


MODERNIDADE

Sociedade industrial
Velocidade
Fragmentação

Novo conceito de arte X mimese aristotélica

Expressão
Deformação
Fragmentação
Simultaneísmo
Pluriperspectivismo
Primitivismo
Irracionalismo







Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944)



MANIFESTO DO FUTURISMO
F. T. Marinetti

1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade.

2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta.

3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono,
nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o
salto perigoso, a bofetada e o soco.

4. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova: a
beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos
tubos como serpentes de fôlego explosivo... Um automóvel rugidor, que tem o ar de
correr sobre a metralha, é mais belo que a Vitória de Samotrácia.





7. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A
poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas, para intimá-Ias a
deitar-se diante do homem.

8. Nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos!... Para que olhar para trás,
no momento em que desenterrar os batentes misteriosos do Impossível? O Tempo e
o Espaço morreram ontem. Nós vivemos já do absoluto, já que nós criamos a eterna
velocidade onipresente.

9. Nós queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo – o militarismo, o
patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam, e o
menosprezo da mulher.

10. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o
feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias.



Velocidade abstrata + ruído (1913-1914). Giacomo Balla. Guggenheim, Nova Iorque



Trem armado (1915). Gino Severini.
Coleção R.S. Zeisler, Nova Iorque



11. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer
ou pela revolta; as ressacas multicoloridas e polifônicas das revoluções nas capitais
modernas; a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros sob suas violentas luas
elétricas; as estações glutonas comedoras de serpentes que fumam; as usinas
suspensas nas nuvens pelos barbantes de suas fumaças; as pontes para pulos de
ginastas lançadas sobre a cutelaria diabólica dos rios ensolarados; os navios
aventureiros farejando o horizonte; as locomotivas de grande peito, que escoucinham
os trilhos, como enormes cavalos de aço freados por longos tubos, e o voo deslizante
dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira e os aplausos da multidão
entusiasta.

(Paris: Le Figaro, 20 fev. 1909)



ODE TRIUNFAL
Álvaro de Campos

À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas  da fábrica
Tenho febre e escrevo.
Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.
Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora,
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!
[...]





EXPRESSIONISMO NA POESIA

Kasimir Edschmid

[...] Ninguém duvida de que a essência das coisas não seja a sua realidade exterior. A

realidade tem que ser criada por nós. A significação do assunto deve ser sentida. Os fatos

acreditados, imaginados, anotados não são o suficiente; ao contrário, a imagem do mundo

tem que ser espelhada puramente e não falsificada. Mas isso está apenas dentro de nós

mesmos.

Assim o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe.

Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura (gestaltet). Ele não

colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia dos fatos: fábricas, casas, doença,

prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o

ponto em que a mão do artista o atravessa para agarrar o que se encontra além deles. [...]

(Die Neue Rundschau, 1918)



O grito (1893). Edvar Munch.
Galeria Nacional, Oslo



Operários voltando para casa (1913-1915). Edvar Munch. Kommunes Kustsamlinger, Oslo



Estudo do retrato do papa 
Inocêncio X de Velásquez

(1953)
Francis Bacon

Des Moines Art Center, Iwoa, USA



MALDIÇÃO DAS CIDADES

Georg Heym

Vós sois malditas. Não obstante, vossa ternura floresce 
como o fruto escuro de um beijo amargo, 
quando a tarde quente chameja sobre vossas torres 
abarcando compridos e sinuosos becos. 

Quais girassóis murchos vibram então uníssonos 
todos os sinos no campanário. E longe, 
numa visão de cruzes, crescem em tormentos de ouro 
as vigas sinistras de altas forcas. 

E como um mar de chamas ergue-se a cidade, 
sobre a qual ainda brilha o ocaso como ferro em brasa; 
sobre a qual, liso como a cabeça de um boi, 
o sol distende os chifres coroados de sangue negro.

(Tradução de João Accioli)





Pablo Picasso (1881-1973)



Les Demoiselles d'Avignon (1907). Pablo Picasso
MoMA, Nova Iorque



O português (O imigrante). 1912. Georges Braque.
Kunstmuseum, Basiléia







Guillaume Apollinaire



60. Namoro

Vinham motivos como gafanhotos para eu e Célia comermos amoras em moitas

de bocas.

Requeijões fartavam mesas de sequilhos.

Destinos calmos como vacas quietavam nos campos de sol parado. A vida ia lenta

como poentes e queimadas.

Um matinal arranjo desenvolto de ligas morenava coxas e cachos.

(Oswald de Andrade. Memórias Sentimentais de João Miramar)





Tristan Tzara (1896-1963)



Manifesto Dadá 1918

Tristan Tzara

[...] Eu escrevo um manifesto e não quero nada, eu digo portanto certas coisas e sou

por princípio contra os manifestos, como sou também contra os princípios (decilitros

para o valor moral de toda frase – mais comodidade; a aproximação foi inventada

pelos impressionistas). Eu escrevo este manifesto para mostrar que se pode fazer as

ações opostas juntamente, numa única fresca respiração; sou contra a ação; pela

contínua contradição, pela afirmação também, eu não sou nem por nem contra e não

explico por que odeio o bom-senso. [...]



Maquininha construída pessoalmente por Minimax Dadamax (1919-1920)
Max Ernst. Guggenheim, Nova Iorque



DADÁ NÃO SIGNIFICA NADA

Se isso nos parece fútil e se não se perde seu tempo com uma palavra que não significa

nada... O primeiro pensamento que volta a essas cabeças é de ordem bacteriológica: encontrar

sua origem etimológica, histórica ou psicológica, pelo menos. Sabe-se pelos jornais que os negros

Krou denominam a cauda de uma vaca santa: DADÁ. O cubo é a mãe em certa região da Itália:

DADÁ. Um cavalo de madeira, a ama de leite, dupla afirmação em russo e em romeno: DADÁ.

Sábios jornalistas viram nela uma arte para os bebês, outros santos jesuschamandoascriancinhas

do dia, o retorno a um primitivismo seco e barulhento, barulhento e monótono. Não se constrói a

sensibilidade sobre uma palavra; toda construção converge para a perfeição que aborrece, ideia

estagnante de um pântano dourado, relativo produto humano. A obra de arte não deve ser beleza

em si mesma, porque está morta; nem alegre nem triste, nem clara nem obscura, alegrar ou

maltratar as individualidades em lhes servindo os bolos das auréolas santas ou os suores de uma

carreira curvada através das atmosferas. Uma obra de arte não é jamais bela, por decreto,

objetivamente, para todos. A crítica é portanto inútil [...].



PARA FAZER UM POEMA DADAÍSTA

Tristan Tzara

Pegue um jornal.

Pegue a tesoura.

Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema.

Recorte o artigo.

Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo

[e meta-as num saco. 

Agite suavemente.

Tire em seguida cada pedaço um após o outro.

Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco.

O poema se parecerá com você.

E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa,

[ainda que incompreendido do público.



L. H. O. O. Q. [Elle a chaud au cul] (1919). Marcel Duchamp
Coleção particular, Paris





Andre Breton 
(1896-1966)



MANIFESTO DO SURREALISMO (1924)
André Breton

[...] Vivemos ainda no reinado da lógica, eis, bem entendido, aonde eu queria chegar. Mas os

processos lógicos, de nossos dias, só se aplicam à resolução de problemas de interesse secundário. O

racionalismo absoluto que continua na moda só permite considerar fatos de pequena relevância de

nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, nos escapam. É inútil acrescentar que à própria

experiência foram assinalados limites. Ela gira dentro de uma gaiola de onde é, cada vez, mais difícil

sair. Apoia-se, também ela, na utilidade imediata e é observada pelo bom-senso. [...] Foi por um grande

acaso, aparentemente, que recentemente veio à luz uma parte do mundo intelectual, e na minha

opinião muito mais importante, à qual fingia-se não estar ligando. Deve-se dar graças às descobertas

de Freud. Na trilha de suas descobertas, esboça-se, enfim, uma corrente de opinião, a favor da qual o

explorador humano poderá levar mais longe suas investigações, autorizado que estará a não mais levar

em conta realidades sumárias. A imaginação está talvez a ponto de retomar seus direitos. Se as

profundezas de nosso espírito abrigam forças estranhas capazes de aumentar as da superfície, ou de

lutar vitoriosamente contra elas, há todo interesse em captá-las, em captá-las desde o início, para

submetê-las em seguida, se isso ocorrer, ao controle de nossa razão. [...]



Creio na resolução futura desses dois estados, aparentemente tão contraditórios, tais sejam o

sonho e a realidade, em uma espécie de realidade absoluta, de super-realidade se assim se pode

chamar. [...]

Conta-se que, diariamente, na hora de adormecer, Saint-Pol-Roux mandava colocar sobre a porta

de sua mansão de Camaret um aviso onde se lia: O poeta trabalha. [...]

SURREALISMO. Automatismo psíquico pelo qual alguém se propõe a exprimir seja verbalmente, seja

por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do

pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de qualquer preocupação estética

ou moral.

ENCICL. FILOS. O surrealismo assenta na crença da realidade superior de certas formas de

associação, negligenciadas até aqui, no sonho todo-poderoso, no jogo desinteressado do pensamento.

Tende a arruinar definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a substituir-se a eles na

solução dos principais problemas da vida. [...]



Mulher sentada II (1939). 
Joan Miró. Coleção Peggy 
Guggenheim, Nova Iorque



A MULHER SENTADA 
JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Mulher. Mulher e pombos.

Mulher entre sonhos.

Nuvens nos seus olhos?

Nuvens sob seus cabelos.

(A visita espera na sala;

a notícia, no telefone;

a morte cresce na hora;

a primavera, além da janela).

Mulher sentada. Tranquila

na sala, como se voasse.



Piano Surrealista, 1954
Salvador Dali. 

Estampa assinada.
73 x 53 cm



PRÉ-HISTÓRIA
Murilo Mendes

Mamãe vestida de rendas

Tocava piano no caos.

Uma noite abriu as asas

Cansada de tanto som,

Equilibrou-se no azul,

De tonta não mais olhou

Para mim, para ninguém!

Cai no álbum de retratos



A reprodução proibida
(1937)

René Magritte
Museu de Rotterdam



Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
— Em que espelho ficou perdida
a minha face?

RETRATO
Cecília Meireles



TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA

SÉCULO XX



Abordagens extrínsecas



Literatura e Biografia

Tese: a biografia do autor explica e ilumina a obra.

Objeções:
1) O conhecimento biográfico pode ter valor exegético, mas terá valor crítico?
2) Aos autores não podem ser imputados sentimentos, opiniões, ideias, virtudes e

vícios das personae artísticas.
3) Até que ponto a biografia é relevante para a compreensão das obras?
4) Até que ponto as obras podem constituir provas para a biografia do autor?



Literatura e Psicologia

Propostas:
1) Estudo psicológico do autor.
2) Estudo do processo psicológico de criação.
3) Estudo da psicologia das personagens.
4) Estudo dos efeitos da literatura sobre os leitores (psicologia do público).

Objeção:
1, 2 e 4 pertencem ao campo da psicologia da arte. Podem ser propostos como
critérios de valoração artística de uma obra?



Literatura e Sociedade

Propostas de estudo:
1) Sociologia do autor.
2) Influência da literatura na sociedade.
3) Integração da literatura no universo cultural.
4) Literatura como documento da realidade.
5) Conteúdo social das obras, configurado nelas mesmas.

Objeção:
1, 2, 3 e 4 podem ser critérios de valoração artística de uma obra?



Literatura e Ideias

Proposta de estudo: literatura como expressão de ideias filosóficas, científicas ou
religiosas – Weltanschauung.

Objeção:
Pode a literatura ser julgada de acordo com as ideias que adota?

Observação: o conhecimento da história do pensamento em geral tem valor quando
as ideias constituem parte do material artístico e desempenham uma função na
estrutura da obra.



Abordagens intrínsecas



Estudo das variantes da linguagem e de suas
propriedades, num certo contexto, no esforço de
estabelecer os princípios determinantes das escolhas
particulares feitas por indivíduos ou grupos sociais no uso
distintivo da linguagem situacional .

Investigação descritivo-interpretativa de todos os
recursos (retórica – finalidade pragmático-prescritiva) que
visam um propósito expressivo específico (efeitos de
sentido).

Estilística

Karl Vossler (1872-1949)



Estilo literário: desvio da norma.

A estilística literária busca estabelecer um
princípio unificador, um fim estético geral, introduzido
por específicas variantes da linguagem que caracterizam
uma determinada obra ou um autor, um período, uma
escola artística, uma visão de mundo.

Estilística

Erich Auerbach (1892-1957)

Leo Sptizer (1887-1960)



New Criticism

Pressuposto teórico: o significado de uma obra
depende de seu todo formal.

Objetivo: discutir o valor intrínseco e a coerência
de uma obra.

Método: close reading.

T. S. Eliot (1888-1965) 
Precursor do New Criticism



New Criticism

Pressupostos teóricos: close reading ‒ rejeitar a “falácia intencional”, a “falácia
afetiva” e a “heresia da paráfrase”.

“[...] traços formais compõem a chamada textura do
poema, responsável pelo significado estético do enunciado.
Representam indiretamente a emoção imaginada pelo
artista, desencadeando um sentimento correspondente no
leitor. [...]

“A sabedoria da arte decorre não da apreensão das
mensagens, mas do convívio desinteressado com as formas
que as engendra.”

Ivan Teixeira

John Crowe Ransom (1888-1974) 



Formalismo russo

Roman Jakobson (1896-1982)

Texto literário: sistema imanente de signos.

Forma: todos os elementos da obra ‒
relação dos elementos entre si, dos
elementos com a obra inteira, da obra com
a literatura nacional etc.

Obra de arte: estrutura estratificada de
sinais e significados.

Conteúdo: significados projetados;
elemento da forma; parte da estrutura da
obra.



Formalismo russo

Método formal: descrição do funcionamento do sistema literário, análise de seus
elementos constitutivos, evidenciação de suas leis e estabelecimento de relações entre
os elementos.

Função Poética: “O objeto da ciência literária não é a literatura, mas a literariedade, isto
é, o que faz de uma determinada obra uma obra de arte” (R. Jakobson).

Sistema de estratos: interdependência dos níveis sonoro, léxico, sintático, simbólico etc.

Sistema de significados: a significação de cada forma é funcional e uma mesma forma
pode ter diferentes funções.



Estruturalismo

Estrutura: entidade autônoma de relações internas
constituídas em hierarquias (Hjelmslev); rede
relacional.

Função: “o que dá à forma o caráter de uma
estrutura é que as partes constituintes preenchem
uma função” (Benveniste), que é o papel
desempenhado por um elemento no interior do
todo.

Poética estrutural: ciência que estuda a
literariedade, isto é, as propriedades do discurso
literário em formas virtuais (projetadas a partir de
formas literárias existentes), sem interessar-se pelo
sentido ou valor de uma determinada obra.

Tzvetan Todorov (1939-2017)



Pós-Estruturalismo

A significação não está imediatamente presente em um signo. O significante não nos
revela o significado diretamente. Se o estruturalismo separou o signo do referente, o
pós-estruturalismo dá um passo além: separa o significante do significado (Terry
Eagleton)

Texto: emaranhada complexidade de signos, movimento de avanço e recuo, de
presença e ausência. O texto é menos uma “estrutura” do que um processo aberto de
“estruturação”, sendo a crítica que faz essa estruturação (Roland Barthes). Todo
discurso é enganoso (Terry Eagleton)

Toda literatura é intertextual (Roland Barthes)

No pós-estruturalismo não há uma divisão clara entre “crítica” e “criação”: ambos os
modos estão compreendidos na “escrita” como tal (Terry Eagleton)



Três fases históricas da moderna teoria literária
❖ Centrada no autor: biografismo (século XIX).
❖ Centrada no texto e em sua estrutura: new criticism; formalistas russos; estilística;

estruturalismo.
❖ Exame do papel do leitor na literatura: teoria da recepção.

Teoria da Recepção 

O leitor estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e suposições.

O leitor “concretiza” a obra literária de acordo com o seu horizonte cultural (repertórios).

O texto é sempre dinâmico; a obra literária apresenta uma série de disposições gerais 
(schemata) que o leitor deve tornar realidade (Roman Ingarden).

A obra literária eficiente é a que força o leitor a uma nova consciência crítica de seus 
códigos, convenções e de sua própria identidade (Wolfgang Iser)



Desconstrucionismo

Jacques Derrida 
(1930-2004)

Desconstrução: metodologia de análise
centrada na decomposição dos textos
para descobrir o que eles dissimulam .

O significado produzido pela linguagem
encontra-se no texto. Esse contém
inúmeras possibilidades de sentido
(entre eles os que escapam à intenção
do autor), que decorrem do horizonte de
possibilidades interpretativas do leitor.

“Hermenêutica da suspeição”: cada texto é entendido como uma criação que reproduz
o poder e funciona como legitimadora do status quo.



New Historicism

O crítico deve captar simultaneamente a
historicidade do texto e a textualidade da história.

Uma produção literária é discurso singular
incrustado no discurso coletivo de seu tempo.

Poética cultural: a produção de épocas passadas
só ganha sentido artístico no presente quando
posta em situação histórica, quando entendida
como projeção de uma cultura em ação, regida
por traços específicos que devem ser
arqueologicamente restaurados.

Obra literária: artefato verbal e evento cultural.

Stephen Greenblatt
(1943)



“A crítica visa a uma teoria da literatura, a uma formulação de critérios e padrões

de descrição, classificação, interpretação e julgamento. (...) A obra literária é o

assunto central de uma teoria da literatura, e não a biografia ou a psicologia do autor,

ou o ambiente social, ou a resposta afetiva do leitor. (...) Em estudo literário há uma

interação entre a contemplação intensa do objeto e o desejo de organizar nossa

experiência numa trama e mesmo num sistema de conceitos. O individual e o geral

devem ser mantidos em equilíbrio.”

René Wellek (História da crítica moderna. São Paulo: Herder; Edusp, 1972, p. 444, vol. 4)




