadelos com alguns de seus quadros sacros, já produzidos 
no período de rompimento com as escolas de vanguarda (GONÇALVES, 
2012). Daí a intimidade tímida que me faz pensar na modernidade perifé-
rica da qual o Modernismo Paulista foi fruto, modernidade que alcançou 
de modo tardio e incompleto minha família e que chegaria de modo ainda 
mais precário às famílias não brancas ou aos rincões distantes dos gran-
des centros urbanos. 

Faz-se necessário, portanto, pensar o modernismo a partir da sua di-
mensão periférica e esta tem sido a tônica de muitos trabalhos acadêmi-
cos e artísticos no contexto do centenário da Semana de 1922. Uma das 
periferias constituintes da mal-acabada modernidade brasileira – e so-
bretudo do Modernismo Paulista – é representada, justamente, por sujei-
tos das culturas populares que, atualmente, disputam o protagonismo de 
suas próprias representações. Embora este cenário tenha se intensifica-
do a partir dos anos 2000 (AVELLAR, 2018), é pelo menos desde os anos 
1970 que os grupos de cultura popular e as comunidades tradicionais têm 
se institucionalizado e furado bloqueios de participação política e produção 
cultural, como minha própria pesquisa de doutorado exemplifica no caso 
da cidade de Cachoeira, Bahia (CSERMAK, 2020).

Por isso, ainda que eu não seja um representante das culturas popu-
lares, proponho o exercício de olhar para o Modernismo Paulista a partir 
das epistemologias populares, fazendo com que a lógica da apropriação 
da alteridade se faça em mão dupla — ou melhor, múltipla. Para tanto, 
utilizarei algumas categorias trazidas de meu trabalho de campo do dou-
torado, realizado junto aos sambadores de várias localidades do Recônca-
vo Baiano. Para os sambadores, moderno é uma categoria relacional que 
não designa um período determinado ou uma estética específica. O mo-
derno é o período da juventude de uma pessoa ou coletivo e que se com-
bina com outra categoria local, a de tempo antigo, que designa o tempo 
difuso dos ancestrais. Embora o tempo antigo remeta ao passado, ele pode 
ser reatualizado no presente em contextos variados e cotidianos, como em 
um sonho, uma reza, um samba ou uma festa de caboclo em que entida-
des do tempo antigo se apossam de corpos modernos e cantam, dançam 
comem e bebem através deles (ibidem). São seres de tempos distintos, 
porém contemporâneos. 

Dito de outro modo, moderno é um estado do ser que enseja rela-
ções potenciais com a dimensão circular do tempo do Recôncavo Baiano. 
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Continuidade ou ruptura não são, portanto, duas possibilidades irrecon-
ciliáveis, senão dois modos distintos de colocar em relação seres e eventos 
que dividem um mesmo tempo por algum tempo. Arriscando uma analo-
gia, o modernismo no Brasil tampouco é uma categoria específica e está-
vel pela qual a historiografia contemporânea possa medir qual cena local 
foi mais ou menos moderna, mais ou menos visível. Aquilo que chamo de 
Modernismo Paulista é um modo de estar no mundo em um determinado 
período da vida de artistas e intelectuais modernistas em relação a outros 
artistas ou grupo sociais — trata-se de quando eram modernos. Os orga-
nizadores da Semana de 1922 conviveram e trocaram impressões, expe-
riências ou farpas com figuras como Lima Barreto e Monteiro Lobato, que 
foram classificados de anti ou pré-modernos. Trata-se da criação de uma 
relação de oposição entre tempo antigo e modernidade, de modo que a solu-
ção — mais retórica do que prática — era a ruptura com figuras contem-
porâneas com as quais os modernistas, não raro, colaboravam.

Por outro lado, havia outro tempo antigo que passou a interessar os 
modernistas: aquele das culturas populares. A relação com este tempo 
não era de ruptura, senão de apropriação, desde que as culturas popula-
res permanecessem em um passado que não denunciasse que modernistas 
e sujeitos tradicionais eram também contemporâneos. Como afirma Car-
doso (2022, p. 26), a configuração do subalterno por meio da folclorização 
“logrou excluir da modernidade, à qual aspiravam os agentes que condu-
ziram esse processo, os objetos de suas incursões etnográficas”. Aí está a 
improvável equação de modernidades primitivas, resultante da análise 
que Florencia Garramuño (2007) faz das modernidades na Argentina e 
Brasil, constituídas pela relação instável e unilateral entre vanguardas e 
tradições autóctones. O modernismo operava, portanto, como um jogo de 
incluir e excluir do presente as estéticas e grupos sociais. Ao contrário de 
uma diversidade de tempos presentes e passados contemporâneos, como 
no Recôncavo Baiano, o Modernismo Paulista trabalhou por um único 
tempo presente em que apenas o que fosse moderno teria futuro – juveni-
lidades auriverdes semeando o Vale do Anhangabaú.

Por sua vez, à proposição oswaldiana de “só me interessa o que não é 
meu” é possível responder com o “quem vem lá sou eu”, verso recorrente 
em sambas de caboclo da Bahia e em cantigas de Jurema da Paraíba, a 
exemplo de “quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, 
boiadeiro (ou cavaleiro) sou eu”. Nestes versos opera-se um deslocamento 
ontológico do sujeito que canta — e muitas vezes tal sujeito é um boiadei-
ro, caboclo ou mestre incorporado em seu “cavalo”12 —, que passa a ver a 

12 O termo “cavalo” se refere à pessoa que em transe religioso tem o seu corpo possu-
ído por uma entidade espiritual. 
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si vindo em sua própria direção sem que nenhuma de suas duas formas de 
existência momentânea se desfaça para, ao final, afirmar ainda ser outra 
coisa: um boiadeiro ou cavaleiro. Trata-se da multiplicidade ontológica e 
da fluidez existencial que é marca das cosmologias afro-brasileiras, como 
já discutido por Gomes dos Anjos (2006) e Goldman (2017): uma experiên-
cia radical de alteridade em que o ser transita constante e coetaneamente 
entre distintas formas de existência, o que contrasta com a alteridade li-
mitada e unilateral do Modernismo Paulista. Nela, não apenas a relação 
de apropriação ou inventariação se dava em uma única direção — a dos 
intelectuais que se apropriavam do popular, mesmo na ousadia antropófa-
ga —, como a diversidade ontológica das culturas populares se via subsu-
mida na construção de uma narrativa erudita e moderna de nação ou de 
facção intelectual.

Talvez o maior limite do Modernismo Paulista seja o reconhecimento 
dos sujeitos das culturas populares — e dos sujeitos da alteridade em ge-
ral — como interlocutores válidos e protagonistas de suas histórias para 
além do contexto da pesquisa acadêmica ou da produção estética. Neste 
sentido, a limitação dos herdeiros da Semana de 1922 fica evidente mes-
mo se a compararmos com os modernistas do Rio de Janeiro, que transita-
vam de modo mais intenso entre diferentes grupos sociais (SCHWARCZ, 
2022a). Esse limite está tanto na proposta epistemológica transgressora 
da Antropofagia — porém vazia de outros sujeitos que não o intelectual 
branco de elite —, quanto na proximidade curiosa e, por vezes, afetiva de 
Mário de Andrade com mestres tradicionais, proximidade que não abriu 
de imediato às culturas populares espaços de participação política. É claro 
que Mário de Andrade esteve mais próximo dos sujeitos das culturas po-
pulares do que qualquer um de seus colegas da Semana de 1922 – e isso 
está longe de ser um detalhe. No entanto, nem Mário conseguiu superar a 
distância dos sujeitos das culturas populares com aquela elite intelectual 
ávida por se apropriar, inventariar e ressignificar as suas manifestações 
artísticas.

Talvez a forma mais potente de reverter esse olhar seja a obra ReAn-
tropofagia, do artista plástico indígena Denilson Baniwa13. ReAntropofa-
gia traz sobre uma bandeja de palha uma cabeça que sintetiza Mário de 
Andrade e Grande Otelo14, entregue para um banquete indígena junto a 
mandiocas, a primeira edição do romance Macunaíma e um bilhete. Nele, 

13 Parte da exposição homônima ReAntropofagia, realizada em 2019 no Centro de 
Artes da Universidade Federal Fluminense, de curadoria do próprio Denilson Ba-
niwa e Pedro Gradella.

14 Intérprete de Macunaíma na adaptação ao cinema feita por Joaquim Pedro de An-
drade em 1969.
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pode-se ler: “Aqui jaz o simulacro Macunaíma, jazem juntos a ideia de 
povo brasileiro e a antropofagia temperada com bordeaux e pax mongóli-
ca. Que desta longa digestão renasça Makunaimî e a antropofagia origi-
nária que pertence a nós, indígenas” (BANIWA apud DINIZ, 2021). Ao 
lado da bandeja há milho, pimenta e urucum para completar e temperar 
o banquete. 

A obra, além de uma crítica à apropriação da cultura indígena pe-
los modernistas, é também uma homenagem não apenas a Mário, mas 
também a Oswald de Andrade: ainda que a partir de um olhar eurocên-
trico, ambos dialogaram com as culturas indígenas de uma nova perspec-
tiva que era muito diferente da idealização romântica. Segundo o próprio 
Baniwa15, em entrevista ao podcast ARTEQUEACONTECE, 

A gente não come nada do que a gente não gosta, então se eu servi a 

cabeça do Mário, o livro e todo esse pensamento da antropofagia e da 

arte brasileira, foi porque eu gosto desse prato. Então ofereci aos meus 

amigos indígenas é porque gostaria de compartilhar esse prato com to-

dos. Claro, com outros temperos agora, o prato sozinho não tem o sabor 

talvez que eu gostaria de provar nessa antropofagia europeia. (...) O 

Macunaíma, o ser Macuxi que foi primeiro registrado e capturado pelo 

Theodor Koch-Grünberg e depois pelo Mário de Andrade, na verdade, 

diferente do que a gente imagina, essa captura foi permitida pelo Ma-
cunaíma, teve que ser, para que hoje a gente tivesse condições de rea-

presentá-lo. Então esse trabalho é, ao mesmo tempo, uma crítica de uma 

captura à revelia da cultura indígena pra deglutição pela arte, sendo de-

vorada pela sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo é uma homena-

gem e uma retomada a partir dos povos indígenas e artistas indígenas 

de hoje. Bom, é um prato. Está servido.

Na obra e na fala de Denilson Baniwa há uma inversão da lógica an-
tropofágica: em lugar da ação ativa do viajante alemão que recolhe e inven-
taria mitos indígenas e do escritor modernista que os transforma em um 
romance que redefine a nacionalidade, vemos a ação ativa do personagem 
mitológico que se deixa capturar sabendo que tal captura será necessária 
para reaparecer enquanto arte indígena cerca de um século depois. Em 
outras palavras, foi Macunaíma quem capturou Theodor Koch-Grünberg 
e Mário de Andrade. ReAntropofagia não apenas retoma Macunaíma, mas 
o converte em agente da deglutição da própria antropofagia modernista a 
partir da perspectiva indígena. Assim, não basta mais denunciar a uni-
lateralidade modernista ao tratar dos povos indígenas, das cosmologias 

15 Disponível em <https://open.spotify.com/episode/12sRdfYyMEMmzc8IxPHiqV?si=
e9f1cb3cd5e24f73>. 
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afro-brasileiras ou das culturas populares. É preciso construir espaços 
representativos de participação política e expressão artística e deixar que, 
a partir de agora, o Modernismo Paulista e a própria Antropofagia sejam 
devorados por aqueles povos que até pouco tempo atrás não eram levados 
a sério como sujeitos de suas próprias narrativas. Só assim o modernismo 
seguirá a ser moderno. 

CONCLUSÃO

É inegável que o Modernismo Paulista deixou legados de longo prazo 
e que até hoje eles ressoam nas relações que pesquisadores, artistas de 
vanguarda e instituições culturais constituem com sujeitos das culturas 
populares. Se o Modernismo Paulista criou uma narrativa inovadora de 
Brasil arcaico para requisitar a si um Brasil moderno, foi também por-
que em um país de sobrevivências coloniais a modernidade era um projeto 
excludente e limitado a certa elite. No entanto, o seu modelo popular de 
nacionalismo — sobretudo se ficarmos restritos às proposições de Mário, 
Oswald e Tarsila — era muito mais heterogêneo do que o nacionalismo 
romântico ou do que o projeto modernizador oficial que vingou com a dita-
dura do Estado Novo.

Pelo prisma dos modernistas, as culturas populares saíram do lugar 
relegado ao passado mítico dos românticos e ascenderam a interesse folclo-
rista com pretensões científicas, potencial filosófico de novos movimentos 
estéticos ou ainda objeto de políticas públicas que não fossem exclusi-
vamente as de segurança pública. Modernistas aproximaram irrevoga-
velmente as culturas populares das vanguardas artísticas e do Estado. 
Ademais, o modernismo contribuiu para que as culturas populares fos-
sem percebidas como sujeitos, ou seja, como pessoas e comunidades que 
tinham nome, no que o papel de Mário de Andrade foi fundamental. As 
influências do Modernismo Paulista não se limitariam ao estado de São 
Paulo e ao tempo de vida de seus principais nomes. Pelo contrário, essa 
influência se desdobrou sobre as mais variadas correntes intelectuais, mo-
vimentos artísticos e coletivos políticos. 

Mário de Andrade, por exemplo, influenciou folcloristas de gerações 
posteriores tanto pelo empenho em dotar o folclore de rigor científico, como 
em inserir as pesquisas e eventos folclóricos na agenda e no orçamento 
das instituições públicas de cultura. Além disso, contribuiu para que o 
folclorismo transitasse dos estudos genéricos de gabinete para pesquisas 
de campo dedicadas a temas específicos, como foi reconhecido por outro 
folclorista de grande porte, Edison Carneiro (2008). Essas estratégias vi-
riam a ser centrais para os integrantes da Comissão Nacional do Folclo-
re – CNFL (1947) e da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (1958) 
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e ajudariam a constituir o que Vilhena (1997) identificou como um ethos 
missionário dos folcloristas na defesa das culturas populares. Por um lado, 
tal ethos contribuiu para uma maior circulação de grupos tradicionais por 
espaços de produção e fruição cultural, gerando oportunidades econômicas 
e visibilidade. Por outro, a inclusão das culturas populares se deu através 
de seus elementos performáticos reconhecidos como autênticos, inserindo 
grupos tradicionais em um circuito de eventos e festivais culturais que 
estabeleceu um modelo específico de espetáculo – o que constituiria uma 
paisagem adequada para as culturas populares nos palcos (GOULART, 
2017).

Esse movimento também contribuiu para que as políticas públicas vol-
tadas às culturas populares migrassem dos órgãos de segurança pública 
— responsáveis por proibições e pela regulação de eventos —, onde esta-
vam alocadas até os anos 1920 a 1940, para as pastas de turismo e edu-
cação entre os anos de 1950 e 1980, quando as culturas populares passam 
a fazer parte de uma agenda positiva de políticas públicas, ainda que co-
locadas a serviço da promoção do turismo em eventos que sobrevaloriza-
vam seus aspectos exóticos e performáticos. É com timidez nos anos 1990 
e com maior escopo apenas nos anos 2000 que as culturas populares terão 
como locus as pastas de cultura do Governo Federal e de alguns estados 
e municípios, principalmente pela institucionalização das políticas cultu-
rais no âmbito das gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério 
da Cultura (AVELLAR, 2018; CSERMAK, 2020). Aí veremos muitos ecos 
do anteprojeto de Mário de Andrade para a criação do Serviço do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, hoje Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – Iphan (GONÇALVES, 1996), no qual a 
dimensão das manifestações culturais como parte da vida comunitária e 
da organização social já apareciam.

Além disso, não pode ser esquecida a influência da Antropofagia para 
movimentos que constituíram novos diálogos entre vanguardas artísti-
cas e culturas populares, como a Tropicália, a Vanguarda Paulistana e 
o Manguebeat, movimentos que, em maior ou menor grau, dialogaram 
com o legado do Modernismo Paulista. Não é apenas na relação entre a 
vanguarda e o popular que reside a herança modernista, mas também no 
foco da dimensão performática das culturas populares. Por um lado, isso 
permitiu um diálogo mais intenso entre vanguardas e culturas populares, 
resultando em inovações de grande potencial estético e na longeva práti-
ca de grupos que fazem pesquisa artística com as culturas populares — a 
exemplo do grupo Viva Bahia, criado nos anos 1960 por Emilia Biancardi, 
ou do grupo A Barca, formado em São Paulo nos anos 1990 por músicos 
inspirados pelo legado de Mário de Andrade. Por outro lado, tal foco con-
tribuiu tanto para aquilo que José Jorge de Carvalho (2010) caracteriza 
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por espetacularização das culturas populares — um produto da redução 
das culturas populares a sua dimensão performática —, como para o que 
ele entende por canibalização — uma consequência da apropriação das 
culturas populares que, no seu limite, resulta na incorporação completa e 
mimética das manifestações culturais tradicionais, como no caso dos gru-
pos de maracatu formados por brancos universitários.

Em resumo, o Modernismo Paulista contribuiu para a constituição de 
um ambiente artístico e institucional em que as culturas populares ga-
nharam relevância estética e trânsito social, ao mesmo tempo que tal re-
lação se deu de modo unilateral e resultou em processos de apropriação e 
espetacularização das culturas populares. Tal relação será desafiada com 
a emergência das culturas populares enquanto sujeitos políticos já desde 
os anos 1970 e, com mais força, a partir dos anos 2000. Nesse sentido, 
Avellar (2018) nos mostra como espaços de participação política e institui-
ções culturais passaram também a ser ocupados por representantes das 
culturas populares, que criaram um modo específico de fazer política atra-
vés da cultura. Esse processo não reverte completamente a persistente 
marginalização desses sujeitos nos espaços de poder, mas contribui para a 
mitigação das heranças problemáticas do modernismo.

No entanto, a enunciação de discursos legítimos sobre modernismo, 
cultura e identidade nacional ainda é uma barreira para as culturas po-
pulares, o que fica mais evidente no ano em que completamos o centenário 
da Semana de Arte Moderna de 1922 e o bicentenário da Independência 
do Brasil. Por isso, este artigo não buscou solucionar as questões da rela-
ção entre culturas populares e Modernismo Paulista, mas sim salientar a 
aspereza das suas arestas: não se contentar apenas em analisar as cultu-
ras populares pelo prisma do Modernismo Paulista, mas também discutir 
o legado de 1922 a partir de conceitos de epistemologias populares, colo-
cando a alteridade não como um destino do pensamento hegemônico em 
reformulação, mas como um ponto de partida para pensar toda e qualquer 
possibilidade de nos considerarmos uma nação. 

Não se trata de nenhuma novidade, já que Ailton Krenak, Davi Kope-
nawa, Sonia Guajajara, Txai Suruí e muitos outros têm analisado o Antro-
poceno e o Brasil de uma perspectiva indígena; pensadores como Antonio 
Nego Bispo, José Gomes dos Anjos e Luiz Antonio Simas têm reinterpre-
tado o Brasil a partir de cosmologias afro-indígenas; mestres e brincan-
tes das culturas populares têm produzido artigos e dado palestras em que 
desafiam perspectivas acadêmicas sobre suas próprias tradições, como o 
fazem Mestra Ana do Coco do Novo Quilombo, Jorge dos Santos da Co-
munidade Negra dos Arturos, Monilson dos Santos do Nego Fugido, Any 
Manuela de Freitas do Samba de Roda de Dona Dalva e tantos outros. 
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Que nesta efeméride dos 100 anos da Semana de 1922 possamos fazer isso 
com mais profundidade e maior abertura para as vozes das culturas po-
pulares, inexplicavelmente ainda marginalizadas neste debate, que tem 
sido feito por artistas e intelectuais que, em sua maioria, coincidem com a 
elites que fizeram o modernismo dos anos 1920. 
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