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“Doa a quem doer, permaneço um racionalista – embora firmemente convencido de 

que o único racionalismo consequente é o que se propõe, a não violentar o mundo 

em nome de seus esquemas, mas a aprender em seus conceitos”. 

 

José Guilherme Merquior 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva explicitar o processo de transformação crítica na obra de José 
Guilherme Merquior (1941-1991) em relação ao movimento modernista, 
especialmente no Brasil, processo ocorrido entre os anos de 1965 a 1990. Para 
tanto, analisaram-se algumas contribuições desse autor para a crítica literária 
brasileira. O ensaísta e diplomata carioca inicia sua análise crítica sobre o 
Modernismo brasileiro em seu primeiro livro, Razão do poema, publicado em 1965, 
no qual se apresenta como um entusiasta do processo de canonização do 
Modernismo no Brasil, principalmente da geração de 1922. Em um ensaio sobre as 
vantagens do movimento modernista no Brasil, Merquior destaca a importância de 
poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e João Cabral de Melo 
Neto para a literatura brasileira. Também menciona o regionalismo e a importância 
do romance de 30, a exemplo de Vidas secas (1938). De 1965 a 1990, entretanto, 
verifica-se um processo de transformação no pensamento merquioriano, visto que, 
nas décadas de 1980 e 1990, o crítico passa a ressaltar aspectos negativos da arte 
modernista, em livros como As Ideias e as formas (1981) e O Fantasma romântico e 
outros ensaios (1980). A essa altura, o autor se dedica a analisar os problemas da 
arte na Modernidade, a crise da cultura e as fragilidades dos movimentos 
vanguardistas. O próprio Merquior menciona a divergência em sua análise do 
Modernismo, afirmando que a mudança em seu pensamento se deve ao seu 
amadurecimento intelectual. Nas palavras do próprio crítico, ele se enganara em 
alguns pontos relacionados ao Modernismo, ou esperava que o Modernismo 
preservasse a vivacidade da geração de 22. Ainda em 1965, menciona sua 
insatisfação com a geração de 45 do Modernismo brasileiro, sentimento que se 
acentua na década de 1980. Com um olhar para esse panorama da obra de 
Merquior, esta dissertação apresenta uma análise metacrítica, destacando os pontos 
divergentes da análise merquioriana nas décadas de sua produtividade. Para 
enriquecimento da discussão, houve a necessidade de se recorrer também ao 
pensamento de outros críticos: alguns por, tal como o autor estudado, apresentarem 
aspectos positivos e negativos do Modernismo brasileiro, e outros, por terem 
tematizado e discutido o pensamento do próprio José Guilherme Merquior.  

 

Palavras-chave: Merquior. Modernismo. Transformação Crítica. Critica literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims at explaining the process of critical transformation in the work of José 
Guilherme Merquior (1941-1991) in relation to the modernist movement, especially in 
Brazil, a process that occurred between 1965 and 1990. For this, we analyzed some 
contributions of this author for Brazilian literary criticism. The essayist and diplomat 
begins his critical analysis of Brazilian Modernism in his first book, Razão do poema, 
published in 1965, in which he presents himself as an enthusiast of the process of 
canonization Brazilian Modernism, especially the generation of 1922. In an essay on 
the advantages of the modernist movement in Brazil, Merquior highlights the 
importance of poets like Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes and João 
Cabral de Melo Neto for Brazilian literature. He also mentions regionalism and the 
importance of the novel of 30, like Vidas secas (1938). From 1965 to 1990, however, 
there is a process of transformation in Merquior‟s thought, since in the 1980s and 
1990s the critic began to highlight negative aspects of modernist art in books such as 
As ideias e as formas (1981) and O Fantasma romântico e outros ensaios (1980). At 
this point, the author is dedicated to analyzing the problems of art in Modernity, the 
crisis of culture and the fragility of avant-garde movements. Merquior himself 
mentions the divergence in his analysis of Modernism, stating that the change in his 
thinking is due to his intellectual maturation. Still in 1965, it mentions his 
dissatisfaction with the generation of 45 of the Brazilian Modernism, a feeling that is 
accentuated in the 1980s. With a look at this panorama of Merquior's work, this 
dissertation presents a metacritical analysis, highlighting the divergent points of the 
Merquiorian analysis in the decades of his productivity. In order to enrich the 
discussion, it was necessary to resort to other critics' ideas: some, such as the author 
studied, present positive and negative aspects of Brazilian Modernism, and others, 
for having themed and discussed the thought of José Guilherme Merquior himself. 

 

Keywords: Merquior. Modernism. Critical Transformation. Literary criticism  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Quando se pensa em críticos literários no Brasil, imediatamente surgem 

nomes como Antonio Candido, Luiz Costa Lima, Alfredo Bosi, Araripe Júnior, dentre 

outros, cujo legado não se pode contestar, por suas valorosas contribuições à 

cultura brasileira. Por outro lado, quando se menciona o nome de José Guilherme 

Merquior, há um certo impasse quanto à valorização do seu legado, por algumas 

questões que destacaremos adiante.  Nessa perspectiva, objetivamos analisar as 

contribuições do ensaísta carioca para a crítica literária e, mais especificamente, 

para uma visão do Modernismo, tendo em consideração as nuances do pensamento 

merquioriano sobre a arte moderna no contexto brasileiro. Esta dissertação é, pois, 

um trabalho metacrítico sobre o processo de transformação da crítica de José 

Guilherme Merquior (1941-1991) acerca do Modernismo brasileiro. Destacam-se as 

contribuições do polemista e crítico literário para os processos de interpretação, 

valorização e problematização do Modernismo no Brasil, enfocando-se a coerência e 

as peculiaridades da análise merquioriana.  

Para evidenciar a importância de se debater a relevância da obra de 

Merquior, parte-se de seguinte questão: destacamos a importância do crítico literário 

no processo de valorização cultural? Uma possível resposta para essa indagação é 

que a sociedade tende a valorizar a opinião de quem estudou um pouco mais sobre 

o assunto, em termos culturais, sendo uma confirmação desse aspecto os vários 

prêmios oferecidos a obras que se destacam no cinema, na pintura, na música e na 

literatura, reconhecimento geralmente embasado nas análises críticas, que 

constroem visões positivas ou negativas sobre determinadas obras. Uma das 

pretensões deste trabalho é, nesse sentido, destacar o papel de um crítico literário 

no cenário cultural, uma figura importante, sem dúvida. 

José Guilherme Merquior (1941-1991), nascido no Rio de Janeiro, Bacharel 

em Direito, Diplomata, fez seu primeiro doutorado em Letras pela Universidade de 

Sorbonne. Também fez doutorado em Sociologia na London School of Economics 

and Political Science (1978). Começou a publicar muito cedo, desde os 18 anos, 

crítica literária no Jornal do Brasil (1959). Entrou para Academia Brasileira de Letras 

em março de 1983. 
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Na Sorbonne, Merquior escreveu sua tese sobre Carlos Drummond de 

Andrade, aprovada em 1972, a qual se transformou em livro, Verso Universo em 

Drummond, publicado em 1975. Como bem destacou João Cézar de Castro Rocha, 

na apresentação da reedição dessa obra, em 2012, o ensaísta foi de uma 

precocidade surpreendente, começando a publicar aos vinte anos, com um olhar 

atento para a literatura e as artes em geral. Assim, por toda sua obra, engajamento, 

profundidade teórica e debate saudável de ideias, Merquior merece destaque nos 

estudos literários. 

Esta pesquisa se justifica principalmente pela escassez de trabalhos que 

mencionem a contribuição crítica de José Guilherme Merquior para a análise do 

Modernismo brasileiro. Atualmente, em grande parte motivado pelas reedições de 

sua obra, o pensamento de José Guilherme Merquior está de volta ao debate crítico 

contemporâneo, isso porque as reedições são comentadas por vários intelectuais 

brasileiros que destacam a relevância do pensamento merquioriano para a crítica 

contemporânea. Acresce-se que existem poucos trabalhos que se aprofundam em 

sua produtividade, pois a fama de polemista e “intelectual liberal” se espalhou, 

eclipsando o lado crítico de Merquior. Para tal também contribuíram as afinidades 

políticas do crítico carioca, que era funcionário do Governo durante a ditadura militar. 

Escrever os discursos do ex-presidente Fenando Collor de Melo também deixou 

marcas no legado merquioriano.  

Além do aspecto político, que pesou como um fator negativo na consideração 

de seus estudos, é importante lembrar que Merquior não dispensava uma boa 

polêmica intelectual, envolvendo-se em várias, ao longo de sua carreira como crítico 

literário e diplomata. Dentre as mais conhecidas, está a eterna briga com os 

psicanalistas e a famosa polêmica que causou ao afirmar que a renomada 

professora Marilena Chauí havia plagiado Claude Lefort. Essa afirmação rendeu 

uma grande celeuma, mais por parte de Chauí do que do próprio Merquior; todavia, 

às custas desse fato, sua obra foi ainda mais negligenciada. 

  Merquior afirmava que se tratava de um debate meramente intelectual, não 

sendo, em hipótese alguma, pessoal, porém, mesmo com a afirmação de que não 

tinha absolutamente nada contra Chauí, esta recusou um convite do crítico para 

proferir uma palestra no México. Outros professores amigos de Chauí também 

entraram no embate, fortalecendo a ideia de que Mequior só queria atenção com tal 

alarido e, portanto, não deveria ser levado a sério. 
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Em uma publicação de 2016, os editores da Revista Café Colombo 

organizaram o dossiê A Hora e a Vez de José Guilherme Merquior, sendo que, 

dentre as justificativas para escrever sobre Merquior, os organizadores afirmaram 

que o pecado do crítico carioca foi ir contra a corrente. Assim, por conta da acidez 

do crítico e das polêmicas em que se envolveu, foi colocado no “limbo”, e, em 

consequência, sua obra foi pouco debatida mesmo em face de sua magnitude. 

Os trabalhos sobre o crítico, em sua maioria, apresentam seu posicionamento 

político, havendo também alguns que explicitam sua contribuição para a crítica 

brasileira, como o artigo O Modernismo e as Memórias de Pedro Nava, de Júlio de 

Souza (2007), que destaca a opinião de Merquior sobre Vanguarda. Nesse conjunto, 

incluem-se os textos de José Mário Pereira: Dez anos sem Merquior e O Fenômeno 

Merquior, bem como a dissertação de Maria Luísa Carneiro Fulmaneri, intitulada 

Astúcia da mimese: dinâmica entre a realidade e poesia lírica na obra de José 

Guilherme Merquior (2011). Essa autora enfatiza a importância dos livros de 

Merquior para a compreensão da poesia lírica.  

Existem ainda os posfácios das reedições, os quais consideramos também 

como antecedentes de pesquisa. Dentre eles, contribuiu de maneira significativa 

para a escrita da presente dissertação o de autoria de José Wanderson Lima Torres: 

A razão poética segundo José Guilherme Merquior, publicado em 2013, no qual se 

colocam questões sobre o legado merquioriano e as suas divergências na visão 

sobre o Modernismo. É importante igualmente mencionar o texto de Luiz Costa 

Lima, Um certo Merquior, presente no livro Intervenções (2002). 

Além dos citados, muitos trabalhos fazem referência a Merquior em análises 

literárias, mas nada muito específico em relação ao Modernismo. Outros mencionam 

textos de Merquior sobre Liberalismo, Marxismo e Psicanálise. Há ainda os que 

fazem alusão aos contatos com Lévi-Strauss, Ernest Gellner e Raymond Aron. No 

acervo doado pela filha de Merquior à É Realizações, encontram-se várias cartas 

desses pensadores enviadas a Merquior, na maioria das vezes dialogando sobre 

literatura, sendo que o acervo autoral de Merquior inclui um livro sobre a estética na 

obra de Lévi-Strauss. 

Dentre seus principais títulos, destacam-se: Poesia do Brasil (antologia com 

Manuel Bandeira) (1963); Razão do poema (1965); A astúcia da mimese (1972); 

Saudades do carnaval (1972); Formalismo e tradição moderna (1974); O 

estruturalismo dos pobres e outras questões (1975); A estética de Lévi-Strauss 
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(1975); Verso e universo em Drummond (1972); De Anchieta a Euclides: breve 

história da literatura brasileira (1977); O fantasma romântico e outros ensaios (1980); 

As Ideias e as formas (1981); A natureza do processo (1984); Crítica (1990); De 

Praga a Paris (1986), O elixir do apocalipse (1983),  O argumento liberal (1985), 

Michel Foucault ou  niilismo de cátedra (1985), O marxismo ocidental (1987), 

Rosseau e Weber: dois estudos da Teoria da Legitimidade (1980), O liberalismo 

antigo e moderno (1990). 

Em uma retrospectiva de sua produção, verifica-se que, em 1965, o jovem 

crítico Merquior fornece valorosas contribuições ao processo de canonização do 

Modernismo no Brasil, com destaque dos aspectos mais positivos do movimento, 

especialmente em relação à geração de 22. Isso se deu porque Merquior acreditava 

na necessidade de renovação nas artes, que era justamente a proposta do 

Modernismo em 22. O crítico mantém essa posição também na década de 1970, 

quando publica uma de suas obras mais significativas sobre Carlos Drummond de 

Andrade, Verso Universo em Drummond (1975).  

Merquior, certa vez, declarou que sua fama de polemista era uma herança da 

primeira geração do Modernismo. Ele afirma isso aos 22 anos de idade, a análise do 

crítico também evolui com o tempo. Pretendemos analisar a crítica merquioriana, 

destacando sua importância para o cenário cultural brasileiro, não apenas político.  

Na década de 1980 ocorre uma transformação em seu posicionamento no 

que diz respeito à arte vanguardista da primeira geração do movimento modernista 

no Brasil. O crítico publica então um de seus livros mais polêmicos, As Ideias e as 

Formas (1981), no qual um Merquior maduro inicia fazendo um questionamento no 

mínimo peculiar: “É possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda 

sem ser reacionário em política, ciências humanas e estética? Este livro sustenta 

que sim”. Nessa obra e em O fantasma romântico e outros ensaios (1981), Merquior 

muda completamente seu posicionamento quanto ao Modernismo, agora 

condenando os devaneios da arte vanguardista e destacando os problemas das 

expressões artísticas modernas. Em suma, trata-se de um posicionamento diferente 

e divergente do de outrora. 

Lançando um olhar para essa singular trajetória de pensamento, neste 

estudo, objetivamos responder à seguinte problemática: Como se configura a 

análise merquioriana em relação ao Modernismo? Nesse sentido, esta pesquisa tem 

como corpus a crítica merquioriana e seu processo de mudança quanto à visão 
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acerca do Modernismo Brasileiro. Especialmente alguns ensaios dos livros Razão do 

poema (1965), Formalismo e tradição moderna (1974), O fantasma romântico e 

outros ensaios, Critica (1990), além de alguns posfácios das reedições das obras de 

Merquior. 

A pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico, agregando informações 

pertinentes com base na leitura de livros, artigos, ensaios e teses que tratam do 

Modernismo, bem como de obras que destacam a importância de José Guilherme 

Merquior para a literatura e para uma visão do Modernismo, utilizando-se 

principalmente as reedições comentadas da obra do crítico, nas quais são 

fornecidas informações importantes sobre sua obra. Por fim, foi feita uma leitura 

analítica, na íntegra, da obra de Merquior, explicitando sua análise do movimento 

modernista. Levantamos a hipótese de que a análise merquioriana em relação ao 

Modernismo se transforma ao longo de sua produtividade crítica. De maneira mais 

precisa, entre 1965 a 1990. 

A dissertação está organizada da seguinte maneira: o primeiro capítulo trata 

da instauração do Modernismo no Brasil, com a explanação do pensamento de 

críticos que enfatizam os feitos de 22 e alguns eventos ocorridos no século XX que 

abalaram o cenário mundial, como Mário da Silva Brito, Frederico Coelho, João Luiz 

Lafetá e Mário de Andrade. Tendo em vista que Merquior valoriza o movimento 

modernista de 22 na década de 60, é pertinente mencionar a opinião de outros 

críticos, como é o caso da contribuição de Mário de Andrade, que participou 

diretamente da instauração do Modernismo no Brasil, e de Mário da Silva Brito, que 

escreveu, em 1971, um livro de grande importância para os estudos sobre o 

movimento modernista. Além disso, incluímos também o pensamento de críticos 

contemporâneos, como Antonio Candido, Wilson Martins e João Cezar de Castro 

Rocha. O segundo capítulo aborda as contribuições de Merquior para o processo de 

valoração do Modernismo no Brasil, destacando-se as contribuições do jovem 

Merquior em Razão do Poema (1965). Também se descreve a trajetória intelectual 

do crítico, realçando a importância de se debater sua obra no contexto da crítica 

literária contemporânea.  

No terceiro capítulo, descreve-se, no pensamento de Merquior, o processo de 

transformação crítica em relação ao Modernismo na década de 1980. Para isso, 

abordam-se textos de outros críticos e posfácios das reedições da obra do próprio 

Merquior que demonstram esse processo de transformação no seu pensamento 
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sobre o Modernismo. Nesse capítulo se alude, mais uma vez, ao texto de Luiz Costa 

Lima, Um Certo Merquior, porque nele o autor destaca a contribuição de Merquior 

para o legado modernista e discorre sobre as assertivas do pensamento do jovem 

Merquior que permanecem no Merquior maduro. A intenção é que fique evidente o 

processo de transformação crítica, explicitando que não se trata de incoerência, 

mas, sim, de avanço crítico 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODERNISMO NO BRASIL 

 

“O Modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas 

consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional”. 
 

Mário de Andrade 

 

Este capítulo tratará da abordagem de outros críticos sobre o movimento 

modernista no Brasil, buscando debater ideias de estudiosos que escreveram sobre 

o Modernismo e suas contribuições positivas e negativas para o cenário cultural no 

Brasil. Focaremos as análises na geração de 22.    

 

2.1 Instauração do Modernismo no Brasil 

 

Antes de tratarmos propriamente do pensamento de José Guilherme Merquior 

sobre o Modernismo, é necessário que expliquemos o que foi o movimento 

modernista, especialmente no Brasil: destacar suas conquistas, aspirações e até 

mesmo o exagero condenado por muitos, para entendermos de fato o que o legado 

modernista deixou na cultura brasileira. Mencionaremos, minuciosamente, a primeira 

geração do movimento modernista, ou a geração de 22, a qual o jovem Merquior se 

empenhou em valorizar em 1965. 

Descrevemos as inovações literárias trazidas por esse novo estilo de época, 

dando ênfase a aspectos abordados por alguns críticos sobre a fase heroica do 

modernismo. Observamos que o jovem Merquior, ainda aos 22 anos, publicando no 

Suplemento Dominical, preocupa-se em canonizar esse movimento de atualização 

da literatura brasileira. Trataremos, ainda, brevemente, das fases seguintes do 

modernismo: a fase regionalista de 1930 e a fase de valorização da forma, de 1945. 

Inclusive Merquior condena a geração de 45 por considerar que os poetas dessa 

geração não souberam preservar o espírito revolucionário de 22. Merquior critica tais 

poetas, pois estes são influenciados pelo Estruturalismo, o ensaísta carioca exagera 

em seu posicionamento em relação à Geração de 45, chamando-a de “geração 

enganosa de 45”.  
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Vejamos, primeiramente, alguns fatos que antecedem a instauração do 

Modernismo. 

A intenção de mencionar algumas das principais questões do movimento 

modernista ocorre por duas razões, a primeira delas é para contextualização teórica, 

a segunda porque alguns pontos destacados pelos estudiosos citados no trabalho 

dialogam com o pensamento merquioriano. Seja com as ideias do crítico na década 

de 60, no processo de elucidar a importância do movimento modernista, ou apontar 

as falhas do referido movimento, de modo que analisar a transformação do 

pensamento de um crítico sobre uma determinada tendência, pressupõe uma leve 

abordagem sobre a tendência analisada. 

Desde o início do século XX, a Europa vivencia uma fase chamada Belle 

Époque, período conhecido pela euforia e culto à modernização, com relevo para a 

apreciação das máquinas e a valorização da velocidade. É também um momento de 

grandes produções cinematográficas, máquinas voadoras, inovações tecnológicas e 

científicas. São fatos que interferem diretamente na rotina da sociedade, numa 

época de transição que ocasionou significativas alterações em diversos setores da 

vida, sendo algumas positivas, como os avanços tecnológicos, e outras que 

trouxeram consequências negativas. Essa fase conturbada se reflete na 

individualidade do homem, já que alguns fatos importantes influenciaram 

diretamente a mudança de comportamento da humanidade. 

 Alguns eventos marcantes de grande escala, como a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e, posteriormente, a Crise de 1929, afetam de maneira 

negativa o cotidiano da sociedade. Mário da Silva Brito menciona a importância 

desses acontecimentos do século XX, em seu livro História do Modernismo 

Brasileiro: Antecedentes da Semana de Arte Moderna (1971). 

 

O século XX daria coordenadas absolutamente inéditas ao mundo. 
Provocaria transformações radicais e profundas. Sob o seu signo, 
registra-se o apogeu da época industrial e técnica, a formação da 
alta burguesia e do proletariado, o estabelecimento organizado do 
capitalismo. A revolução burguesa passa a ser revolução dos 
banqueiros. Dá-se aperfeiçoamento das máquinas de combustão e o 
aproveitamento da eletricidade nas indústrias, com o seu 
consequente e imediato progresso. Cresce o comércio, fomenta-se o 
transporte, multiplica-se a produção, que, processada em larga 
escala, aborta os entrepostos, gerando as rivalidades do comércio 
internacional. (BRITO, 1971, p. 23) 
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De certo modo, o crítico anuncia que, depois de fatos como esses, capazes 

de abalar o cenário mundial, a maneira de encarar a arte não seria mais a mesma, 

ou seja, justamente devido a essas ocorrências, o movimento de modernização 

artística ganha força. Um componente necessário para se compreender bem a 

emergência de novos paradigmas artísticos é que, como consequência dos fatos 

que marcaram o século XX, principalmente as guerras, sentimentos de desilusão e 

tristeza se apoderam da humanidade, oriundos de uma sensação de perda e de 

impotência. Tal cenário torna-se alvo das reflexões de muitos filósofos, que buscam 

explicar essa nova condição e suas consequências para o homem do século XX.  

Nesse período, Sigmund Freud funda a Psicanálise, explorando as dimensões 

do inconsciente humano, levantando questões até então desconhecidas sobre a 

psique. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche proclama a morte de Deus, cuja 

crença embasava todo o pensamento e a cultura da sociedade ocidental. 

Nesse contexto, o Modernismo é a expressão artística da modernidade, visto 

que a maneira de produzir e encarar as artes obviamente muda. A arte de 

vanguarda, como o Expressionismo, o Surrealismo, o Dadaísmo, o Futurismo, 

anunciam uma revolução na maneira de produção artística, sendo que, no Brasil, o 

anúncio dessa mudança se dá com a Semana de Arte Moderna, em 1922. No livro A 

Semana sem fim (2012) que Frederico Coelho escreve para comemorar os 90 anos 

da semana que abalou o conceito de arte no Brasil, o autor destaca o seguinte: 

 

A Semana de Arte Moderna torna-se, assim uma efeméride e um 

modelo histórico, pois é ponto de “agoricidade” permanente, o evento 

que sintetiza o espraiamento nacional de mais de 20 anos de 

transformações ininterruptas no pensamento cultural brasileiro (ou 

exatamente 28, se seguirmos os batizamentos cronológicos mais 

comuns demarcando (1917-1945).Ela divide como data redonda um 

“antes e depois” para a difusão do pensamento moderno no país. 

(COELHO, 2012, p. 58-59) 

A Semana de 1922 foi, sem dúvida, um evento de importância muito grande 

para o Brasil, em que, de certa forma, ainda se reproduzia a expressão artística de 

ascendência europeia, contra a qual se insurgiam os artistas que organizaram e 

participaram do evento, com o intento de consolidar a “independência artística” do 
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Brasil. Consolidava-se o projeto de criar uma literatura genuinamente brasileira, ou, 

pelo menos, com características brasileiras.  

As propostas estéticas incluem a aproximação entre a língua falada e a língua 

escrita, total liberdade de criação e, sobretudo, inspiração nacional, com destaque 

para o Movimento Pau-Brasil (1924), com o qual Oswald de Andrade propunha a 

autenticidade nacionalista, desvalorizando a influência do estrangeiro. Entretanto é 

de se observar que os artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram 

influenciados pelos movimentos de vanguarda na Europa. Lembremos que, em 

1912, Oswald de Andrade, um dos fundadores do Modernismo brasileiro, estava na 

Europa, onde teve contato com a inovação da arte de vanguarda. 

A proposta revolucionária das Vanguardas era necessária naquele período de 

grandes transformações, quando surgem os primeiros indícios da modernidade. É 

preciso destacar que a Semana de Arte Moderna não foi um movimento 

homogêneo, visto que, no Norte e no Nordeste e no Sul do Brasil, em 1922, não se 

observam eventos que evidenciem esse movimento de transição importante que foi 

o início do Modernismo no Brasil. Deu-se, assim, de modo gradual, a disseminação 

das ideias modernistas pelo país. Sobre tal questão, de expansão do movimento 

modernista, mencionaremos o pensamento do professor Luís Augusto Fischer 

(1999). 

Como estamos tratando de arte na modernidade, é preciso levar em 

consideração que, antes, a ideia de universalidade era dominante. As questões 

individuais do ser humano, como supramencionado, surgem como consequência de 

alguns fatos negativos que abalaram o cenário mundial. Nesse contexto, emerge o 

sentimento de desilusão que modifica a maneira de o homem enxergar o mundo e 

seus semelhantes. A realidade passa, assim, a ser encarada de maneira diferente, 

ganhando força o desejo de renovação e de atualização no modo de vida e nas 

artes.  

Após a Semana de Arte Moderna, como destaca Frederico Coelho, ainda sob 

os escândalos, vaias e aplausos, inicia-se a primeira geração do Modernismo, nos 

anos de 1922 a 1930, época difícil por conta da quebra da bolsa de valores em Nova 

Iorque e dos últimos anos da República Velha, em 1930.  O caráter inovador dessa 

primeira geração modernista estimulou a descentralização da literatura e propôs 

uma inovação literária, que culminou no aparecimento de diversos grupos de 

vanguarda por todo o país.  
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Algumas características da geração de 22 foram de suma importância para a 

canonização do Modernismo brasileiro. Na poesia destacam-se a ausência de rima, 

o interesse pela condição social do ser humano. A valorização do inconsciente. 

Ademais, a característica formal de grande destaque é o verso livre, consolidando 

de fato a revolução estética, pelo fato de que, na língua portuguesa, a técnica 

tradicional do verso varia entre duas e doze sílabas poéticas, com acentos 

devidamente distribuídos. Desvencilhando-se dessa forma estabelecida e propondo 

a liberdade métrica, o movimento causa certa estranheza e até mesmo resistência 

por parte da crítica. Antonio Candido destaca o seguinte em Presença da literatura 

brasileira III Modernismo (1968) ele faz as seguintes considerações sobre o 

movimento modernista no Brasil: 

Os modernistas de 1922 nunca se consideraram componentes de 
uma escola hipótese, nem afirmavam ter postulado rigorosos em 
comum. O que unificava um grande desejo de expressão livre e a 
tendência para transmitir, sem os embelezamentos tradicionais do 
academismo, a emoção pessoal da realidade do país. (CANDIDO; 
CASTELO, 1968, p. 9) 

Essa proposta de refletir sobre o Brasil é uma marca importante do 

movimento modernista, dando ensejo para se criarem e valorizarem as produções 

artísticas brasileiras. Já a produção literária sem regras possibilita a naturalidade da 

expressão. Desse modo, concretiza-se, na obra artística, a aspiração ideológica e 

estética do Modernismo: a busca da expressão nacional autônoma e menos formal. 

Estabelece-se, assim, um contraponto às influências europeias que dominavam a 

produção artística no Brasil. Ainda neste livro Candido destaca outra faceta do 

Modernismo brasileiro se compararmos ao Romantismo. No que remete à poesia 

 

O Modernismo levou muito mais longe do que o Romantismo a 
subversão dos gêneros literários. Antes de mais nada, houve uma 
espécie de permuta: a poesia aproximou-se do ritmo, do vocabulário, 
dos temas da prosa; a prosa de ficção adotou resolutamente 
processos de elaboração da poesia, como é notório na fase dinâmica 
de 1922-1930. (CANDIDO; CASTELO, 1968, p. 18)  

 

Essa relevância dada às questões sociais, no Modernismo, em representar 

questões de cunho social é abordada por críticos ou estudiosos da literatura, a 

exemplo de João Luiz Lafetá, em seu livro 1930: A Crítica e o Modernismo, de 1974. 

 



20 
 

A experimentação estética é revolucionária e caracteriza fortemente 
os primeiros anos do movimento: propondo uma radical mudança na 
concepção de obra de arte, vista não mais como mimese ou 
representação direta da natureza, mas como objeto de qualidade 
diversa e de relativa autonomia, subverteu assim os princípios da 
expressão literária. Por outro lado, inserindo-se dentro de um 
processo de conhecimento e interpretação da realidade nacional. 
(LAFETÁ, 1974, p. 12-13) 

A experimentação estética revolucionária e a mudança radical são aspectos 

do Modernismo frequentemente retratados, em alguns casos, de maneira positiva, 

se pensarmos que geração a de 22 mudou completamente o cenário artístico 

nacional.  Um grande exemplo é o “poema-piada”, de Oswald Andrade. Outros 

estudiosos afirmam que o Modernismo não passou de um movimento sem sentido 

que deturpou as artes, como é o caso do poeta e crítico Bruno Tolentino, sobre cuja 

opinião explanaremos adiante. 

 Fato é que, desse processo de análise crítica participaram tanto poetas que 

sucederam à geração de 22 quanto aos críticos que se dispuseram a analisar e 

avaliar poéticas, poemas e manifestos de autores como Mário de Andrade, Oswald 

de Andrade, Cassiano Ricardo e outros. Nesse sentido, é comum pensar na geração 

de 22 apenas pelo lado revolucionário, lançando-lhe olhares e críticas exacerbados, 

o que, de certa forma, ofusca os feitos literários da geração inovadora. Em 

Antecedentes da Semana de Arte Moderna (1971), Mário da Silva Brito afirma que a 

mudança proposta em 22, a atualização da literatura brasileira, era necessária. 

 

O desejo de atualizar as letras nacionais – apesar de para tanto ser 
preciso importar ideias nascidas em centros culturais mais 
avançados – não implicava uma negação do sentimento brasileiro. O 
Brasil avançava materialmente, aproveitava-se dos benefícios da 
civilização, mas no plano da cultura, não renunciava ao passado. 
(BRITO, 1971, p. 32) 

 Sobre a influência de centros avançados, ele se refere aos centros europeus, 

isso porque o Brasil não acompanhava a evolução dos tempos, os benefícios da 

modernização. Uma verdade que não se pode negar, em partes por ser algo natural. 

Trata de um processo que se concretiza aos poucos, mas por acomodação também. 

Receio de enfrentar a inovação, que mais parece assustadora. O próprio Mário de 

Andrade, figura muito importante no cenário da literatura brasileira, principalmente 

no modernismo, destaca esta dificuldade em seu livro Aspectos da Literatura 

Brasileira (1943); questiona quem melhor que o próprio para relatar a importância, 



21 
 

dificuldade e magnitude do movimento modernista, com a proposta inovadora da 

Semana de Arte Moderna em 1922. 

O meu mérito de participante é mérito alheio: fui encorajado, fui 
enceguecido pelo entusiasmo dos outros. Apesar da confiança 
absolutamente firme que eu tinha na estética renovadora, mais que 
confiança, fé verdadeira, eu não teria forças nem físicas nem morais 
para arrostar aquela tempestade de achincalhes. E se aguentei o 
tranco, foi porque estava delirando. (ANDRADE, 1943, p. 232) 

Mário de Andrade, em 1943, parece não acreditar nos feitos modernistas, 

especialmente os da geração de 22. Obviamente ele se refere à recepção do 

Modernismo, a qual não foi muito amistosa, como se a sociedade não estivesse 

preparada para tantas e tão fortes mudanças. Era muita inovação para aquele 

período, pelo menos é o que parece, uma vez que o processo de canonização do 

modernismo foi lento. Tais reações eram de se esperar. Na verdade, os artistas que 

se envolveram já faziam alguma ideia de como seria a recepção de um movimento 

como aquele, marcado pelo choque inicial nas pessoas e na academia, 

principalmente. Fato semelhante se deu com a recepção do Tropicalismo, na década 

de 60. 

Na segunda fase do Modernismo (1930-1945), o movimento já se 

consolidava, de modo que a ousadia estética, o radicalismo na criação literária 

acabam perdendo relevo, destacando-se a grande preocupação com a situação 

vivenciada pelo povo brasileiro e com acontecimentos importantes, como a Segunda 

Guerra Mundial. O país está mudado, social e economicamente, então, mais uma 

vez, é hora de repensar os valores.  

Alfredo Bosi menciona a importância dessa nova fase do Modernismo, em 

sua História Concisa da Literatura Brasileira: “Reconhecer o novo sistema cultural 

posterior a 30 não resulta em cortar as linhas que articulam a sua literatura com o 

modernismo. Significa ver novas configurações históricas” (BOSI, 2006, p. 433). 

Nesse sentido, a geração de 30 encontrou o caminho aberto para concretizar o 

projeto de retratar as questões sociais que marcavam o Brasil. Ou seja, por ser a 

segunda fase do movimento, encontrou certa facilidade, graças à geração anterior, 

que, de certa forma, preparou o terreno para a representação artística que marcou 

os anos de  1930.  

De fato, após a geração 22, o movimento modernista passa por um momento 

de transição, em 1930, a partir da qual nos deparamos com a famosa fase 
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regionalista, assim denominada porque, nesse período, uma questão importante era 

justamente retratar a realidade de uma determinada região com suas peculiaridades, 

principalmente o Nordeste, região castigada pela seca, contemplando-se também as 

características regionais de outras partes do país. 

Alguns clássicos da prosa regionalista de 1930 incluem Vidas Secas (1938), 

de Graciliano Ramos, e O Quinze (1930), de Raquel de Queiroz. No enredo de tais 

obras avultam os conflitos de um protagonista que, na maioria dos casos, lida com 

questões internas e externas. Em algumas obras, esse protagonista nega seus 

princípios para lidar com as injustiças sociais e uma força maior que rege o universo, 

buscando encontrar uma solução plausível para situações complicadas.  

 

Para ver quanto essa poesia regional se banhou de emoção 

genuinamente válida para o Brasil e o mundo, sendo amor da terra 

elevado ao universalismo dos mais altos sentimentos, num jogo entre 

particularidade do solo e a excelência da arte, entre o cingir-se ao 

ambiente e ao valor para qualquer local. Regionalismo, portanto, de 

integração de culturas (MERQUIOR, 2017, p. 42)  

 

Vários estudiosos destacam a importância desse período, cujas obras 

começam a cair nas graças da sociedade, pois o homem comum está representado 

na produção literária. A fase de 30 é realmente marcada pelos romances sociais, 

como destaca Antonio Candido. A representatividade do indivíduo e seus demônios 

internos, bem como a abordagem de questões naturais, como a seca no Nordeste, 

aparecem frequentemente nessas obras.  

Em síntese, o projeto ideológico do Modernismo, como ressalta Lafetá (1971), 

incluía as características sociais como elementos fulcrais do enredo dos romances, 

não se tratando de uma regra geral, logicamente, mas, na maioria dos casos, são 

notáveis esses aspectos na prosa regionalista de 30.  

Na terceira fase, entre 1945 a 1955, percebe-se uma preocupação com o 

indivíduo, sendo que alguns poetas ainda buscam revolucionar a técnica do verso 

consagrado, o que se destaca é a forte preocupação com a realidade brasileira, 

manifestada em poemas mais voltados para a política, e também uma gama de 

poemas experimentalistas. No entanto existe uma peculiaridade na geração de 45, 

em decorrência do contexto histórico, mais precisamente a vertente estruturalista, 

que começa a emergir naquele período: a valorização dos traços tecnicistas, com 

tônica na forma ou estrutura. Sobre esse aspecto:  
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A literatura tem-se mostrado sensível às exigências formalizantes e 
técnicas que, por assim dizer, estão no ar. Um formalismo pálido, 
entretido como respeito ao metro exato e fuga à banalidade nos temas 
e nas palavras já se delineava. (BOSI, 2006, p. 436) 

 

2.2 Alguns problemas do Modernismo 

 

 No tópico anterior, destacamos aspectos importantes do Modernismo, 

segundo alguns críticos, como fatos que chamaram atenção e ainda aquilo em que o 

movimento se destacou, realçando uma visão positiva por parte dos estudiosos. Por 

outro lado, há críticos que não encontram pontos positivos no movimento 

modernista, pelo contrário, acham que a revolução literária não passou de falta de 

repertório ou pobreza de linguagem. É o caso de Bruno Tolentino, em texto intitulado 

“Banquete de Ossos”, publicado na revista Bravo (1998). O título já anuncia uma 

visão negativa, visto que um “banquete de ossos” não é algo inspirador, como se 

evidencia no seguinte trecho. 

Ora, o que nos aconteceu desde a Semana de Arte Baderna de 
1922? A instauração de uma sensibilidade mais próxima de nossa 
realidade nacional, dizem uns, repetem muitos e aquiescem todos. 
Pois pergunto-me eu: o quão distante estivemos dela durante 
séculos, de Gregório a Gonzaga, de Cláudio Manuel a Lima Barreto, 
de Varela a Alphonsus, do Condor Baiano ao Anjo Negro, de Alencar 
a Nabuco, de Bilac a Euclydes? Ou ainda, numa equação que 
sublinha uma tão impressionante cornucópia: de Gonçalves Dias a 
Machado de Assis pairávamos de fato assim tão longe de nós 
mesmos? Não se leria antes em tão rica e diversificada linhagem 
aquela pujança do espírito que marca e define as civilizações em 
imperturbável ascensão? Que necessidade tão premente exigiria 
uma alteração radical dos recursos acumulados por um idioma que 
nunca dantes se curvara ao suposto enriquecimento das reduções 
diletantes ou dialetais? Que grande contribuição à identidade de um 
povo deveria sua erupção ao exotismo de uma “nova” linguagem, a 
nascer (sabe-se lá como) de uma ruptura com a saudável e sempre 
mutável perenidade da língua portuguesa? (TOLENTINO, 1998, p. 
18-20) 

 

Este fragmento do texto de Tolentino deixa clara sua opinião sobre o 

Modernismo, na verdade sobre a geração de 22, e não para por aí, pois o crítico, ao 

expressar sua posição ácida em relação ao Modernismo, faz questão de mostrar 

destreza e rebuscamento em seu vocabulário, para destacar que é um militante 

parnasiano, à semelhança de Olavo Bilac, o qual, segundo Tolentino, era um escritor 
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de verdade. Ademais, na concepção do crítico, deveríamos nos orgulhar de falar a 

língua portuguesa de Camões. Em suma, para Tolentino, o Modernismo não passou 

de histeria desnecessária, excluindo de sua acidez somente a poeta Cecília 

Meireles.  

O crítico discorre sobre a insignificância do movimento, destacando que a 

falta de rigor estético e a decadência da linguagem são as heranças do Modernismo, 

principalmente no Brasil, onde, segundo ele, a “imaturidade intelectual” reina em 

absoluto. Outro fato mencionado por Tolentino é que deveríamos nos orgulhar de 

falar português, língua que Portugal nos emprestou, devendo ser um motivo de 

honra os brasileiros falarem o idioma de Camões. Nessa perspectiva, a revolução na 

linguagem proposta pelo movimento modernista soa como uma afronta. Tolentino 

quer dizer que o modernismo não serviu para nada, expressando, assim, uma visão 

equivocada a qual não faz nenhuma questão de esconder. 

 

A “poética modernista” foi o subproduto de subpoetas, uma receita 
de “liberdade” que se resumia à incompetência formal mais libertária 
e culmina hoje num relaxamento idiomático de cunho improvisatório, 
sob selo e sanção (believe it or not!) universitário. E foram aqueles 
dois minimestres de tantas levianas inconseqüências os pais, os 
parteiros e padrinhos do renitente monstrengo. Enquanto cultores da 
arte da poesia foram meros ideólogos do verso, do pior verso que se 
fez e se continua a fazer entre nós. O que Wystan Auden chamava 
de “imitation of poetry” recebeu assim um inesperado e acabrunhante 
brevet d‟honnheur. Voa-se desde então em parafuso, ao rés-do-
chão, em matéria de técnica, de carpintaria, de operação formal. O 
vale-tudo instaurado em 22 e, sob a pétrea égide dos empreiteiros 
culturais da USP, alastrado à totalidade de nossa academia, tornou-
se pro domo sua uma aberração institucional, tão ruidosa quanto oca 
e autoritária. O “espírito de 22” é uma coleção de fantasmas 
empalhados no Anhangabaú, mas insiste a golpes de matraca em 
impor-se a todo verdadeiro espírito de crítica e criação. A decorrente 
desordem intelectual. TOLENTINO, 1998. p.19) 

 

 

Bem, se a intenção de Tolentino era analisar criticamente o movimento 

modernista ele deveria pelo menos destacar as questões do movimento em sua 

totalidade, mostrar o condenável e o louvável, ele mesmo destaca a importância de 

Cecilia Meireles, posteriormente ele afirma que o movimento não serviu para “nada”. 

Tolentino não aborda em seu texto é a abertura que o movimento modernista 

ofereceu a escritores que hoje são consagrados.  
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É evidente, no texto de Tolentino1, a ausência de menção à abertura que o 

movimento modernista ofereceu a escritores hoje consagrados, negligenciando, por 

exemplo, a importância de obras como Macunaíma (1928) e Vidas Secas (1938). 

Ainda, na geração de 22, só que em outro modo de expressão artística, temos 

Tarsila do Amaral e muitos outros nomes de destaque.   

Obviamente, não há problema algum em se questionar ou criticar qualquer 

movimento artístico, pelo contrário, as críticas ajudam a construir o legado. A atitude 

mais assertiva é detectar e mencionar os problemas, sem desconsiderar os aspectos 

positivos. Desse modo, condenar o movimento modernista, alegando unicamente 

falta de rigor, é cair na armadilha do radicalismo crítico, que mais atrapalha do que 

ajuda. 

 Em virtude da ousadia do movimento modernista, nas referências à geração 

de 22, a sensação é conflitante, configurando-se uma visão dúbia, pois ora se 

valoriza a atualização das artes, ora se reclama da falta de rigor na linguagem na 

poesia. Algumas observações, inclusive, ofuscam a importância do movimento. 

Sabe-se que as realizações dos poetas que se envolveram com a Semana de Arte 

Moderna constituíram referência para a literatura modernista posterior e 

contemporânea no Brasil, entretanto o reconhecimento amplo de seu legado, 

diferentemente do que se dá atualmente, ocorreu de maneira lenta. Agora, sobre a 

questão da expansão do Modernismo, alguns fatos merecem destaque, vejamos.  

Luís Augusto Fisher destaca algumas peculiaridades negativas do 

Modernismo brasileiro, na obra intitulada Para fazer a diferença (1999). O capítulo 

intitulado “Contra São Paulo”, reúne ensaios sobre o protagonismo do Estado de 

São Paulo: “Mário, carrasco do Brasil”, “A dura missão de ser paulista, “Pré-

Modernismo é a mãe” e “São Paulo é que manda em nós”. Fisher destaca e analisa 

a centralidade do Estado de São Paulo na eclosão do Modernismo, pois lá ocorreu a 

Semana de Arte Moderna, o embrião do movimento no Brasil, o qual se centralizou 

em terras paulistas. Segundo Fischer (1999, p. 165), “São Paulo fala pelo Brasil, 

como Mario falou pelo Brasil. O resultado é que, em boa medida, a nossa voz foi 

roubada. Está bom assim?”. 

Ao longo dos ensaios, Fischer é cristalino em seu posicionamento sobre a 

arte de vanguarda e sobre o projeto revolucionário da geração de 22, o qual se 

                                                           
1
 Neste texto Tolentino analisa principalmente a poesia no movimento modernista, sabe-se 

que prosa e poesia percorreram caminhos diferentes Modernismo Brasileiro.  
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limitou a São Paulo. Por isso, ele se refere ao Modernismo de 22 como Modernismo 

paulista, reforçando a ideia de que toda a renovação literária proposta pelos 

paulistas não se estendeu a outras partes do Brasil, país de proporções continentais 

 

Mário de Andrade foi o grande animador daqueles enlouquecidos 
vanguardistas. E foi o autor de Macunaíma, narrativa em vários 
sentidos símbolo e síntese do Modernismo paulista. Mas já é hora de 
duvidar um pouco dessa certeza. O primeiro sintoma pode ser 
detectado no próprio livro de 1928.  Macunaíma é um livro chato, 
ruim como realização, quase ilegível se o sujeito não tiver interesse 
museológico. Faça o teste: tome lá o seu exemplar e tente ler de 
sangue doce a história do “herói sem caráter”. Sim, ele foi importante 
para o cenário da narrativa brasileira, abriu portas, descobriu termos, 
levantou lebres, instigou espíritos, chutou o pau da barraca do 
realismo trivial, mas não é um grande livro. (FISCHER, 1999, p. 163). 

 
  

Esse fragmento evidencia a insatisfação do ensaísta com o movimento, 

especialmente com Mário de Andrade, autor de reconhecida importância para o 

Modernismo. Nesse sentido, de acordo com Fischer, mesmo sendo Macunaíma 

(1828) uma obra precursora, de suma importância para a instauração do 

Modernismo no Brasil, está eivada de elementos que dificultam o processo de 

compreensão, além de não instigar o leitor. Para Fischer, a simbologia do “herói sem 

caráter”, tentando evidenciar uma nova perspectiva de protagonista, não funciona. 

Desse modo, o problema não é a inovação, e sim a obra. Resulta, pois, que toda a 

valorização de seu autor e da própria é falácia. 

 

O Modernismo brasileiro, como Mário, tem uma importância 
hipertrofiada nos estudos literários nacionais. É tomado como 
referência obrigatória e decisiva: a história da cultura nacional parece 
ter ali um ponto de inflexão de infinita relevância, como se não 
houvesse outra alternativa para a atualização e emancipação das 
letras brasileiras no século 20. Mas não é bem assim. O 
Modernismo, é certo, aglutinou certas tendências que já estavam no 
ar, mas só ganhou destaque porque aconteceu num momento 
particular de um espaço econômico definido - São Paulo, anos 20 e 
30, local e época propícios para acolherem uma vanguarda 
destrambelhada que servisse para buscar uma nova leitura do Brasil, 
a partir do novo centro nervoso do país. (FISCHER, 1999, p. 164). 

 
 

Ironias à parte, o texto de Fischer nos convida a refletir sobre uma série de 

questões, em primeiro lugar, não subestimar nem supervalorizar movimento algum, 

artístico ou não. Nesse sentido, seguindo a lógica de Merquior, olhemos para o 
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movimento modernista de maneira distanciada e indaguemos: esse movimento 

alcançou êxito total em sua proposta estética de renovação? A resposta, obvia, é 

não.  

Percebe-se que grande parte do insucesso do movimento modernista ocorreu 

porque os ideais propagados não alçaram voos tão altos como seus idealizadores 

previam. Primeiro, porque a crítica não soube lidar com tanta inovação; segundo, 

porque o movimento não atraiu o público, de início por uma razão bem simples: o 

Modernismo revolucionário se manteve em São Paulo, enquanto as regiões 

Nordeste e Norte do país, em 1922, sequer sonhavam com tais ideias. O Piauí, por 

exemplo, entrou em contato com as primeiras ideais modernistas já na década de 

1940. Em síntese, o movimento não dialogou com o país de maneira abrangente, 

fato que se tornou um forte empecilho para a confirmação da principal ideia do 

Modernismo, a de atualização da literatura brasileira.  

Fischer segue essa mesma vertente de detectar e radiografar os problemas 

do movimento, sendo que outro fator que muito o incomoda é a ideia de pré-

modernismo. No ensaio intitulado “Pré-modernismo é a mãe”, o ensaísta menciona 

que algumas premissas do movimento modernista não eram assertivas, citando, 

como exemplo, a ideia de que o pré-modernismo era uma prévia de um movimento 

vindouro, o qual mudaria as perspectivas artísticas em nosso país. Como se Lima 

Barreto fosse um escritor “menor” que Mário de Andrade, Oswald de Andrade ou 

que todos aqueles que se envolveram com a Primeira Geração do movimento 

modernista. 

 

O caso é que o termo pré-modernismo não presta, ou melhor: presta, 
mas para um específico fim - ressaltar o Modernismo paulista. Sim, é 
exatamente assim: o termo pré-modernismo foi inventado, ou mais 
precisamente fortalecido, por São Paulo, a partir da figura totêmica 
de Mário de Andrade e da USP em geral. Os paulistas resolveram 
que seu Modernismo deveria estar no centro da história da literatura 
brasileira, tanto quanto estivera o Romantismo. A equação seria, e 
acabou sendo (porque a gente repete esta asneira ou este 
imperialismo sem gemer), a seguinte: aquilo que o Romantismo foi 
para o Brasil pós-independência, o Modernismo o seria para o Brasil 
Moderno, do século 20, a saber, a expressão da identidade brasileira 
legítima. (FISCHER, 1999, p. 175). 

 
 

 



28 
 

Fischer desfere, assim, duros golpes contra o movimento denominado pré-

modernismo, afirmando ser patrocinado por paulistas, embasados pela USP, com a 

aspiração de equiparar o Modernismo a outro movimento de fundamental 

importância para Brasil, o Romantismo. Sabe-se que o Romantismo era detentor de 

um projeto artístico ao qual o do Modernismo se assemelha: a busca da identidade 

nacional legítima, sem influências do país colonizador. Percebe-se, entretanto, que 

mesmo como toda a movimentação desse cunho, o Romantismo, mesmo acertando 

em algumas questões, falhou em outras. A exemplo, os críticos do Romantismo 

destacam a problemática representação do herói “genuinamente brasileiro”, que 

seria o índio, representado pelo Romantismo como o típico cavalheiro europeu.  

Mantendo sua linha de ataques ao pré-modernismo, continua Fischer (1999, 

p. 176): 

 

Estava claro que o ano de 1922 era o marco, com a Semana de Arte 
Moderna. Então a coisa seria mais ou menos assim: a Verdade 
Moderna foi revelada por São Mário e São Oswald de Andrade, e 
antes deles só havia o Deserto Inominável, a burrice, o atraso. Mas se 
deram conta de que alguns autores anteriores a 22 tinham lá algum 
valor, como o citado Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Euclides da 
Cunha e outros. Então o que fazer com eles? Então inventaram a 
categoria de Pré-Modernismo, para enquadrar os autores que, 
segundo o parecer dos paulistas, anunciaram os novos tempos, isto é, 
anunciaram a chegada dos Messias Mário e Oswald. Aos anteriores, 
só restava o papel de joões batistas. O leitor perceberá a nada sutil 
intrusão dos paulistas. Mas, como eles é que têm a grana e a 
inteligência (a indústria cultural quase toda) eles contam a história 
conforme lhes convém.  

 

Não se pode negar que todas as questões levantadas por esse ensaísta são 

facilmente comprovadas historicamente. Obviamente, São Paulo e, por 

consequência a USP, muito influenciam o cenário cultural brasileiro, incluindo a 

produção literária. Por ser o estado mais desenvolvido economicamente, São Paulo 

é detentor de um grande protagonismo em todas as esferas: econômicas, culturais e 

intelectuais. O problema é justamente uma visão unilateral de vários momentos 

importantes na história de nosso país, de modo que o protagonismo paulista acaba 

por sufocar as vozes de outros estados que compõem a nação. Resultado disso é 

que, até bem pouco tempo, não conhecíamos autores de outras regiões do Brasil, 

como Milton Hatoum, Érico Veríssimo e Graciliano Ramos, os quais ganharam 
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notoriedade, mas, para isso, tiveram de sair de seus lugares, visto que seus estados 

não tinham representação, porque “São Paulo manda em nós”. 

Fischer afirma que a Semana de Arte Moderna foi um evento paulista que 

pouco influenciou outras regiões do país, pelo menos não no momento em que 

aconteceu. Outra questão que merece uma discussão mais detalhada é a ideia de 

pré-modernismo, a qual se assenta na premissa de que autores como Euclides da 

Cunha e Lima Barreto estariam criando o ambiente propício para a instauração do 

Modernismo, a nova tendência literária apresentada por Oswald e Mario de Andrade. 

Automaticamente essa premissa sustenta duas teses: a primeira é a de que há uma 

divisão exata nas tendências literárias, assim, ao término do pré-modernismo, 

imediatamente se instaurou o Modernismo, sendo a divisão de estilos categórica; a 

segunda é a de que os autores do pré-modernismo são “menores”, logo, por 

exemplo, Mário de Andrade seria mais importante que Augusto dos Anjos, para a 

literatura brasileira. Segundo Fischer (1999, p. 176), esse é o problema do termo 

pré-modernismo: “Se já não ficou claro, eu repito: não existe pré-modernismo, em 

nenhum lugar. E o pior: o termo não faz jus aos autores que pretende designar, 

pobre do Lima Barreto, pobre de nós”. 

Destacamos os pensamentos de autores como Luiz Augusto Fischer e Bruno 

Tolentino por suas atitudes de justamente problematizar o Modernismo brasileiro, e 

criticar esse movimento modernista. Antes, porém, de analisar o pensamento 

merquioriano nas décadas em que o autor já não encontra tantos aspectos positivos 

no movimento modernista, mencionaremos outro acontecimento de suma 

importância: a entrada do Modernismo na academia 

 

2.3 Modernismo e academia 

 

Acerca de períodos importantes para literatura, João Cezar de Castro Rocha 

escreve Crítica literária em busca do tempo perdido?, publicado em 2012, no qual se 

encontram dados relevantes sobre a crítica literária no Brasil. O autor explica, por 

exemplo, alguns motivos da demora no processo de canonização do Modernismo no 

Brasil, destacando fatores pertinentes. Um deles é que as universidades chegaram 
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tardiamente ao Brasil2 e ainda que o ambiente acadêmico era para grupos 

privilegiados, fato que dificulta todo o processo de ascensão de um período artístico. 

Segundo Castro Rocha, o Modernismo em geral demorou a ser aceito na 

universidade, ou seja, a poesia moderna não caiu no gosto dos professores a ponto 

de ser ensinada nas academias e, muito menos, nas escolas. Passado todo o 

alvoroço cultural ocasionado pelo movimento de 1922, os próprios amantes e 

professores de literatura ainda temiam ensinar os novos princípios estéticos, pelo 

menos até a década de 1940.  

No livro supracitado, Castro Rocha faz algumas considerações sobre um 

ensaio de Silviano Santiago intitulado Fechado para balanço3, em que o autor 

decreta o fim do Modernismo para o nascimento do Pós-modernismo, no qual ele 

próprio está inserido. Santiago ainda questiona se os romances daquele período 

eram mesmo modernos. Em suma, considera o Modernismo ultrapassado, 

postulando que é chegado o momento de abrir as portas para outras vertentes 

literárias. Até esse ponto, tudo certo, já que é compreensível a necessidade de 

novas vertentes artísticas. 

O crítico destaca a polêmica recepção do Modernismo no Brasil, na qual 

avultam as severas críticas de Monteiro Lobato à pintora Anita Mafalti.  Antes de 

analisarmos esse aspecto, vejamos um fragmento do texto de Santiago sobre o 

movimento modernista. 

 

As vozes dos sinos guerreiros traçam um perfil de um intelectual 
intolerante, de feição totalitária e bem pouco democrático em suas 
intenções revolucionárias, pois deseja modernizar o Brasil e atualizar 
sua arte pela destruição de seu oposto. Qualquer coisa como Abel e 
Caim de metralhadora na mão frente ao Deus sanguinário da 

história. (SANTIAGO, 1982, p. 89) 

                                                           
2 Sobre a chegada tardia das universidades ao Brasil, há uma discussão a respeito de qual 

teria sido a primeira. A Universidade de São Paulo (USP) aparece em 1934, mas alguns 
teóricos afirmam que a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) já tinha status 
de universidade antes da USP. O fato é que as duas são pioneiras quando se trata de 
Educação Superior no Brasil.  

 
3 Silviano Santiago, “Fechado Para balanço”. Publicado em 1982, em homenagem aos 

sessenta anos do Modernismo, a intenção de Silviano é destacar algumas questões sobre 
o movimento, o qual está esgotado, segundo o crítico. 

 
 



31 
 

Em poucas palavras, Santiago afirma que chegou a hora de reavaliar o 

movimento modernista, destacando alguns pontos que convergem com o 

pensamento de Tolentino, como a referência ao exagero do movimento. Santiago, 

assim como Tolentino, avaliam alguns aspectos negativos do Modernismo. 

Evidentemente, não se pode negar que a geração de 22 foi bombástica, mas será 

que foi uma “batalha sanguinária”, tipo “Caim e Abel”? Certamente o embate não se 

deu de modo tão violento, o processo de valorização do Modernismo em sua 

totalidade já se confirmou, em síntese, precisamos nos inserir no Pós-modernismo, 

mas isso não significa que devemos ignorar os feitos de 22. 

Em suma, a avaliação do legado as Semana de 1922 enfrentou uma 
hostilidade inicial que se prolongou por algumas décadas. Essa 
constatação simples, e nada exaustiva, sugere a pertinência da 
reavaliação que proponho, pois em boa medida, a maior novidade da 
crítica universitária residiu na aceitação, em princípio incondicional, 
das conquistas do modernismo (ROCHA, 2011, p. 272) 

 Durante um certo tempo os professores estavam acostumados a lecionar 

sobre as poesias românticas de Alvares de Azevedo, Castro Alves e outros. Naquela 

época, o cânone da literatura brasileira, além dos românticos, eram também os 

parnasianos, como Olavo Bilac, que produziam uma poesia carregada de rimas, em 

uma linguagem impecável, com status de alta poesia obras que destacavam o estilo 

impecável dos parnasianos, o qual deveria ser disseminada. 

O movimento espiritual, modernista, não se deve limitar unicamente 
à arte e à literatura. Deve ser total. Há uma ansiada necessidade de 
transformação filosófica, social e artística. É o surto da consciência 
que busca o universal além do relativismo científico, que fragmentou 
o Todo infinito. Se a Academia se desvia desse movimento 
regenerador, se a Academia não se renova, morra a Academia. A 
inteligência impávida, libertadora e construtora, animada do espírito 
moderno que verifica o mundo, transformará o Brasil. A Academia 
ignora a ressurreição que já começa, mas o futuro reconhecerá 

(ARANHA, 1987, p. 323) 

Este artigo de Graça Aranha, reproduzido no livro de Mendonça Telles, 

tematiza o embate entre o Modernismo e a universidade, lugar de fomento 

intelectual. Conforme a visão do crítico, se o espírito moderno se instaurara no 

Brasil, caberia aos intelectuais aceitarem a nova vertente, fato que só aconteceu 

mais tarde.  Segundo Aranha, “que morra a Academia se ela não se renova”! A 

Academia tem uma importante missão de levar o conhecimento e aguçar o senso 
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crítico, deste modo ela tem a obrigação de acompanhar o processo de maturação do 

pensamento e das artes.  

 Como destacou Rocha (2011), a aceitação do Modernismo só ocorreu na 

década de 1960, sendo, pois, necessário destacarmos a importância dessa década 

para o cenário mundial. Eric Hobsbawm já elucida a Revolução Cultural ocorrida 

nesse período, a qual culminou em uma nova maneira de encarar a realidade, de 

forma mais despojada, como se constata no seguinte fragmento de sua obra A era 

dos extremos (2005). 

 

A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem 
entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, 
o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em 
texturas sociais. Pois essas texturas consistiam não apenas nas 
relações de fato entre seres humanos e suas formas de organização, 
mas também nos modelos gerais dessas relações e os padrões 
esperados de comportamento das pessoas umas com as outras; 
seus papéis eram prescritos, embora nem sempre escritos. 
(HOBSBAWM, 1995, p. 328)  

 

Na década de 1960, período de significativas mudanças, tudo é questionável, 

inclusive métodos já estabelecidos, sendo que os grandes acontecimentos históricos 

não passariam em branco. Depois de duas grandes guerras, uma crise econômica 

que abalou a estrutura de países importantes e a ascensão dos regimes totalitários, 

a sociedade não poderia ficar indiferente. É como se as pessoas finalmente 

estivessem preparadas para recepcionar o Modernismo, em função de se ter 

alcançado um amadurecimento cultural. 

Terry Eagleton (2003) também destaca a importância da década de 1960 para 

o cenário cultural mundial, no livro Depois da Teoria: um olhar sobre os Estudos 

Culturais e o pós-modernismo. Segundo esse autor, novas ideias culturais ganham 

força nesse período, aparecendo slogans do tipo: “O que queremos? Tudo! Quando 

queremos? Agora!”.  

Percebe-se que o mundo vivenciava um momento de transição e, 

consequentemente, passava por grandes mudanças. De algum modo, o mundo já 

não era o mesmo desde a Primeira Guerra Mundial, em 1914, da Revolução Russa, 

em 1917, da Crise Econômica de 1929 e, finalmente, da Segunda Guerra Mundial. A 

todos esses fatos, que já eram suficientes para abalar a estrutura mundial, seguiu-se 

a Guerra Fria, outro acontecimento de enorme relevância. Ainda em 1961, o mundo 
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viu se consolidar a tensão bipolar da Guerra Fria com a construção do Muro de 

Berlim. No Brasil essa década é importante, pelo fato de que é nesse período que o 

Modernismo cai nas graças do povo e das academias. Passada a histeria causada 

em 22, quando as propostas inovadoras não foram bem compreendidas e, se foram, 

não conseguiram uma aprovação adequada, nos anos 1960, a sociedade já está 

amadurecida para encarar o polêmico projeto literário modernista, assim, o poema-

piada de Oswald Andrade já não causava tanto espanto. 

Na sua obra Literatura comparada, a professora Sandra Nitrini já destaca a 

importância da década de 1960 no Brasil, sendo que, em 1962, Antonio Candido 

introduziu a literatura comparada na Universidade de São Paulo. Para Nitrini (2000), 

o método comparativo de Antonio Candido foi de fundamental importância para a 

abrangência dos estudos literários, pois contribuiu para que se abrissem os olhos 

das academias e da sociedade em geral para a importância de autores que se 

preocuparam em consolidar um cenário literário nacional. É nesse período de 

expansão dos estudos literários que as obras modernistas ganham força, inclusive 

as da geração de 22. 

Ao instaurar o método comparativo nos cursos de Letras, Candido ajudou a 

introduzir o modernismo na universidade, pois se empenhava em comparar 

escritores brasileiros com escritores internacionais, analisando as influências que 

estes exerciam nos brasileiros. Na leva de escritores brasileiros, Candido trabalhava 

com Drummond, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, justamente por serem 

autores modernistas com muitas atitudes estéticas a serem analisadas, 

principalmente o desejo de atualizar a literatura nacional.  Segundo Nitrini, (2000, p. 

196), “tendo em vista que o recorte deste estudo sobre a literatura comparada no 

Brasil situa-se entre os anos 60 e 80, esta obra de Antonio Candido abre com chave 

de ouro a produção comparatista brasileira”. 

Neste momento, como destacou João Cezar de Castro Rocha, o Modernismo 

é aceito totalmente, porque as ideias renovadoras do movimento não causam mais 

tanto espanto, e intelectuais como Candido defendem o movimento, uma vez que 

acreditam na evolução do pensamento, na necessidade de mudança. Outro aspecto 

que chama atenção quando o assunto é o movimento modernista na literatura são 

as obras produzidas neste período, são livros que deixaram suas marcas em vários 
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aspectos, mas principalmente na questão da linguagem e representação das 

mazelas sociais. 

 

2.4 O legado modernista 

 

Em 2002, Wilson Martins escreve A Ideia Modernista, em comemoração aos 

80 anos da instauração do Modernismo no Brasil. Na verdade, a ideia era que o 

crítico proferisse uma palestra na Academia Brasileira de Letras, todavia, como ele 

não pôde comparecer, escreveu o livro para comemorar a ocasião. Wilson Martins 

principia sua discussão tentando definir, minuciosamente, o Modernismo no Brasil. 

Nesse sentido, o livro está dividido em três partes: na primeira, destaca questões 

históricas que já evidenciamos neste trabalho, descrevendo a famosa fase dos 

“ismos” e as influências da arte vanguardista.  Ainda nessa primeira parte, o autor 

menciona o saudosismo moderno e a questão da prosa nacionalista e regionalista. 

 Na segunda parte do livro, Martins analisa a contribuição da crítica para o 

processo de aceitação do Modernismo e, principalmente, a lição deixada pelas obras 

modernistas, destacando as mais representativas. Como a ideia do autor é elaborar 

um balanço sobre aquele período na literatura brasileira, ele também menciona 

características negativas, a exemplo da banalização da arte. Segundo Martins, por 

mais que os autores modernistas precisassem chamar atenção para a atualização 

das artes, houve um exagero, sobretudo, na primeira fase do movimento. Quando se 

propõe a elaborar uma definição do movimento, ele diz o seguinte: 

 

O Modernismo foi, simultaneamente, o reflexo de uma inquietação e 
de uma insatisfação. A vanguarda da inteligência brasileira estava 
evidentemente insatisfeita, em 1916, com a assustadora anemia 
literária que resulta do esgotamento visível do Parnasianismo e do 
Simbolismo (MARTINS, 2002, p. 26) 

 

Para Martins, o saldo do Modernismo brasileiro é positivo, é o nascedouro de 

autores importantes, como Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo, Jorge 

de Lima, Murilo Mendes, Rachel de Queiroz, Cecília Meireles, Graciliano Ramos, 

Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que deixaram marcas positivas em nossa 

literatura. Esses autores citados são destaques em nível mundial, e suas obras 

confirmam o processo de atualização da literatura. Desse modo, a geração heroica 
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do movimento merece o devido reconhecimento por sua produtividade 

desbravadora.  

Outro autor que também analisa a perspectiva da arte moderna é Eduardo 

Jardim4 de Moraes, em seu livro Limites do Moderno (1999), no qual trata do 

pensamento estético de Mário de Andrade como esse escritor foi uma figura muito 

importante para o Modernismo no Brasil. O autor destaca que o Modernismo 

ocasionou uma reorientação na arte, e seu legado não será esquecido: “A partir de 

agora, em meados da década, ela ganha um conteúdo preciso que consiste no ideal 

de elaboração de uma arte nacional”. (MORAES, 1999, p. 29). Ainda mencionando 

algumas questões relevantes sobre a modernidade, Moraes ainda destaca o 

seguinte: 

 

Para os estudiosos do Modernismo do Brasil é o conhecido a 
reorientação do rumo do movimento a partir de 1924. O Modernismo 
sempre pretendeu, desde suas primeiras manifestações no final da 
segunda década do século, a entrada da produção cultural do país 
na modernidade, o que se identificava com a pretensão de participar 
do concerto das nações cultas. Em um primeiro momento, foi 
concebida em uma perspectiva imediatista. Imaginava-se que a 
simples adoção de meios expressivos considerados modernos 
pudesse garantir a entrada na cena moderna. (MORAES, 1999, p. 
28-29) 

 
 

Nota-se com este trecho que, Eduardo Moraes destaca algumas fragilidades 

do movimento modernista, para o autor as primeiras manifestações do movimento 

com seus métodos expressivos não era garantia para entrada na cena moderna. Os 

estudiosos do movimento modernista, em sua maioria destacam a atualização 

proposta pelo movimento modernista. A velha premissa de que desde o movimento 

modernista dentre muitas questões, atualizaria o cenário artístico nacional. De fato, 

tratou-se de um movimento revolucionário, não pode negar; entretanto, tal 

movimento não garante a entrada na modernidade, uma vez que não se tratou de 

um movimento homogêneo. Além disso, o público, sobretudo, o brasileiro ainda não 

tinha dimensão do que era o movimento de instauração do Modernismo. Sem 

mencionar da recepção crítica do movimento modernista. 

                                                           
4
 É necessário elucidar que, Eduardo Moraes estuda a ideia de modernidade especialmente 

no modernismo brasileiro. No livro mencionado o autor analisa as contribuições estéticas de 
Mário de Andrade. Para isso. O autor discorre sobre algumas questões do movimento 
modernista, apresentando como o movimento modernista apresentou a ideia de 
modernidade no Brasil. 
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Na atualidade, portanto, poucas vozes questionam as conquistas positivas do 

movimento Modernista. Sabe-se de sua importância para atualização da literatura 

brasileira, mas esta proeza não foi reconhecida de início, muitos críticos se 

envolveram no processo de canonização do Modernismo. José Guilherme Merquior 

foi um deles, como veremos no capítulo seguinte. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AS CONTRIBUIÇÕES DE MERQUIOR PARA O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DO 

MOVIMENTO MODERNISTA BRASILEIRO: GERAÇÃO DE 22 

 

“Sua passagem pela crítica foi devastadora, desmistificadora e polêmica. Se foi duro com 

alguns poetas mais ou menos consagrados, revelou muita gente nova e ajudou a 

compreensão de muitos clássicos”. 

Sérgio Tapajós 

 

Este capítulo tratará das contribuições de Merquior para o processo de 

valorização do Modernismo, basicamente as algumas obras do autor na década de 

60 e 70. Destacaremos novamente a questão das polêmicas, pois estas refletiram 

no legado crítico de Merquior.  

 

3.1 José Guilherme Merquior e a crítica literária  

 

Merquior ajudou a redigir o discurso de posse então presidente, Fernando 

Collor. Como diplomata, tinha forte relacionamento com o governo durante a ditatura 
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militar, mas se defendia das críticas argumentando que era um funcionário público. 

Seu envolvimento com o governo, entretanto, de certa forma, ofuscou sua criticidade 

literária. Depois de sua morte, esquecidas as polêmicas em que se envolvera, seus 

pares começam a abrir os olhos para a sagacidade e a precocidade intelectual de 

Merquior. 

Ao longo de sua breve carreira, Merquior foi reconhecido como polemista, 

sendo que, das várias polêmicas em que se envolveu, uma das mais famosas foi 

com a autora paulista Marilena Chauí. A confusão ganhou força porque muitos 

intelectuais tomaram as dores da escritora, acusando Merquior de “porta-voz de 

direita”. Já o psicanalista Eduardo Macarenhas o acusou de cometer “terrorismo 

bibliográfico”, pela quantidade de nomes citados em seu livro As Ideias e as Formas 

(1981).Realmente, polêmica poderia ser o segundo nome de Merquior, e ele até se 

justificava, alegando adorar o debate de ideias, mesmo que alguns intelectuais não 

recebessem de bom grado suas críticas, levando-as, inclusive,  para o lado pessoal, 

uma postura que Merquior rejeita, pois,  “como um ser humano racional, era detentor 

do direito de discordância”.  

Em um dos capítulos do livro intitulado Tarefas da Crítica Liberal, Merquior 

repudia tal prática de acusação, pois, segundo ele, não há conflito intelectual no 

Brasil e sim conflitos pessoais. Em vez de se defenderem ideias, desqualifica-se o 

crítico: “Poucos fazem como Carlos Nelson Coutinho e topam defender suas ideias, 

em vez de atacar as pessoas”. De fato, era uma tática frequente: quando não 

conseguiam responder às críticas do autor à altura, o acusavam de “porta-voz de 

direita”, até para causar uma certa comoção na sociedade civil, tendo em vista que 

se estava no período da ditadura militar. Merquior desqualifica tal atitude em sua 

entrevista à revista Veja em 1980. 

Irônico como sempre, Merquior não perdeu a oportunidade de revirar o baú da 

polêmica. Nunca deixava uma crítica sem resposta, mesmo as que nem mereciam 

respostas, como aquelas que extrapolavam o campo intelectual e partiam para o 

pessoal. Ele era um indivíduo que enxergava na razão a solução para tudo, por isso 

reconhecia que a função de um bom crítico era ter uma resposta para todos os 

questionamentos que surgissem. Merquior, porém, gastou tempo demais justificando 

seus posicionamentos. 

Em 2011, Martim Vasques da Cunha publica um texto intitulado O Cadafalso 

da inteligência brasileira, no qual afirma que, até o momento, o único texto a fazer 
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justiça com a obra de Merquior foi O Fenômeno Merquior5, de José Mário Pereira. 

Alguns autores, entretanto, afirmam que se trata de uma mera “biografia de santo”. 

Certamente porque José Mário Pereira era amigo do crítico carioca e por isso 

mesmo tinha conhecimento de sobra para escrever sobre Merquior.  

Encontramos o texto de Mário na íntegra na reedição de Verso Universo em 

Drummond (2017). Algo interessante que podemos extrair deste texto são as 

entrevistas de Merquior, nas quais ele explica várias questões sobre suas 

preferências literárias e até políticas. Para exemplificar, temos o posicionamento de 

Mequior sobre a dicotomia de Direita X Esquerda no Brasil, já destacamos as 

polêmicas em que o crítico se envolveu em decorrência de preferências políticas em 

tempos de regime militar. Em entrevista ao próprio Mário Pereira, diz ele o seguinte. 

 

Eu acho que esse tipo de conceituação está em grande parte 

esvaziado pelo uso demasiado sloganesco que dele tem sido feito. O 

problema da direita versus esquerda, usado na base do clichê, tem 

levado realmente a muito pouca análise. É o caso típico em que a 

discussão produz mais calor que luz. Trata-se de palavras dotadas 

de uma grande carga emocional e são usadas para fins puramente 

polêmicos na vida política e no combate ideológico. Eu sou cético em 

relação ao uso dessas categorias (PEREIRA, 2002, p. 340) 

 

Antes do projeto das reedições da obra merquioriana, o texto de Mário Pereira 

era uma das principais fontes de informação sobre Merquior. Um fator interessante a 

ser destacado é que Merquior doou mais de mil livros à Universidade de Brasília, 

doação que surpreendeu a todos, dada a quantidade de livros fornecidos pelo 

crítico, compreensível tendo em vista sua agudeza literária. Pereira também destaca 

a relação de Merquior com Levi-Straus, Enrest Gellner e outros, nas 

correspondências eles dialogam basicamente sobre política e cultura. Em um dos 

fragmentos que Mário apresenta, encontramos a carta que Merquior escreve a 

Gilberto Freyre. Nela,  ele diz o seguinte: 

 

Faço, desde 1960, uma crítica literária que procura enriquecer-se no 

contato com a filosofia e as ciências humanas. (....) pertenço a uma 

geração impregnada de hostilidade em relação a Gilberto Freyre. 

Embora desconcertado por, ou contrário a, mais de um juízo seu, 

                                                           
5 O texto de José Mário Pereira  foi publicado em 2001, destacando os feitos de Merquior, 

sua dedicação à cultura brasileira, detalhes de sua carreira no Itamaraty e as suas 
principais obras.    
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não compartilho esse sentimento, a meu ver preconceituoso. Sou 

relativamente imune seja às restrições científicas a seu método 

sociológico, em geral feitas por gente surda ao verdadeiro exame de 

consciência. (Idem) 

 

Martim Vasques escreve o texto para se lamentar, pois, segundo ele, o autor 

de Razão do Poema (1965) sofreu uma grande injustiça por defender suas opiniões. 

De fato, Merquior perdeu boa parte de seu tempo se justificando, respondendo 

questionamentos irrelevantes. O resultado foi que, por imaturidade, suas ideias não 

foram debatidas o suficiente. Em razão disso, precisamos de mais aprofundamentos 

sobre a contribuição de Merquior para o cenário cultural. Nesse sentido, certamente 

Vasques está satisfeito com a proposta das reedições dos livros de Merquior, com 

comentários detalhados sobre sua vida e obra. 

Merquior até explica sua fama de polemista, dizendo que seria uma feliz 

herança do Modernismo, especialmente da geração de 22, de modo que o ensaísta 

carioca ficaria mais do que feliz com a referida fama, por ser uma maneira a mais de 

aproximá-lo do Modernismo brasileiro. Esse pensamento fica claro em uma nota que 

ele nomeia, de forma singular, como “nota antipática”6, para manter sua fama de 

polemista, na qual diz o seguinte: 

 

Para terminar, presumo que muitos vão achar esta nota antipática, 
autossuficiência de modo, se assim se der, agradeço contente, pois 
nada mais ela desejou ser: tão convicto se encontra o seu autor de 
que o maior defeito em cultura é o injustificável pudor de se afirmar. 
O que por parte também lhe foi ensinado pela atitude artística e 
crítica de 22, a quem rende esta final homenagem. 
(MERQUIOR,1963, p. 8)  

 

Esse breve comentário do crítico evidencia o prazer de externar seu lado 

polêmico. Além do mais, percebe-se qual a opinião do jovem crítico quando o 

assunto é a primeira geração do Modernismo. É como se ele tivesse uma relação 

empática com esse movimento. Para Merquior, autossuficiência é algo louvável, e 

ele enxergou essa ousadia estética e autossuficiência no Modernismo, talvez por 

isso se empenhou em valorizar as características desse movimento em 1960. Seus 

ensaios contribuíram para o reconhecimento e aprofundamento de compreensão da 

obra de poetas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, 
                                                           
6 Essa nota encontra-se no livro Poesia do Brasil, organizado por Manuel Bandeira em 1963.   
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Murilo Mendes e outros. Nota-se que o próprio Merquior nutre uma certa empatia 

com os modernistas, isso porque o crítico não esconde as polêmicas que permeiam 

sua vida e obra. Wanderson Lima destaca as preciosas contribuições do jovem 

crítico carioca para a legitimação do modernismo no posfácio na reedição de Razão 

do Poema 

Para o Merquior daqueles anos, tudo o que rema contra a maré 
produzida pelos heróis de 22- ele chega mesmo a chamar a Semana 
de Arte Moderna de “Semana libertadora” - é signo de 
conservadorismo retrógrado ou falta de percepção estética. Só os 
autores capazes de reelaborar a herança de 22, a exemplo de João 
Cabral de Melo Neto, podem levar a poesia nacional a patamares 
mais altos. Purificar nossa literatura dos resíduos românticos, insistir 
na compreensão do dilema nacional e no abrasileiramento da língua, 
saltar do cotidiano aos graves temas sociais e filosóficos são ritos 
que os poetas nacionais devem cumprir para que possamos ter, de 
fato, uma literatura pujante. (LIMA, 2013, p. 300) 

 

 

Na opinião de Merquior, muitos intelectuais e artistas brasileiros não sabiam 

como recepcionar uma crítica que não dissesse respeito a nada pessoal.  Como o 

próprio afirmava, o direito de discordância é sagrado e universal. Sobre suas 

contribuições ao Modernismo no Brasil, um dos mais importantes livros de Merquior 

é Verso Universo em Drummond publicado em 1975, este livro é o resultado de sua 

tese de doutorado na Sorbonne, defendida em 1972.  Nessa obra o crítico se propõe 

a fazer uma análise global da obra de Drummond, além de uma análise minuciosa 

de um de nossos melhores poetas, Merquior ainda assinala os feitos do movimento 

modernismo. Vejamos tal afirmação neste fragmento da obra.  

Na história da poesia brasileira, estas duas conquistas são da obra 

de Drummond [...] Sabe-se o quanto ele deve à revolução estética 

dos primeiros modernistas e ao tourant capital de 1922. Seu papel foi 

o antes de realizar a promessa literária do modernismo de choque, 

criando uma espécie de poesia rica e substancial, purgada dos 

defeitos maiores da literatura acadêmica de antes de 22: servilismo 

em relação aos modelos europeus, a cegueira tocante à realidade 

social concreta, a superficialidade intelectual. (MERQUIOR, 2012, p. 

322).  

Ainda sobre Merquior e a crítica literária, ao escrever o posfácio de Verso 

universo em Drummond em 2012, Rodrigo Petrônio retoma questões que já 
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destacamos neste trabalho, da negligência que obra de Merquior sofrera. As 

reedições resgatam as contribuições do crítico e o trazem para o debate 

contemporâneo de ideias. Os professores que comentam a reedição escolhem uma 

característica que julgam importante na obra merquioriana, Petrônio destaca a 

sagacidade de Merquior ao estudar a obra de Drummond em três níveis de análise, 

Diz ele o seguinte: 

Verso Universo em Drummond é um dos exemplos mais bem 

acabados de exegese, não apenas da obra do grande poeta mineiro, 

mas de hermenêutica poética e de compensação epistemológica dos 

limites e possibilidades de interpretação no campo da literatura. 

(PETRÔNIO, 2012, p. 381.) 

Adepto das ideias iluministas, intitulou-se um neoiluminista, um ser humano 

que faz uso da razão sempre e todo lugar, buscando uma explicação racional. 

Nesse sentido, segundo Merquior, o principal inimigo do ser humano é a 

irracionalidade e a ignorância. Como destaca o professor Adriano Drummond, no 

posfácio da reedição do livro De Anchieta a Euclides: breve história da literatura 

brasileira,7 publicado originalmente em 1977. 

 
José Guilherme Merquior jamais se rendeu ao intelectualmente bem-
comportado. Sua linguagem, desde publicações mais antigas, revela 
a vocação do polemista, que se aparelha de invejável capacidade 
analítica, de ampla e profunda erudição e de argúcia estilística 
impressionante. (DRUMMOND, 2014, p. 332) 

 
 

Em março de 1983, após uma longa disputa com Arnaldo Niskier, Merquior 

vence e ocupa a cadeira 36, pertencente anteriormente a Paulo Carneiro, na 

Academia Brasileira de Letras, fortalecendo seus laços com o cenário das letras 

nacionais. Esse acontecimento, de alguma forma, fez com que o reconhecimento 

como crítico literário se alargasse um pouco em meio a tantas polêmicas 

                                                           
7 Este livro traz contribuições pertinentes à historiografia literária. Segundo Merquior, no 

início do livro “A evolução das formas literárias não é um processo autossuficiente, 
autárquico, mas um processo autônomo”. É justamente isso que Merquior se propõe a 
fazer: analisar a evolução da história da literatura, e a divisão dos capítulos já elucida essa 
ideia. O livro é divido em quatro capítulos: I: A literatura da era barroca no Brasil (até 
1770); II: O Neoclassicismo (1760-1836), III: O Romantismo (1836-1875) e finalmente IV: O 
segundo Oitocentismo (1877-1902). Vale ressaltar que esse capítulo é encerrado com o 
seguinte tópico: Machado de Assis e a prosa impressionista. 

 



42 
 

relacionadas à sua relação com o governo militar da época. Josué Montello 8 proferiu 

o discurso de recepção de Merquior, de praxe na Academia Brasileira de Letras, 

destacando a importância do crítico carioca para o cenário literário nacional, pois 

suas obras tiveram grande importância para a valorização da literatura brasileira. 

Enfatiza, ainda, que toda a obra do autor vai desdobrar a atualização cultural 

nacional. 

Antes de tudo, Merquior era um intelectual que, desde cedo, mostra interesse 

pelas artes em geral, além da literatura: pintura, cinema e escultura, sabia defender 

seu ponto de vista de forma extremamente racional. Ao escrever um livro sobre a 

historiografia da literatura brasileira, publicado em 1977, o escritor explica por que o 

livro é importante para que conheçamos a literatura nacional: 

 

O Romantismo já havia realizado suas mais belas conquistas: a 

instauração de uma língua literária brasileira. De fato, depois do 

romantismo e a despeito da reação lusitanizante que se instaura no 

parnasianismo, a linguagem literária nacional não coincidirá nunca 

mais com a portuguesa. A nacionalização estética almejada pelos 

românticos sobreviveu no plano essencial do idioma literário, aos 

próprios modelos da escola. No Brasil, desde o romantismo fala-se 

português mas não se escreve à portuguesa. Pois só numa língua 

poética nacionalizada a literatura conseguiria atualizar o seu 

potencial de interpretação da realidade humana numa perspectiva 

autenticamente brasileira. (MERQUIOR, 2014, p. 110). 

 

Neste trecho Merquior evidencia uma característica importante do 

Romantismo, pois os românticos instauram a linguagem literária nos moldes 

brasileiros, uma maneira sagaz de cortar vínculos de uma vez por todas com 

Portugal. Assim, os primeiros passos para alcançar a liberdade artística surgem 

nesse período. Na verdade, segundo Merquior, o romantismo vence essa batalha e 

já produzimos literatura nos moldes brasileiros. Em outras obras, ele ainda sustenta 

esse argumento importante favorável ao Romantismo, porém, critica o fato de que 

as obras românticas tentam construir uma linguagem literária autônoma, mas os 

protagonistas indígenas se parecem com os europeus, sendo que, em algumas 

                                                           
8 Toda a vossa obra vai desdobrar-se na mesma direção. Ou seja: a da atualização cultural 

em função da Literatura Nacional. Mesmo quando preferis incursionar por mestres 
estrangeiros de vosso agrado, vossas vilegiaturas literárias têm por escopo servir à 
assimilação desses autores por parte dos autores brasileiros. 
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obras, o protagonista indígena se comporta como um típico lorde inglês. Este é o 

problema do Romantismo 

 Em Razão do Poema (1965), outro livro importante para a compreensão da 

literatura brasileira, além de destacar a importância do poema, na parte de crítica 

literária, encontram-se preciosas contribuições de Merquior sobre Drummond, o 

perfil de Cassiano Ricardo e ainda um texto sobre Murilo Mendes. Nessa obra, 

destacamos ainda os artigos A Poesia modernista e Falência da poesia ou uma 

geração enganada e enganosa: os poetas de 45, em que o jovem Merquior analisa 

os feitos do movimento modernista no Brasil. Essa análise apresenta suas 

peculiaridades desde os anos 60, pois Merquior valoriza a inovação dos poetas de 

22, repudiando o retorno do formalismo na geração de 45. 

De qualquer modo se trata de um livro importante para a literatura brasileira, 

principalmente para o processo de canonização do Modernismo no Brasil, pelo 

menos da geração de 22. Atualmente, o Modernismo está mais que canonizado. 

São outros tempos, e os autores que se envolveram com o movimento são citados 

como inovadores que romperam uma vertente e atualizaram as artes em nosso país, 

embora, como já mencionamos neste trabalho, as avaliações do movimento nem 

sempre tenham sido positivas. Detalharemos esse processo de canonização de 

forma mais detalhada, com pontuações mais pertinentes de Merquior sobre o 

movimento modernista no Brasil. 

Ainda na década de 70, o crítico carioca o publica Formalismo e Tradição 

Moderna (1974), no qual se preocupa com o problema do avanço da crise da 

cultura. Inicia o livro com um longo ensaio sobre kitsch, a arte de mau gosto, a qual 

moldaria a arte de modo a deixar o ser humano em sua zona de conforto, sem lhe 

acrescentar nada. Kitsch não passa de uma maneira de imitar alguns efeitos 

artísticos para “fazer cócegas na doce consciência do ser humano”, é a expressão 

artística da anticultura, semianalfabeta e subalterna, como adverte Merquior. Em 

suma, a sociedade não quer um desafio, algo que a instigue, que a faça repensar 

seus valores; não quer a evolução que arte pode trazer.  

O consumidor perfeito do kitsch é o indivíduo que só gosta de filmes 

carregados de “poesia”, a gente que repete a frases do gênero: “a 

vida já é tão cheia de problemas; no cinema, o que se deseja é um 

pouco de distração”. Com o kitsch o homem de negócios, o 

burocrata, o trabalhador procuram descansar do cansaço rotineiro. 

(MERQUIOR, 1974, p. 12). 
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 O crítico literário antecipa alguns fatos que são comuns atualmente, a 

questão do capitalismo ofuscando a função da arte, deixando as pessoas menos 

sensíveis; a arte se transformando em cafonice, a banalização da arte em nível 

mundial. Também não deixa de atacar o romantismo do mito da arte espontânea. 

Alerta ainda para o fato de que as pessoas não estão preocupadas com o 

engrandecimento pessoal trazido pela arte, como bem o demonstra a situação dos 

que vão ao cinema, peças de teatro e shows apenas para esquecer os problemas, 

se distraírem.  

No mesmo ensaio sobre kitsch, o crítico menciona o midcult, modelo de arte 

que finge respeitar os modelos da alta cultura. Seria um modelo de arte mediana. 

Não é kitsch, mas também não é o modelo artístico ideal, pelo menos não para a 

academia, segundo Merquior. Essa arte kitsch, despretensiosa, sem rigor ou riqueza 

de detalhes, ganha força na academia, onde a liberdade de expressão é tamanha 

que se chega a questionar Shakespeare, fato que, para Merquior, é um grande 

pecado. 

 

Na década de 70 o crítico carioca tenta combater a expansão do kitsch, de 

uma maneira que chega a ser agressiva, mas ele também se preocupa com os 

avanços do capitalismo e seu impacto nas artes em geral. É como se não houvesse 

outro motivo para produzir arte que não fosse ganhar dinheiro. Prova disso é que, na 

atualidade, ocorre justamente o que Merquior previra na década de 70: o fenômeno 

kitsch se expandindo cada vez mais, inclusive adentrando e provocando fortes 

influências na academia, com a ascensão dos Estudos Culturais na década de 70. 

Este é o ápice da crise da cultura, que Merquior denuncia em Formalismo e 

Tradição Moderna (1974), quando as pessoas não se interessam pela grandeza da 

literatura, pois buscam somente entretenimento. Tem-se, pois, a geração da cultura 

de alienação, na qual o próprio artista se deixa envolver pela influência tenebrosa do 

capitalismo, e o amor à arte é suprimido pela vontade de adquirir bens materiais. A 

velha questão “do ter, em vez de ser”.  

Ainda sobre a relevância de Merquior para a crítica literária de modo geral, 

não apenas em relação à sua análise sobre o Modernismo, temos Astúcia da 

mimese, publicado em 1972. Lígia Militz da Costa aborda em seu livro A poética de 

Aristóteles: Mímese e verossimilhança (1992) a importância desta obra do ensaísta 

carioca para os estudos sobre mimese. Costa cita o livro de Merquior no que diz 
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respeito à relevância dos estudos miméticos na literatura contemporânea, afirmando 

o seguinte: 

 

Com o ensaio a “Natureza da lírica”, José Guilherme Merquior 
apresenta uma espécie de poética da lírica, pautando-se nos 
conceitos e nas bases teóricas da Poética de Aristóteles. Trata-se de 
um texto que recupera  teoria da mimese trágica e épica, em função 
de uma mimese lírica, considerada pelo autor como gênero literário 
que também mantém, na modernidade, os fundamentos mimético-
composicionais da arte literária, preconizadas por Aristóteles há mais 
de vinte séculos. (COSTA, 1992, p. 56) 

 

Não esqueçamos que, para Merquior a questão da mimese é de fundamental 

importância, a questão da representação, da ligação da arte com a realidade o autor 

de A astúcia da mimese(1972) defende a relevância da mimese na literatura 

contemporânea. Por conta da ligação da arte com a realidade, o leitor se sente 

representando. Eis um dos primeiros problemas que o crítico apresenta sobre os 

movimentos de vanguarda, esta autarquia da arte vanguardista que não tem 

compromisso com a realidade, que não se preocupa em ser compreendida. O que a 

autor tenta explicar é que, precisa-se de estabelecer um paralelo entre a arte de 

vanguarda sem engajamento, que está preocupada em chocar o público com sua 

“revolução artística” do que evidenciar a importância da arte para a humanidade.  

 

Na combinação da teoria da mimese aristotélica com que o autor 
chama de mimese interna, na lírica, ou seja, o espelhamento 
paradigmático das palavras entre si, no interior linguístico do poema, 
reside o aspecto mais inovador das proposições de José Guilherme 
Merquior, na apropriação que faz da categoria mimética, para a 
análise do literário na modernidade. (COSTA, 1992, p. 59) 

 

3.2 Valorização do Modernismo  

Situando-se como um dos maiores intelectuais brasileiros da segunda metade 

do século passado, durante três décadas (1960, 1970 e 1980), em seus mais de 

vinte livros, Merquior investiu criticamente na valorização do legado da geração de 

1922, bem como do Modernismo brasileiro em geral. Com isso a importância e a 

grande influência de seus ensaios contribuíram para o reconhecimento de poetas 

como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros. 
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A primeira consequência de um olhar distanciado da poesia de 22 (e 
de 30 –  da poesia de 45) é transformar essa visão em próxima; pois 
do contrário desses poemas nasce, pouco a pouco, a certeza de que 
o espírito se conserva vivo, e ainda mais vivo, porque depois dessa 
data de fundação da grande obra dos modernistas, nada mais se 
alterou verticalmente a poesia brasileira. (MERQUIOR, 1965, p. 40)  

 

Neste caso a geração de 22 se destacaria não por ser apenas a precursora 

do movimento modernista no Brasil, este fato Merquior evidencia quando escreve o 

ensaio “poesia modernista”, sob a perspectiva merquioriana, a longo prazo, aqueles 

que se envolveram com a Semana de Arte Moderna merecem destaque, pois 

segundo ele, ao analisarmos o movimento modernista em sua completude, a 

ousadia de 22 deveria impulsionar todo movimento. Por esse motivo, ainda em 

Razão do poema, o ensaísta destaca uma questão que muito o incomoda, a postura 

da geração de 45.  Adiante destacaremos o posicionamento do crítico de maneira 

mais detalhada.  

Ainda sobre a Geração de 22, o movimento modernista brasileiro destaca-se 

por diversos motivos, sendo uma de suas mais notórias aspirações à atualização, ou 

modernização, da literatura brasileira. Seus mentores buscavam também uma 

autonomia literária que não se tinha antes e, para que essa atualização ocorresse, 

inspiraram-se na agitação que ocorria na Europa, com as Vanguardas. No já citado 

Razão do Poema, composto por ensaios de crítica e estética, Merquior dedica dois 

textos ao Modernismo, sobre o qual pontua: 

 

Grande parte do assédio do se manteve na tentativa de depreciar a 
sua revolução pela denúncia de estrangeirismos. O modernismo 
seria tão importado quanto as nossas outras mais antigas ondas 
culturais. O modernismo ainda era, a esse respeito, mais uma 
mimética marcada. Mas sobretudo se faz necessário julgá-lo não 
pelos seus programas (às vezes desastrados), mas sim pela sua 
obra, que foi ricamente superior aos erros e até aos acertos de seus 
programas: o que essa obra nos diz permite afirmar serenamente a 
nacionalidade de 22; porque ela nos dá muito menos futurismo, muito 
menos qualquer sorte ligeiro “experimentalismo”- do que saudável 
penetração brasileira, proximidade da terra e vizinhança do povo, a 
importação foi quase nada, em contraste com ela, a conquista  do 
Brasil se tornou uma das glórias dessa poesia. (MERQUIOR, 1965, 
p. 40) 

 

O Modernismo foi extremamente criticado por conta da revolução drástica que 

propôs à literatura brasileira, consubstanciada em um novo método de fazer e 
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enxergar a arte, sem amarras. Merquior, por seu turno, valoriza a inovação e 

métodos da primeira geração modernista, bem como a proposta extremamente 

ousada de renovação da linguagem de Carlos Drummond de Andrade e de outros 

autores. Para o crítico, há “a certeza de que o espírito de 22 se conserva 

absolutamente vivo, ainda mais vivo, porque depois dessa data e da fundação da 

grande obra modernista dos modernistas, nada mais alterou verticalmente a poesia 

brasileira”. Merquior chega a afirmar que os “bons meninos” da geração de 45 não 

souberam, ou não quiseram preservar a proposta artística inovadora da geração de 

22. 

Percebe-se que uma das principais razões de Merquior para destacar os 

pontos positivos do movimento modernista, principalmente na literatura, é o espírito 

libertador, que leva à tentativa de romper o cordão umbilical com Portugal, 

produzindo uma literatura com características nacionais. Não foi por acaso que os 

organizadores da Semana de Arte Moderna escolheram 1922, justamente o ano do 

centenário da independência do Brasil, o qual ainda não se desprendera totalmente 

dos valores artísticos da metrópole europeia. Merquior escreve sobre esse processo 

de nacionalização estética em seu livro sobre historiografia da literatura brasileira, 

algo que o Romantismo tentou e pecou em alguns aspectos.  

Ora, a ideia do Modernismo não era justamente inovar? Merquior, fazendo jus 

à fama de polemista, não perde tempo nem poupa detalhes em suas críticas a 

geração de 45, afirmando que essa geração faliu a poesia modernista, acusando-a 

de ter cometido um crime, ao trair a poesia e atrasar em tantos anos o firme florescer 

da poética da realidade brasileira. O único autor que se salvaria na geração de 45 é 

João Cabral de Melo Neto, que Merquior considera um dos maiores poetas 

brasileiros, juntamente com Drummond, Murilo Mendes, Mário de Andrade e Manuel 

Bandeira. Merquior não sabe dizer se, por ingenuidade ou malícia, o fato é que João 

Cabral se distancia das ideias e práticas da geração de 45. 

Percebe-se que a canonização do movimento modernista não se estende à 

geração de 45, porque, como já mencionamos no capítulo sobre a instauração do 

Modernismo no Brasil, essa geração retomou os valores da forma na poesia. Em 

razão dos resquícios do Estruturalismo e da retomada de algumas características 

românticas na poesia, Merquior faz referência aos “bons meninos” da geração de 45, 

a qual retrocedeu, traindo o movimento de militância cultural iniciada com a geração 

de 22. É evidente a revolta de Merquior com a geração de 45, paralela à defesa 
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ferrenha da geração de 22. Ao condenar os “despoetas de 45”, o crítico o faz, 

principalmente, porque, segundo ele, não souberam preservar a essência do 

modernista, ocasionando uma discrepância no movimento. 

Alguns críticos contemporâneos, como o professor Fábio Andrade (2014), não 

aprovam o radicalismo de Merquior, com a justificativa de que não haveria como 

manter a uniformidade em um movimento que tentava acompanhar acontecimentos 

mundiais. Ora, se o próprio Merquior defende o debate de ideias e o racionalismo, a 

mudança da geração de 45 deve ser, no mínimo, respeitada, até porque a missão da 

geração de 22, que era instaurar o movimento modernista do Brasil, já se cumprira. 

Ainda, é perfeitamente normal que houvesse nuances em um movimento artístico 

com três fases importantes, e, por mais que Merquior canonize a primeira, seria 

radicalismo condenar a outra fase de maneira tão dura. A geração de 45 resgata as 

características formais que ele rejeita. Isso porque segundo Merquior, a formalidade 

da arte interfere na espontaneidade artística.   

Na perspectiva merquioriana, a geração de 45 retrocedeu, matou o 

Modernismo, revivendo os moldes do parnasianismo, porque, segundo Merquior, 

nenhuma revolução literária se consolida sem mudar linguagem. Nesse ponto, dá 

nota dez para a geração de 22, por tentar atualizar a arte no cenário culural, com 

uma poesia que se aproximasse do vocabulário nacional. 

João Cabral de Melo Neto é o estilo da honestidade segundo Merquior (1965, 

p. 55): “É o poeta estritamente sério. É a antena mais viva. É entranhadamente 

contemporâneo dos nossos líricos esse cristal de chama que há anos nos propõe, 

solitário, o único caminho que a nova poesia deve tomar”. João Cabral, um grande 

poeta em uma geração retrocedente, chega a ser paradoxal, para não dizer cômico. 

Percebe-se que, nas aspirações de Merquior, no tocante a poesia de 22, esta 

que deve ser canonizada, por toda a sua preocupação em atualizar a poesia 

brasileira, pela revolução literária que propôs, no entanto, um dos maiores poetas, 

segundo o polêmico crítico carioca, está inserido na geração que, segundo ele, traiu 

o Modernismo. Segundo Merquior, há uma clara diferença entre as duas gerações, a 

qual se pode atribuir ao contexto político, ou histórico, mas Merquior atribui ao 

descaso por parte da própria geração de 45. 

 

A chamada geração de 45 é, do ponto de vista do valor literário, uma 
dege(ne)ração. Do seu programa, frustrado desde a primeira hora, 
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não ficou nenhum resultado no plano do monumento, do definitivo, 
do que vem para permanecer e, por isso mesmo justifica seus 
autores. Qual era esse programa? Ainda que não tenha sido 
formalizado, sempre consistiu num antimodernismo. (MERQUIOR, 

1965, p. 51) 

 

Segundo Merquior o autor merece sua aprovação por conta da aproximação 

de sua obra com a sociedade. Mário de Andrade, por sua vez, é reverenciado pelo 

crítico por ser um dos precursores da geração de 22, preocupando-se com a 

atualização da literatura brasileira e defendendo a autonomia artística de uma poesia 

que representasse o Brasil, que mostrasse a independência de Portugal. Mário de 

Andrade ainda é destacado por Merquior por não se deixar influenciar pelas severas 

críticas recebidas na época revolucionária.  

Já explicitamos a opinião do crítico sobre João Cabral. Retomando as ideias 

do crítico carioca para canonizar o Modernismo, outro aspecto destacado por 

Merquior ao canonizar a poesia modernista é que, com esse movimento, a literatura 

produzida por mulheres deixou de ser “menor”. Um fato que não se limita à poesia, 

existe um protagonismo feminino na literatura, pintura e escultura. Um fato que 

também chamou atenção na época da instauração do Modernismo.  No livro 

Intervenções (2002), de Luiz Costa Lima, há um texto sobre a contribuição de 

Merquior para a valorização do legado modernista. 

 

É essa sensibilidade aguda que transformaria Razão do Poema em 
uma das melhores contribuições para a consolidação do legado 
modernista, para a afirmação de um poeta pouco estudado, Murilo 
Mendes, e um João Cabral, que ainda dividia as opiniões. (LIMA, 
2002, p. 400).  

. Ao longo deste capítulo, tentamos explicar as contribuições do jovem crítico 

Merquior para a canonização da poesia modernista brasileira, mais especificamente 

a geração de 22, pelo modo como se rebelou contra o academicismo e propôs a 

atualização das artes nacionais. Atualmente o modernismo está mais que 

canonizado, são outros tempos e os autores que se envolveram com o movimento 

são citados como autores inovadores que romperam uma vertente e atualizaram as 

artes em nosso país, entretanto, como já mencionamos neste trabalho, as análises 

em relação ao movimento nem sempre foram positivas. Ainda em 1965, Merquior 

destaca a importância de Drummond como um dos maiores poetas da época.  
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Outra grande fundação do Modernismo a obra de Carlos Drummond 

de Andrade não é “tradicional”. Esse poeta renovou a linguagem e o 

endereço da nossa lírica. Depois dele, uma e outra se abriram a 

modo mais objetivos, de direção social, que já não cabem no 

subjetivismo anterior. (MERQUIOR, 2017, p. 43) 

 

. Em 2011, a editora É Realizações recebeu da filha de José Guilherme 

Merquior o direito de publicação dos livros do ensaísta carioca e também um acervo 

com dois mil itens. O professor e crítico literário João Cezar de Castro Rocha é o 

coordenador da nova coleção da biblioteca José Guilherme Merquior, que deverá 

reunir toda a sua obra conhecida. A coleção trará também alguns textos inéditos do 

crítico.  

Segundo Castro Rocha, a principal intenção do projeto é realçar a importância 

de Merquior para a crítica literária brasileira, trazendo a obra do crítico para o debate 

público de ideias no cenário da crítica literária contemporânea. Há ainda um detalhe 

muito interessante desse projeto: as reedições da obra de Merquior são comentadas 

por vários intelectuais brasileiros. Assim, em cada livro, encontram-se apresentação 

e posfácio abordando a importância da obra para a intelectualidade brasileira, além 

de se destacar algum aspecto do legado merquioriano. 

 

Repito, por isso mesmo, que a potência de atualidade do olhar crítico 

de José Guilherme Merquior resta pouco enfatizada, e essa pode ser 

uma via privilegiada para situar sua obra no debate contemporâneo. 

Pois bem esse é o propósito subjacente à reedição de suas obras 

completas: esclarecer o pensamento de José Guilherme Merquior 

para o entendimento mais completo do mundo presente. (ROCHA, 

2011, p.14) 

 

Como bem destacou José Luiz Jobim, no posfácio da reedição de Formalismo 

e tradição Moderna (2015), a ideia de comentar o pensamento merquioriano 

atualmente é importante para o debate na crítica literária contemporânea. Segundo 

Jobim, outro aspecto que merece um estudo ainda mais profundo diz respeito à 

comparação dos comentários das primeiras edições, analisando-se o percurso 

histórico desde os primeiros livros até os mais recentes. Ao escreverem os 

comentários da obra de Merquior, os professores valorizam a ideia da reedição 

comentada, afirmando que tal projeto fortalecerá a disseminação na obra de Mequior 

que tem muito a acrescentar ao cenário cultural brasileiro, para eles este processo é 

necessário. As reedições têm fundamental importância para a disseminação das 
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ideias de Merquior no cenário cultural brasileiro. A reedição dos livros de Merquior 

tornam o crítico mais conhecido no Brasil, principalmente no que diz respeito à 

literatura brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TRANSFORMAÇÃO NA CRÍTICA MERQUIORIANA NAS DÉCADAS DE 1980 E 

1990 

“Nada é permanente, exceto a mudança.” 

(Heráclito) 

Neste capítulo se aborda a mudança no pensamento merquioriano em 

relação ao Modernismo, tendo em vista que, na década de 1980, Merquior passa a 

expressar outra visão acerca da arte moderna, completamente diferente da que 

cultivara em período anterior.   

 

4.1 Pós-modernidade em questão 
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Nos capítulos anteriores discorremos sobre os principais aspectos do 

Modernismo no Brasil, embasando-nos em outros críticos, além de José Guilherme 

Merquior. Além disso, evidenciamos a relevância desse autor para a crítica literária 

no Brasil.   

A discussão deste capítulo pauta-se, principalmente, no posicionamento de 

Merquior na década de 1980, sendo que, dentre as várias obras do ensaísta carioca, 

três forneceram os dados para a redação deste último capítulo: O fantasma 

romântico e outros ensaios (1980), As Ideias e as formas (1981) e Crítica (1990), 

nas quais, pelo posicionamento que adota, é como se o crítico as tivesse produzido 

para dar uma resposta a seu primeiro livro: Razão do poema.  

O Fantasma romântico e outros ensaios (1980) é um livro composto por oito 

ensaios, dos quais quatro foram consultados para a elaboração deste capítulo. 

Trata-se dos seguintes: “Em busca do pós-moderno”, “O significado do pós-

modernismo”, “O fantasma romântico” e “O modernismo brasileiro (esquema)”. Cabe 

aqui um adendo sobre essa obra, a começar pela ironia do título, na qual, 

basicamente, o autor de Formalismo e tradição moderna criticará veementemente a 

tradição romântica, defendida por muitos críticos, como Octávio Paz.  

Nos ensaios de O Fantasma..., Merquior discorre sobre algumas questões da 

pós-modernidade, além de destacar a tradição moderna como antirromantismo. Em 

“O modernismo brasileiro (esquema)”, analisa e discute, principalmente, o 

Modernismo brasileiro e suas peculiaridades, apresentando um esquema com que 

destaca seu legado no cenário literário nacional, bem como as fragilidades do 

movimento que outrora canonizou.  A transformação do pensamento de Merquior se 

evidencia no fato de detectar os problemas da modernidade e a regressão da arte 

de vanguarda, o que comprova que sua avaliação do Modernismo se modificou ao 

longo das décadas. 

Com efeito, o Merquior da década de 1980 afirma que a proposta moderna já 

se instaurara, a atualização necessária das artes lograra êxito, a arte vanguardista já 

cumprira sua missão, tendo chegado a hora de dar abertura às tendências 

contemporâneas. Esse é um dos pontos mais destacados em seus livros das 

décadas de 1980 e 1990: o esgotamento das vanguardas e sua possível e não 

recomendável ligação com o movimento modernista. Sobre esse esgotamento, no 

ensaio “Em busca do pós-moderno”, ele afirma o seguinte:  
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Nessa tarefa de compreensão do modernismo, a primeira coisa a 
evitar é o perigo das definições formais. É corrente, por exemplo, 
caracterizar o modernismo pela equação arte (literatura) moderna = 
movimentos de vanguarda (os vários ismos estéticos que surgiram 
entre, digamos, 1905 e 1925). (MERQUIOR, 1980, p. 10) 

 

Conforme a perspectiva de Merquior, é errônea a ideia de que Modernismo 

está obrigatoriamente ligado a vanguarda, e aí se evidencia uma forte diferença em 

relação ao Merquior de 1960, o qual afirmava que a atualização na literatura 

brasileira era necessária, pois, após o Romantismo, uma estagnação se apoderara 

das artes de modo geral. Sendo assim, a iniciativa de Oswald de Andrade era 

louvável. Já o Merquior de 1980 desconsidera todas essas questões, afirmando que 

o imediatismo vanguardista é imaturo e despretensioso e apontando que toda e 

qualquer obra moderna ligada a esse movimento é um erro. O crítico segue 

detectando as fragilidades do movimento vanguardista que tanto influenciou o 

Modernismo brasileiro em 1920. 

 

Tomemos, por exemplo, as duas principais interpretações correntes 
da arte pós-moderna mais avançada, verbal ou não. A primeira 
delas, centrada na literatura, enfatiza a morte do autor e saúda o 
pós-modernismo, a supremacia do texto e suas infinitas 
transformações. A  poética da vanguarda dizem, se apoiava na 
tradição da ruptura (Octavio Paz). Ruptura, antes de tudo, com a 
sociedade, com a racionalização global da vida na civilização 
burguesa – donde o anti-intelectualismo abraçado pelas tendências 

centrais da alta literatura desde os românticos. (MERQUIOR, 
1980, p. 28) 

 

Nesse trecho, Merquior discorre sobre a ideia de ruptura da arte de 

vanguarda propagada por Otávio Paz. Quando se refere às questões sobre 

modernidade e literatura, destaca um ponto importante para a teoria literária, que 

seria a morte do autor, propagada por alguns críticos, dentre eles, Roland Barthes. A 

ideia é de que o autor precisa “morrer” para dar notoriedade ou “vida” ao leitor, a 

qual é defendida por Barthes (2004), justificando que, durante um longo período, o 

autor ocupou um lugar de destaque nos estudos literários: 

 

O leitor, jamais a crítica clássica se ocupou dele; para ela não há 
outro homem na literatura a não ser o que escreve. Estamos 
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começando a não mais nos deixar engodar por essas espécies de 
antífrases com as quais a boa sociedade retruca soberbamente a 
favor daquilo que ela precisamente afasta, ignora, sufoca ou destrói; 
sabemos que, para devolver à escritura o seu futuro, é preciso 
inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do 
autor. (BARTHES, 2004, p. 64) 

  

Na concepção de Merquior, a morte do autor é a saudação da tradição pós-

moderna que ele critica no momento, a utópica supremacia do texto e suas nuances. 

Novamente tem-se a ideia de que mais um processo de ruptura é imprescindível, 

quando, na verdade, o processo de ruptura não é vantajoso, mas sim imaturo. 

Desse modo, o autor destaca os problemas da arte de vanguarda e sua veia de 

ruptura. Para o Merquior da década de 1980, a arte vanguardista, na maioria dos 

casos, está ligada a imaturidade e irracionalismo, sendo essa uma das razões pelos 

quais a visão sobre o Modernismo do Merquior maduro se modifica, sentindo-se ele 

na obrigação de explicar seu novo enfoque sobre arte moderna: 

 

 

Nosso enfoque pertence à história da cultura, concebida como um 
nível de análise diferente do, embora não indiferente ao, exame 
estilístico. Qual teria sido em última análise, a natureza do 
modernismo? Vimos que, de certa forma, a revolução de Pound e 
Joyce, Khlébnikov, Pessoa e Montale, Benn, Kafka e Musil, dos 
expressionistas alemães, dos surrealistas franceses e tuti quanti, 
pode ser considerada o último grande episódio de uma tradição pós-
clássica nas artes e nas letras – uma tradição que remonta ao 
protesto romântico contra o prosaísmo do modo de vida burguês. 
Mas qual a fonte cultural dessa tendência rebelde da literatura na 
idade moderna? Para Erich Heller, sua origem principal foi a 
condição por ele denominada “espírito deserdado”: o mal estar 
experimentando pelo espírito moderno depois do abandono das 
crenças tradicionais, religiosas e filosóficas, acerca da natureza e 
significado do Ser, enquanto distinto dos meros fenômenos 
empíricos. (MERQUIOR, 1980, p. 29) 

 

 Ora, se o enfoque merquioriano está ligado à história da cultura, supõe-se 

que tal enfoque se modifique com o passar do tempo, pois a história da cultura é 

inconstante, sujeita a modificações. Sem descartar a análise estilística, obviamente, 

que ele também efetiva ao tratar da produção dos modernistas. Trata-se de mais 

uma afirmação com o qual autor busca, ou, pelo menos, tenta explicar a sua 
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mudança de pensamento. Ele até aborda de maneira positiva a revolução literária 

promovida por autores modernos, como Pessoa, Kafka, Joyce, entre outros, 

indagando: qual é a fonte cultural da tendência da literatura moderna? Merquior 

responde com base nas ideias de Heller, segundo o qual a tradição moderna se 

perdeu, defendendo a ideia de “espírito deserdado”. 

 No primeiro capítulo desta dissertação, destacamos algumas questões 

importantes do século XX: a morte de Deus, por exemplo, ideia disseminada por 

alguns filósofos, como Nietzsche, e o abandono das crenças tradicionais, que causa 

um grande mal-estar ao ser humano. Sem essas crenças, o espírito moderno 

vagueia deserdado na modernidade, num vazio que se estende para a produção 

artística, o que explicaria a falta de densidade das artes na modernidade, segundo 

Merquior.   Nessa mesma vertente, o ensaísta afirma o seguinte: 

 

Assim o modernismo, ou uma parte muito importante dele, que 
estava começando a se entender com a sociedade. Contudo, será 
que se tratava também da aceitação da modernidade? Infelizmente 
não. A “redescoberta do significado” na poesia madura do Rilke ou 
Eliot não logrou reconciliar o modernismo com os valores da 
sociedade industrial avançada. Para voltarmos ao nosso gráfico par 
dialético, Eliot e Brecht: ambos romperam com o esteticismo; mas 
não se pode dizer que se tenham rendido aos valores liberais 
inerentes à democracia industrial. (MERQUIOR, 1980, p. 32) 

 

Na concepção merquioriana, o Modernismo teria uma chance de êxito total 

caso se irmanasse com a modernidade, porém o autor vai ainda mais longe ao 

afirmar que a poesia madura de autores como Eliot não logrou êxito ao tentar 

irmanar modernismo e valores sociais. A única vantagem do Modernismo até aquele 

momento fora romper com o esteticismo, mas isso não era suficiente para manter a 

chama do movimento acesa.  Quando Merquior ainda valorizava as ideias 

modernistas, acreditava que a quebra do esteticismo proporcionada pela arte de 

vanguarda era um dos pontos mais importantes do movimento, sobretudo no Brasil, 

no entanto esperava-se que a tendência modernista acompanhasse a história 

cultural, o que, segundo Merquior, não ocorreu. 

Pode-se afirmar que Merquior esperava a evolução do pensamento 

modernista, a qual aconteceria justamente para acompanhar o liberalismo. Em outro 

momento, o crítico afirma que o movimento modernista não foi nada democrático, 
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corroborando Silviano Santiago, em Fechado para balanço. Um possível 

amadurecimento do Modernismo estaria diretamente ligado ao rompimento com a 

arte de vanguarda.  

 

Nosso propósito foi apenas lembrar que a mentalidade modernista 
não foi liberal nem democrática, em alguns de seus aspectos centrais 
- razão pela qual, aliás, as concepções epigônicas do pós-moderno 
se revelam particularmente mal equipadas para lidar com as 
tendências liberais de nossos dias [...] e estou ainda mais ciente que 
os verdadeiros poetas não precisam de críticos para ser bem 
sucedidos. (MERQUIOR, 1980, p. 42). 

  

Ou seja, à medida que o movimento amadurece, se distancia da arte de 

vanguarda. Como exemplo, o crítico menciona os problemas da utopia surrealista. 

Nesse sentido, o projeto vanguardista simplista “torre de marfim” pecou ao tentar 

injetar arte na vida, quando deveria transformar a vida em arte. Assim, mais uma 

vez, Merquior destaca a importância da mimese na literatura, por isso, na sua 

concepção, o projeto da arte de vanguarda estaria fadado ao insucesso. 

Significativamente, com o amadurecimento do modernismo como um 
todo, a utopia surrealista começou a retroceder – e ao fazê-lo, 
revelou até que ponto sua finalidade havia sido, desde o começo, 
uma  simples inversão do esteticismo torre de marfim: em vez de 
transformar a vida em arte, o surrealismo tentou desesperadamente 
injetar a arte na vida. (Idem) 

 

Ao mencionar o problema do surrealismo, aponta o retrocesso dessa estética, 

ideia em que engloba a arte de vanguarda como um todo, sendo que tal retrocesso é 

oriundo da exacerbação da autarquia artística, ao ousar “injetar” a arte na vida, 

quando o processo deveria ser justamente o contrário. Evidencia-se, assim, a velha 

atitude merquioriana em defesa do mecanismo mimético.  

Ao defender a ideia de transformação de vida em arte, o autor deixa clara a 

importância da relação entre vida e arte, a qual define o sucesso de uma tendência 

artística. Segundo Merquior, o problema da arte de vanguarda é a ideia negativa, e 

até mesmo ingênua, de “injetar” arte na vida, como se movimentos artísticos 

independessem da vida, isto é, como se existisse arte sem vida. Por esses 

aspectos, o crítico se refere a tal ideal como “torre de marfim”. Ingenuidade da 

modernidade achar que ideia de arte pela arte se sustentaria por muito tempo, eis 
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uma das críticas mais ferrenhas de Merquior em relação ao Modernismo em 1980, 

divergindo completamente das ideais defendidas em Razão do poema.  Refletindo 

sobre tal aspecto ele chega à seguinte conclusão: 

 

Terminarei sublinhando o principal. Dissemos que a melhor 
promessa do pós-moderno repousa na perspectiva de um repúdio 
àquela política irracional da recusa graças à qual, por tanto tempo, 
um abismo se abria entre a literatura moderna e a moderna 
civilização. A esse propósito , posso ter sido temerário na minha 
crítica ao modernismo – demasiadamente severo para com um 
aspecto, e consequentemente esquecido do imenso significado da 
realização moderna em termos de sensibilidade e de imaginação. 
Por outro lado, não terei, talvez, prejulgado em excesso, ao 
apresentar o pós-modernismo? Em particular, não terei pecado 
contra a plena complexidade da grande literatura, oferecendo-lhe um 
futuro de incertezas válidas mas limitadas,  a pretexto de 
racionalismo crítico? Aguardo o veredicto do distinto público, mas 
não me reconhecerei culpado [....] Admiro, sinceramente, a maior 
parte da literatura modernista, mas nem sempre posso endossar sua 
visão moral. E confesso-me atônico ante a irresponsabilidade quase 
perversa com que a maioria da crítica moderna insiste em louvar a 
cisão moral entre letras e o homem, como se o último estivesse 
indubitavelmente errado. (MERQUIOR, 1980, p. 41-42) 

 

Nesse trecho, o crítico questiona se sua análise em relação ao Modernismo é 

demasiadamente negativa. Ora, estaria ele cometendo uma injustiça contra um 

movimento artístico de significativa importância, em decorrência de sua agudeza 

crítica? Estaria negligenciando a importância do referido movimento? Merquior 

afirma que pode até ser demasiadamente severo, porém não desmerece a 

magnitude do Modernismo e a relevância que ainda tem no cenário artístico.  

Por outro lado, algumas questões devem ser consideradas. Sobre sua análise 

desse movimento, estaria ele cometendo um pecado? Como já frisado, Merquior não 

nega a importância do Modernismo, pois, mesmo em sua análise pós Razão do 

poema, chega a afirmar, como evidencia a citação acima, que, apesar de todas as 

críticas anteriores, admira a maior parte da literatura modernista, fato que não o 

impede de apontar as incongruências em um movimento que ele tanto defendeu.  

 

A poesia assintática da vanguarda padece da ingenuidade básica 
que consiste em esquecer que a literatura, à diferença das outras 
artes, tem por matéria-prima não uma realidade a que, 
eventualmente, se empresta um sentido simbólico (como a aparência 
física de que se serve a pintura, por exemplo), mas sim uma 
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realidade que já é, em si mesma, um sistema simbólico, a linguagem. 
(MERQUIOR, 1980, p. 102) 

 

 Segundo o autor, basicamente, o problema da vanguarda seria, sobretudo, a 

questão da mimese, à qual ele sempre atribuiu grande importância, assim a 

autarquia utópica dos movimentos de vanguarda de arte pela arte seria o problema 

principal. A realidade já é em si um sistema simbólico, então, por que a recorrente 

ideia de ignorar a relação entre arte e realidade, em prol de um movimento artístico 

“autônomo”? Para o Merquior de 1965, a arte de vanguarda tinha seu valor pela 

ousadia, por conta da instauração de um movimento necessário. Dessa forma, o 

processo de modernização artística tem seu valor, sendo a arte vanguardista o 

advento de uma tendência artística diferente em vários aspectos. Como é difícil para 

a crítica classificar o novo, principalmente os movimentos radicais que almejavam 

sobretudo chamar a atenção, Merquior se antecipa e aponta os elementos positivos 

de um movimento que se distancia da zona de conforto.    

Recapitulando, alguns fatos ocorridos no século XX, de certo modo, exigiam 

uma posição dos artistas, que não poderiam cruzar os braços mediante 

acontecimentos que abalaram a vida da sociedade. Lembremos da estagnação 

artística presente no Brasil antes da Semana de Arte Moderna, momento em que a 

arte vanguardista, ainda que autárquica, sem compromisso com a realidade, foi 

precursora de uma tendência vindoura, a arte moderna. Naquele momento, no 

Brasil, a ideia de uma nova expressão artística reafirmava o caráter de transição nas 

artes. Para o Merquior de 1960, a proposta do Modernismo era compreensível, já 

que a vanguarda visava tirar a sociedade do ócio, promovendo uma preparação para 

um tipo de expressão artística diferente do que se conhecia. 

Entretanto a fase de valorização da arte vanguardista chega ao fim após a 

instauração da nova tendência - o Modernismo, que se expressa, na literatura, em 

obras que destacam o cotidiano do homem comum, em tudo diferente de um herói 

ou de um semideus. Abordam-se os aspectos da humanidade e sua complexidade. 

Nesse ponto, as vanguardas que antecederam as primeiras manifestações da arte 

moderna tornam-se irrelevantes, sendo necessário, segundo Merquior, dar espaço 

para outras questões relevantes da modernidade. 

 

4.2 Um esquema para o Modernismo brasileiro 
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. Merquior explica que as mudanças transcorridas ao longo do Modernismo 

ocorrem como resposta ao processo de modernização. Referindo-se ao movimento 

brasileiro, destaca, por exemplo, as questões da atualização artística e o processo 

de  modernização social, representados nos romances, e ainda a valorização do 

engajamento artístico. Tais aspectos são perceptíveis em obras como Vidas Secas 

(1938), Usina (1936), Caminhos Cruzados (1935) e tantas outras que abordam as 

principais temáticas da modernidade em romances regionais e urbanos. 

 

Será preciso acrescentar que temos o direito de considerar esta 
transformação como resposta criadora dos modernistas ao desafio 
representado pelo advento da nossa primeira época de 
modernização social, a que se estende precisamente do entre 
guerras aos anos 50? A vitalidade, assim como diversidade do 
modernismo brasileiro  deriva, sob mais de um aspecto dessa 
situação decisiva. (MERQUIOR, 1980, p. 133). 

 

  

Ocorre que, ao analisar o Modernismo ao longo das décadas, Merquior 

destaca algumas posturas que o incomodam, como a falta de maleabilidade, pois 

era de se esperar que o movimento acompanhasse os acontecimentos mundiais, 

sobretudo os sociais.  

Tratando-se do Modernismo brasileiro, a problemática periodização literária 

separa esse movimento em três fases: a primeira, instaurada com a Semana de Arte 

Moderna; a segunda fase, do regionalismo de 1930, e a terceira fase, denominada 

Geração de 45, a qual começa a se instalar entre 1945 a 1950, época de fortes 

mudanças na ordem mundial e de ascensão das tendências estruturalistas que 

surgiam em meados dos anos 1950 e 1960. Sem dúvida, a aproximação das ideias 

estruturalistas refletiu na produção literária daquele período. 

De acordo com visão de Merquior sobre a geração de 45 do Modernismo 

brasileiro, só João Cabral de Melo Neto se destaca, já que os demais enveredam 

pelos ideais estruturalistas, motivo pelo qual Merquior, de forma mordaz, chama-a 

de geração “enganosa” de 45. De fato, a aproximação dos ideais formalistas muito 

incomoda o autor de Razão do poema. Percebe-se, assim, que, desde o início de 

sua produção crítica, o autor já apontava alguns aspectos negativos do movimento 
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modernista, como a preocupação da geração de 45 com as ideias formalistas, 

incentivada pelo estruturalismo da década de 1960.  

 Ainda em o Fantasma romântico e outros ensaios (1980), o ensaísta carioca 

propõe um “esquema” de análise do Modernismo brasileiro, com uma análise 

assertiva, uma vez que esse movimento já se instaurara, adentrara a academia e 

esperava-se então por outras tendências. Trata-se do último ensaio do livro 

supracitado. Vejamos o que o Merquior maduro evidencia nesse ensaio. Logo de 

início, ele diz o seguinte: “haveria somente grandes escritores irredutíveis às 

classificações históricas, e refratários a todo (falso) estilo de época? Não penso 

assim. O Modernismo, como coletivo, existe no duro” (MERQUIOR, 1980, p. 123). 

Nesse fragmento, nota-se que a ideia do autor é justamente analisar o movimento 

modernista de maneira esquemática. Sem dúvida, se analisarmos o Modernismo, 

especialmente o brasileiro, de maneira coletiva, obviamente alguns autores não 

merecem destaque, ou não deram continuidade ao projeto defendido pelo 

movimento. 

 

Nessa mesma página, Merquior continua a apontar os pontos negativos do 

Modernismo, afirmando que basta fazer uma análise comparativa para se perceber 

que “de relance, nos damos conta da distância existente entre um Cruz e Sousa e 

um Bandeira, ou entre um Euclides e um Oswald”. (MERQUIOR, op. cit.). Ou seja, 

os poetas modernistas estariam aquém do que se espera de um estilo de época de 

literatura, bastando um olhar distanciado para se detectarem as falhas do 

movimento.  

Finalizando sua análise, Merquior insiste em considerar errônea ou 

precipitada a análise de Octavio Paz, segundo o qual o Modernismo não passa de 

um descendente do Romantismo. Tal visão consiste em procurar elementos comuns 

aos estilos, baseando-se em generalizações, como se pudéssemos encaixar ou 

enquadrar os estilos de época numa única vertente. Este é um problema na 

compreensão do Modernismo e, em oposição, Merquior sempre destaca o 

distanciamento empírico em prol de análise assertiva dos principais movimentos 

artísticos, visão que o leva a detectar o problema de o movimento modernista não 

ter acompanhado o processo de modernização mundial. Segundo Merquior, houve 

uma regressão por conta da influência do Estruturalismo. Sobre a questão 
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estruturalista, diz Merquior (1975, p. 14): “Usurpa o magistério humanista, o saber 

estrutural se limita a devorar seus ídolos”.  

Chegamos a uma questão importante no que se refere ao pensamento 

merquioriano de modo geral, não necessariamente tratando do Modernismo. Deve-

se levar em consideração dois fatos importantes: o papel de Walter Benjamin no 

pensamento de Merquior, perceptível na seguinte afirmação: “A revalorização da 

alegoria é a chave da estética de Benjamin”. (MERQUIOR, 2017, p. 120). Assim, as 

concepções benjaminianas impulsionaram as primeiras produções críticas de 

Merquior, no que se refere à compreensão do Modernismo, tendo Benjamin ímpar 

relevância na obra de Merquior, pelo menos nas primeiras décadas de sua 

produção. 

  

Na ficção e na lírica, na tradição da literatura moderna, Benjamin, 
discerne o combate do artista pela autenticidade da existência. No 
cinema, arte social e musa do século, ele chegou a pensar que essa 
luta encontraria chances de se transformar em vitória. Em todos os 
casos, porém, a valorização da obra de arte como agente da crítica da 
altura não degenerou, em sua análise, em nenhum requisitório contra 
a incapacidade da arte diante da sobrevivência dos fatores de 
repressão e desumanização. Diferente de Adorno, Benjamin não veio 
a desconfiar da criação artística.  (MERQUIOR, 2017, p. 144). 

   

 Mencionamos, nos capítulos iniciais deste trabalho, a relevância de Merquior 

para o processo de valorização do Modernismo brasileiro em 1965, época em que o 

autor foi profundamente influenciado por ideias de autores marxistas, dentre eles, 

Walter Benjamin. Merquior jamais negará a influência benjaminiana em sua obra, 

entretanto, na década de 1980, o autor de As ideias e as formas se transformará em 

um crítico ferrenho do marxismo. A influência do pensamento de Benjamin 

impulsionou as primeiras produções de Merquior, ainda no Suplemento Dominical, 

em 1959. No segundo livro, Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, um 

dos primeiros livros no mundo que analisam a Escola de Frankfurt, põe-se 

justamente a destacar a importância de Benjamin e a apontar alguns equívocos nas 

análises de Adorno sobre a arte moderna.  

A teoria de Adorno é crítico-empírica quando analisa as obras, mas é 
idealista quando profetiza a queda da Arte. A concretização dessa 
dubiedade no discurso crítico acaba tornando ambíguo o seu próprio 
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sobre arte da vanguarda. Adorno, que salva a arte moderna do 
moralismo sofisticado da estética sociológica, comete ao mesmo 
tempo o paradoxo de reaproximar a vanguarda da repressão que ela – 
segundo ele mesmo- intransigentemente combate. O salvador se volta 
contra quem salvou. (MERQUIOR, 2017, p. 106). 

 

E as análises seguem nessa perspectiva de evidenciar as fissuras no 

pensamento daqueles que compuseram a Escola de Frankfurt, com uma exceção: 

Walter Benjamin, único que se salva da agudeza crítica de Merquior. Merquior 

explica por que o posicionamento benjaminiano é mais coerente que os de Adorno e 

Lukács, já que, nesse período, Benjamin era um dos seus autores de cabeceira. Ao 

longo das décadas, todavia, Merquior se afastará desse pensador,  mesmo assim, 

nunca deixou de mencionar que Benjamim fora sua primeira paixão intelectual, 

afirmando ainda, na década de 1980, que a compreensão do Modernismo está 

diretamente relacionada às ideias de Benjamin, com o conceito de alegoria, por 

exemplo, mesmo sendo essa alegoria profundamente polissêmica. 

 

Finalmente, as letras modernas seriam governadas pelo princípio da 
alegoria. Esta denota, segundo Benjamin, um tipo de representação 
literária fundamentalmente polissêmica, o tipo de figuração mimética 
em que o enigmatismo é lei. Nas letras modernas, efetivamente, tudo 
se passa como se, entre a intenção significante e a consciência (a do 
autor e a do leitor), subsistisse sempre um hiato intransponível. A 
literatura moderna seria, portanto, um estilo reprimido - reino dos 
textos obscuros, máquinas surrealizantes produtoras de iluminações 
profanas ao contato da consciência, habitualmente alienada do 
homem contemporâneo. (MERQUIOR, 1980, p. 125-126). 

 

 Ademais, Merquior ressalta que o pensamento benjaminiano sobre a síntese 

da experiência cinematográfica, com as ideias de aura e alegoria, permeará a 

tradição moderna. Outro fator importante sobre o pensamento de Walter Benjamin, 

conforme Merquior, é que ele seria um crítico cultural, aquele tipo que se importa 

com o que se passa em seu meio, o qual raramente se encontra na modernidade. 

Veremos adiante que a ideia de engajamento social do crítico e do artista é de 

fundamental importância para a literatura, por isso, para o Merquior da década de 

1960, Walter Benjamin é o intelectual perfeito. Assim, embora nos anos de 1980 ele 

se afaste do pensamento benjamininano, ainda discorrerá sobre a importância de 

Benjamin no cenário mundial, fato inegável.  
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Ainda sobre a presença de Benjamin na produção merquioriana, encontramos 

algumas questões pertinentes que devem ser abordadas. Em Por uma literatura 

pensante: ensaios sobre filosofia e literatura, livro publicado em 2012, há um ensaio 

de Adriano Lima Drumond, intitulado “A alegoria benjaminiana como chave de 

compreensão da literatura modernista segundo José Guilherme Merquior”, em que 

consta uma análise da presença do pensamento benjaminiano nos primeiros livros 

de Mequior, incluindo a mudança no pensamento merquioriano sobre o Modernismo, 

como se verifica na seguinte passagem: 

 

No ensaio “Em busca do pós-moderno”, ao postular a existência de um 
novo estilo novecentista – o estilo do “segundo século XX” (Merquior, 
1980: 9) – recorre aos conceitos benjaminianos de aura e de alegoria 
para balizar as diferenças entre românticos, pós-românticos, modernos 
e pós-modernos, numa proposta naturalmente comprometida pelo 
esquematismo, diga-se de passagem, assumido pelo próprio autor. 
Tanto nesse ensaio quanto no intitulado “O fantasma romântico”, o 
autor carioca contesta a compressão de Octavio Paz, expressa em um 
livro então recentemente publicado, Os filho do barro, a partir da qual, 
uma vez compartilhando romantismo e modernismo de um caráter de 
ruptura com a tradição poética, o modernismo, ao fim e ao cabo, 
pareceria um “simples romantismo up-to-date”. (Merquior, 1980:10). 
(DRUMOND, 2012, p. 117). 

 

Não esqueçamos que esse livro foi publicado no final da década de 1960, 

período em que o ensaísta carioca ainda comunga das ideias de Benjamim (2017, p. 

120): “a alegoria manifesta uma atitude ambivalente em face da realidade. Dentro de 

um novo espírito, a arte moderna exemplificada cada no estilo de Kafka”. No que se 

refere ao processo de revalorização da ideia de alegoria, esta seria, segundo 

Benjamin, muito importante para a modernidade. E, para Merquior, a sagacidade 

benjaminiana, que afasta o significante do significado, que não entrega a ideia de 

início, é o estilo mais adequado. Tal identificação ocorre porque, tanto para 

Benjamin quanto para Merquior, o estilo kafkiano é exitoso na modernidade. Sabe-

se que Benjamin estudou Kafka, no qual a ideia de alegoria é clara.   

Tratando da interpretação do Modernismo de Merquior, que seria claramente 

influenciada pelas ideias de Benjamin,  Drumond ainda diz o seguinte: 
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Entre Arte e sociedade..., de 1969, e o Fantasma romântico e outros 
ensaios, de 1980, podemos detectar uma diferença importante no que 
se refere às considerações acerca da alegoria benjamininana. No 
primeiro livro, José Guilherme Merquior observava, a partir do cotejo 
com a figura auerbachiana, o apego à realidade concreta da alegoria 
teorizada por  Walter Benjamin. Já no segundo livro, o autor carioca 
destaca como uma figura alegórica se volta, sobretudo, a um universo 
textual cavando um fosso entre significante e significado de modo a 
modelar-se aí uma linguagem enigmática, e caraterística do 
surrealismo como suposto código de boa parte da literatura 
modernista. (DRUMOND, 2012, p. 117-118). 

 

Segundo Drumond (2012, p. 121), “José Guilherme Merquior, em todo seu 

percurso intelectual, sempre abriu as portas críticas para adentrar o modernismo, 

seja ocidental, seja o brasileiro, tendo em mão a chave da alegoria benjaminiana”. 

De fato, uma das razões pelas quais Merquior discorda do pensamento de Adorno é 

a divergência entre as ideias desse crítico e as de Benjamin, a exemplo da ideia da 

insignificância da arte cinematográfica. É bem verdade que, durante a década de 

1980, Merquior já não comunga de muitos pensamentos de Walter Benjamin, 

mesmo assim não desmerece sua importância, e, por não abandonar todos os 

princípios benjaminianos, é que certas ideias positivas sobre o Modernismo 

brasileiro não perecerão. 

Tratando precisamente do Modernismo brasileiro, o último ensaio de O 

fantasma romântico e outros ensaios oferece um “esquema” para compreensão do  

Modernismo brasileiro. Nesse texto, Merquior se propõe a analisar as múltiplas 

questões do Modernismo, algumas positivas, como a de ruptura e de “arte literária 

problematizante”, pois conseguiu simplesmente descentralizar a iniciativa literária, 

desde o Romantismo confinada ao Rio. Certamente o autor ainda louva o 

Modernismo por conta da quebra de paradigmas e por todas as mudanças que o 

movimento propunha, como a aproximação entre arte e sociedade, também 

defendida por Candido (2006). Por outro lado, o crítico esperava que as “fases” do 

Modernismo respeitassem essa constante, mas não foi bem assim, sendo que o 

ensaísta sempre questionou as ideias formalistas ou estruturalistas presentes no 

movimento modernista. Isso porque o Merquior maduro ainda valoriza a mimese na 

contemporaneidade, fato que explica a preocupação do autor com a produção 

literária do país.  



65 
 

Julgando toda a contribuição do movimento modernista para o país, desde a 

Semana de Arte Moderna até as últimas produções, após um olhar distanciado, o 

ensaísta indaga: o que o Modernismo nos deixa de lição? Primeiramente, é preciso 

considerar que a histeria de 22 se fazia necessária para tirar as letras brasileiras do 

marasmo presente desde o Romantismo. Por essa razão, adotar as ideias 

vanguardistas, que pregavam uma movimentação artística que não obedecia a uma 

constante, é um ponto positivo, bem como a descentralização da literatura e tantas 

outras atitudes que Merquior destaca no processo de valorização do movimento. 

 Por outro lado, analisando o Modernismo a partir da década de 1980, não se 

pode afirmar que o movimento seguiu, de fato, essa vertente, e vários fatores 

explicariam o motivo, mas o que Merquior destaca é o formalismo, por conta do 

advento estruturalista, e a falta de engajamento dos epígonos da geração de 22.  

Sobre a descentralização da produção literária e cultural, segundo Fischer (1999), 

para Merquior, não adiantou mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, confinando a 

ideia de Modernismo, especialmente o brasileiro, às ideias que os paulistas 

fornecem. A ideia de inovação artística é louvável, mas deveria ser nacional, ou seja, 

se a aspiração do Modernismo era a renovação das letras, essa ideia deveria se 

espalhar pelas diversas regiões do país. Outra questão importante mencionada pelo 

ensaísta é a ausência de uma literatura participante.  

 

À guisa de conclusão, olhemos agora alguns traços mais 
especificamente nacionais do modernismo brasileiro. Em 1942, Mário 
de Andrade, julgando a contribuição de vinte anos do modernismo, 
quando este  já se confundia com establishment  da nossa alta 
cultura, censurou o modernismo histórico e seu esteticismo, sua 
incapacidade de se realizar como literatura participante (Mário se 
consolava registrando o que o modernismo tinha construído em 
termos de valores, senão sociais, pelo menos nacionais). Esta 
autocrítica conserva toda sua importância no que diz respeito à 
evolução pessoal do grande escritor, mas é bem menos precisa 
enquanto interpretação, não do modernista-momento, mas do 
modernismo época. (MERQUIOR, 1980, p. 132). 

 

Por avaliações como essa é que o movimento recebe severas críticas do 

próprio Merquior, que iniciou sua produção crítica valorizando o Modernismo, mas 

termina criticando a falta de coerência do movimento. Veremos agora a posição 

merquioriana em outro livro indispensável para a discussão aqui apresentada 
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4.3 A usurpação da forma 

 

Segundo Merquior (1981, p. 18), “o primeiro mandamento do modernismo é a 

noção arqui-romântica da autonomia da arte, além e acima do pensamento”. O autor 

também afirma que o Modernismo deixou a forma suplantar a ideia: “Das poéticas 

moderníssimas, do simbolismo ao surrealismo, passando, é claro, pelo efêmero, 

mas característico imagismo. O modernismo se propôs a pensar com a forma, só 

com a forma” (MERQUIOR, 1981, p. 19).  De fato, umas das primeiras críticas que 

Merquior fará ao Modernismo diz respeito ao formalismo, posição que ajuda a 

compreender o processo de transformação no pensamento do jovem Merquior da 

década de 1960, ainda simpatizante de algumas ideias marxistas, e o Merquior 

maduro da década de 1980, a essa altura, é um pensador liberal 

 

Sérgio Paulo Rouanet, crítico literário, diplomata e amigo de Merquior, em seu 

ensaio “Merquior: obra política, filosófica e literária”, encontrado na reedição de O 

liberalismo antigo e moderno (2014), afirma que a total compreensão da obra 

merquioriana reside em um dos livros mais ousados do ensaísta carioca: As ideias e 

as formas, publicado em 1981. De fato, encontra-se nesse livro a abrangência da 

crítica merquioriana, percebendo-se claramente como o pensamento do ensaísta se 

modificou ao longo das décadas. Vejamos algumas impressões de Rouanet sobre o 

livro. 

 

No posfácio de As ideias e as formas, ele se pergunta: “É possível 
atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser 
reacionário em política, ciências humanas e estética?”. A resposta é 
evidentemente positiva. Tanto a pergunta como a resposta equivalem 
a um verdadeiro roteiro para o pensamento do autor. O que Merquior 
está tentando nos dizer, em síntese, é que sua obra é vertebrada por 
três linhas de força, uma reflexão sobre a política, sobre o homem e 
sobre a arte; que nessa reflexão, o autor toma partido pelo progresso 
e pela modernidade.  (ROUANET, 2014, p. 355) 

 

 

Focaremos nossa discussão na relação entre homem e arte, pois, nesse livro, 

como mencionou Rouanet, encontra-se a chave para a compreensão do 

pensamento merquioriano e suas vicissitudes. Escrito durante a década de 1980, 

detecta-se a mudança na obra do autor. O Merquior maduro apresenta uma nova 

ideia de arte moderna, em uma visão muito diferente da apresentada em seus 
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primeiros ensaios, em 1959. O Merquior moderno, claramente interessado em 

questões políticas, preza pelo progresso moderno, fato que paradoxalmente não 

acontece na modernidade. Rouanet também menciona as divergências no 

pensamento do ensaísta carioca no que diz respeito à arte na modernidade. Para 

deixar bem clara a questão da mudança, ele discorre sobre as ideias contidas em 

Razão do poema. 

 

Foi de crítica literária seu livro de estreia, Razão do poema, e seu 
último livro publicado em vida, Crítica, é uma coletânea de ensaios 
sobre arte e literatura. Em seus primeiros ensaios, Merquior cultiva 
com maestria a técnica do close reading, que ele aprendera com a 
nova crítica americana. Ele parece ignorar, com isso, tudo o que se 
situa fora, além do texto, todas as articulações da vida psíquica e 
social. São justamente essas dimensões que mais interessam ao 
Merquior maduro, cada vez mais impaciente diante de qualquer 
manifestação de formalismo. Podemos falar de ruptura entre as duas 
fases? Evolução sem dúvida, ruptura nunca. A deslumbrante análise 
textual da “Canção do Exílio”, depois de escandir os iambos e 
anapestos da métrica de Gonçalves Dias, desemboca em 
considerações nada formalistas sobre o amor à pátria. Através da 
análise meticulosa, verso por verso, da “Máquina do mundo”, 
Merquior desentranha em Drummond toda uma visão humanista. 
Não há dúvida: o menino-prodígio de 1965 já era tão antiformalista 
quanto o quarentão que nos anos 1980 declarava guerra às 
vanguardas estéticas. (ROUANET, 2014, p. 362) 
 

Eis que Rouanet fornece valorosas explicações sobre o pensamento de 

Merquior ao longo das décadas. Luiz Costa Lima (2002) concorda que Razão do 

poema é um livro de suma importância para o processo de legitimação do 

Modernismo brasileiro, e Rouanet, acertadamente, destaca a técnica do close 

reading nos ensaios contidos naquele livro. Sabe-se que as tendências imanentistas, 

a exemplo do Estruturalismo e da Nova Crítica, que, diga-se de passagem, inspirou 

o Merquior, desprezam totalmente aspectos relacionados ao contexto histórico e à 

vida do autor, outrora valorizados pela crítica literária, no entanto o formalismo 

exacerbado sempre incomodou Merquior.  

É justamente a questão da forma e da autarquia artística que o autor enfocará 

para atacar a arte de vanguarda, em 1980, mas, apesar da clara mudança no 

pensamento do autor, Roaunet não fala em ruptura, mas sim em evolução, apesar 

de esse termo acarretar uma série de questionamentos, como, por exemplo, aceitar 

que houve evolução no pensamento do autor entre as décadas de sua produtividade 

levaria a pressupor que a produção merquioriana na década de 1960 seria imatura. 
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Claramente, essa não é a solução assertiva, visto que a agudeza crítica nos ensaios 

contidos em Razão do poema, de modo algum, denotam imaturidade, pelo contrário. 

 Wanderson Lima (2013) discute essa questão no posfácio da reedição de 

Razão do poema, apresentando algumas respostas sobre essa suposta 

transitividade no pensamento do ensaísta carioca. Afirmando que Razão do poema 

nos fornece algumas sementes de informações que amadurecerão à medida que 

Merquior avança em sua produtividade, jamais esqueçamos que se trata do primeiro 

livro do autor. O outro fato destacado neste texto são as afinidades de Merquior em 

1965, de alguns autores marxistas, e como tais afinidades mudam em obras 

vindouras.  

 Um dos pontos apresentados por Merquior é a questão do crítico cultural: 

“Um crítico cultural literário é alguém que, faz dentro do gênero crítica, um papel de 

engajamento cultural, isto é, mostra-se preocupado com questões culturais e 

avanços históricos. Principalmente a propósito de obras consideradas literárias pelo 

critério da imaginação ou da sua qualidade verbal” (MERQUIOR, 1981, p, 17).  Ele 

acrescenta: 

 

Walter Benjamin – conhece em nossos dias de autêntica apoteose 
póstuma, à qual só permanecem cegas ou indiferentes as tribos mais 
primitivas, maníacas e provincianas da paisagem literária: os 
estruturalões, os lacanetas, os derridá-ou-desce da vida. 
(MERQUIOR, 1981, p. 17) 

 

Observa-se como o pensamento merquioriano acerca do Modernismo se 

modificou, visto que, em um dos ensaios do livro Formalismo e tradição moderna 

(1974), o Merquior maduro não poupa argumentos para afirmar seu pensamento. O 

foco do livro é a crise da cultura, no entanto, nele também constam algumas 

considerações importantes sobre o Modernismo. Destacaremos, por um motivo 

específico, algumas dessas ideias sobre arte e modernidade.  

Em Formalismo e tradição moderna, o crítico afirma ter se enganado em 

algumas questões sobre arte moderna, sendo, pois, pertinente analisar sua visão 

sobre o Modernismo nessa obra, especificamente no ensaio intitulado “A estética do 

modernismo do ponto de vista da história cultura”, em que Merquior ainda destaca 

os feitos positivos do movimento modernista: 
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Do movimento modernista, deflagrado há meio século, pode-se 
afirmar, sem receio de engano, que foi a corrente estética mais rica e 
mais forte do Novecentos brasileiro. Sua influência se impôs, 
evidentemente, em todas as artes maiores, em nenhuma, porém, foi 
mais decisiva do que no campo literário. No entanto, até hoje não se 
possui uma caracterização satisfatória do estilo modernistas. 
(MERQUIOR, 1974, p. 133) 

 

Nota-se que ele ainda não mudara totalmente seu posicionamento sobre o 

Modernismo, apresentando algumas questões da estética moderna que ainda não 

eram totalmente compreendidas, evidenciando o caráter professoral da sua obra. A 

diferença entre este Merquior de 1974 e o Merquior da década de 1960 é que, em 

seu primeiro livro, o jovem crítico se preocupava em valorizar especialmente a 

geração de 22 do Modernismo brasileiro. Já o Merquior da década de 1970 

apresenta uma visão positiva sobre a arte moderna no Ocidente, e não apenas no 

Brasil, argumentando em favor da valorosa contribuição de vários artistas 

modernistas.  

 

Se as comemorações do cinquentenário da histórica Semana de Arte 
Moderna de 1922 quiserem ultrapassar o nível anedótico, deverão 
enfrentar a desafiadora interrogação: Qual é, em suas linhas gerais, 
a verdadeira personalidade estilística da literatura modernista? 
Qualquer resposta séria a essa interrogação terá que passar, 
logicamente, pela própria expansão da análise estilística concreta. 
Nenhuma tese sobre o estilo modernista será plenamente 
convincente fora da confirmação trazida pela leitura técnico-formal de 
pelo menos os principais livros do período, de Macunaíma a 
Angústia. De Serafim ponte grande a Rosa do povo. (MERQUIOR, 
1974, p. 134) 

 

 Nesse fragmento o ensaísta questiona a intenção dos autores modernistas 

pelo seguinte motivo: passada a Semana de Arte Moderna, com todo o histerismo 

dos vanguardistas, os críticos literários sabem qual é o projeto da estética 

modernista? Tal projeto logrou êxito, ou seus autores e defensores, como Oswald de 

Andrade e tantos outros modernistas, não tinham a consciência do real projeto do 

modernismo no Brasil?   

 Merquior (1974, p. 143) afirma que “A arte moderna valorizou nos impulsos do 

inconsciente as livres energias dos instintos, bloqueados pelo policialismo ético da 

civilização vitoriana”, aprovando a ousadia da estética modernista. No fim das 

contas, ainda na década de 1970, Merquior reconhece que, apesar do 

“experimentalismo estético” do Modernismo, o movimento acertara em várias 



70 
 

questões, como a liberdade de expressão artística e a liberdade criadora, além de 

iniciar o processo de modernização das artes, no entanto, segundo o ensaísta, 

apesar de feitos memoráveis, como a Semana de Arte Moderna, o Modernismo 

ainda não obteve a devida valorização. O autor afirma que o Modernismo foi a 

estética mais rica e forte do Novecentos brasileiro.  

 É na década de 1980 que a transformação do pensamento merquioriano se 

consolida, declarando o autor que se equivocara em Formalismo e tradição 

moderna. 

 

Tentei perseguir essa degenerescência da poética romântica em 
Formalismo e tradição moderna. Todavia, nesse livro, eu ainda 
encarava o elemento misológico como algo contra-restado pela arte 
genuinamente moderna. Puro engano, o intelectualismo de 
modernos como Eliot ou Mondrian é um fenômeno de superfície. A 
nível epidérmico, o que predomina é um irracionalismo visceral, 
espécie de tertulianismo profano de que a indigência filosófica de 
Eliot é apenas o aspecto mais ofensivo. A forma repele a ideia – mas 
ao mesmo tempo ao se erigir em órgão superlativo de uma 
gnose...gnômica, a forma usurpa a ideia. (MERQUIOR, 1981, p. 19) 

 
 

O autor reconhece que, naquele livro, ele ainda encarava a tradição moderna 

com olhos de admiração e questionava a resistência da crítica e do público ao 

processo de recepção do Modernismo (lembremos que essa obra menciona o 

Modernismo de modo geral, não apenas o brasileiro), pois um fator que muito 

incomoda o Merquior maduro é justamente a ausência de equiparidade no 

movimento moderno. Outro problema é a superficialidade das obras, exatamente por 

questões formais, o que Merquior denomina de usurpação das ideias. Nessa 

perspectiva, para que o movimento modernista seguisse a linha de sucesso que o 

autor de Razão do poema valoriza em 1922, a tradição moderna deveria equiparar 

forma e ideia, pois ambas são importantes para o fazer artístico. O problema é que, 

na concepção merquioriana da década de 1980, o Modernismo foi um entusiasta da 

forma. “Nesse contexto auto-alienante é que se enquadra o humanismo 

irracionalista, que um tempo só exalta a forma contra as ideias, e trava levianamente 

a ideia como frívola forma”. (MERQUIOR, 1981, p. 27). Percebe-se a contrariedade 

do autor em relação à supremacia da forma, insuficiente para sustentar qualquer 

tendência literária, pois corre-se o risco de suplantar a ideia.  Isso explicaria a 

superficialidade das obras modernas, o que dá a base para o Merquior maduro 



71 
 

detectar fragilidades e explicar por que se modifica seu pensamento em relação à 

arte moderna. 

O ensaísta não se importa em evidenciar sua mudança em relação ao 

Modernismo, afirmando que a tradição moderna é superficial, nada tendo a ver com 

liberdade de criação ou revolução cultural, ou seja, para o Merquior maduro, a 

estética modernista não tem mais nada a oferecer. A falta de densidade dos 

modernos está ligada ao irracionalismo que Merquior sempre combateu, em 

consonância com o pensamento de Bruno Tolentino, outro crítico que ataca a falta 

de talento dos modernistas. No bojo desses posicionamentos, deve-se destacar que 

o crítico carioca deixa de ser um entusiasta das vanguardas europeias, os famosos 

“ismos”, como diz Merquior.  

Outro aspecto que Mequior critica duramente é o “academismo”, ou seja, o 

fato de se delegar as funções da crítica à academia, destacando os perigos da era 

da especialização e da apropriação universitária, em que a noção de validez da 

crítica está delegada. Vale lembrar que Merquior é um dos entusiastas da crítica de 

rodapé, aquela que se iniciou por meio dos artigos em jornais e foi ganhando 

notoriedade até chegar à academia. O que o crítico tenta enfatizar é que tal crítica, 

que não fora elaborada necessariamente na academia, não precisa passar por um 

processo de validação.       

 

Em nossa época de especialização acadêmica e academização (no 
sentido de apropriação universitária) da crítica, o projeto de discorrer  
sobre ideias e formas, ainda por cima em artigos de revista ou jornal, 
dificilmente escapará à suspeita da superficialidade. Para refutar 
essa suspeita, é necessário combater a sua própria premissa: a 
noção de validez da contração da crítica ao estudo literário ou 
filosófico de moldes “neutros”, definidos por nichos universitários 
pretensamente especializados, como se isso fosse por si só a 

garantia de verdadeira responsabilidade intelectual. (MERQUIOR, 

1981, p. 15) 
 

Neste trecho o autor denuncia o processo de “academização” da crítica 

literária, como se somente os graduados na área tivessem responsabilidade 

intelectual. Nesse sentido, Merquior, oriundo da crítica de rodapé, sente-se 

incomodado com esse fenômeno e, em 1974, menciona a inserção do kitschismo 

nessa mesma academia, destacando também que nem toda produção provinda de 

acadêmicos é verdadeira. Aproxima-se, assim, do posicionamento de Fischer, o 

qual, em sua dissertação de mestrado, discorre sobre a supremacia paulista.  
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Maria Luísa Fumaneri9 recorda que a obra de Merquior de certa forma foi 

negligenciada por conta das várias polêmicas em que ele se envolveu, sendo uma 

das mais famosas a que travou com Marilena Chauí, quando afirmou que ela 

inserira, em um de seus livros, sem aspas, longos trechos de Claude Lefort. Marilena 

negou a acusação, chamou Merquior de intelectual de direita, e a USP, 

solidarizando-se com a escritora, volto-se contra o crítico. Por essas razões e outras, 

Merquior desconfia do que está sendo produzido nas universidades e agências de 

fomento. Curioso é que o ensaísta carioca aderiu à docência acadêmica, 

ministrando algumas aulas na UnB, mas a carreira como professor não engrenou. 

Em Papéis colados (2003), livro que aborda as principais questões da crítica 

literária brasileira desde a crítica de rodapé, até a que se afirmou por meio de 

especialistas. Sobre a descrença na crítica de rodapé, a qual Merquior está inserido, 

Flora Süssekind, afirma: “Ser um especialista em literatura soa agradável, teorizar 

sobre ela e os meios de abordá-la parece quase condenável num país em que há 

quem se vanglorie de não ter tradição filosófica.  (SÜSSEKIND, 2003, p. 35). 

Quando essa autora aborda o posicionamento de Afrânio Coutinho sobre a crítica 

produzida por quem não é da universidade, reconhece haver uma tensão entre o 

crítico teórico e o crítico jornalista. 

    

E todavia, tão ou mais importante do que fulgor de Benjamin, lume 
da minha primeira mocidade, é o fato de que nenhum crítico de agora 
ombreia com ele, ou na verdade lhe chega aos pés em termos de 
sagacidade interpretativa em moldura crítico-cultural. Por quê? Meu 
palpite é que o mito modernista-pivô estético dessa tríade romântico-
humanístico-irracionalista- já se encontra em fase de exaustão. 
(MERQUIOR, 1981, p. 18) 

 

 
Esta tríade irracionalista a que Merquior se refere é o marxismo, a psicanálise 

e o Modernismo, tendências esgotadas, na concepção do autor -  na obra ele 

explicará, com riqueza de detalhes, o motivo de tal esgotamento. Interessa-nos a 

sua opinião sobre a crítica literária e o modernismo. Merquior está claramente 

preocupado em defender uma crítica “liberal”, fato pouco comum em nosso país. A 

                                                           
9 Cf. Maria Luísa Fumaneri “Astúcia da Mímese: a dinâmica entre realidade e poesia lírica na 

obra de José Guilherme Merquior. Dissertação de mestrado.”   
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opinião do autor se comprova no segundo ensaio, “Tarefa da crítica liberal”, ainda 

sobre o Modernismo.  

 

Da agonia do mito modernista extraio a curiosa certeza; a do quanto 

o império da gnose moderna nas letras e nas artes torceu e deturpou 

o comércio natural entre as ideias e as formas. Na realidade, a 

cultura modernista patrocinou com empenho as duas nefastas 

usurpações. A primeira foi a usurpação da ideia pela forma, O 

primeiro mandamento do modernismo é a noção anti-romântica da 

autonomia e autarquia  da arte, além e acima do pensamento. (Idem) 

 

Merquior apresenta as contradições da vanguarda, ao afirmar que “A arte da 

(paleo) vanguarda, rompendo incessantemente com a tradição, levou as artes a uma 

situação paradoxal: desprovida de qualquer referencialidade externa” (MERQUIOR, 

1981, p. 127), enfatizando que a vanguarda sufocou seu lado revolucionário, ao 

esquecer a matéria-prima das artes, como se o movimento vanguardista não tivesse 

mensagem alguma a passar. Deve-se considerar o fato de que o crítico escreve o 

livro no fim da década de 1970, quando superada toda a euforia de 1960, e o 

Modernismo já se instaurara e consolidara seu projeto artístico.  

Como destacou Rouanet, no posfácio da reedição da obra Liberalismo Antigo 

e Moderno, nessa fase, Merquior aborda outras questões sobre a arte moderna, 

acentuando-lhe a dimensão antimoderna e irracionalista. O alto modernismo 

ocidental, com sua repulsa pelo progresso histórico, será interpretado como força 

reacionária e obscurantista, estimuladora de toda sorte de elaborações mentais e 

condutas irracionalistas. Desse quadro nada animador, Merquior salvará o 

Modernismo brasileiro, já que nele a cantilena antimoderna pouco foi ouvida, sendo 

nosso Modernismo menos radical, mais propenso à celebração dionisíaca que aos 

ursos. 

 
O Modernismo artístico  e crítico  é hostil à modernidade. Ele rejeita a 
modernidade. Ele rejeita o progresso, repudia as conquistas da 
ciência e da técnica, e tenta ultrapassar a modernidade por um salto 
para  a frente ou para trás, pela regressão ao arcaico ou pela fuga 
para o pós-moderno. É dessa relação antinômica entre o 
modernismo e modernidade que Merquior parte para montar seu 
libelo contra as vanguardas formalistas e, por extensão, contra os 
intelectuais, fabricantes de modismos estéticos. (ROUANET, 2014, p. 
361) 
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Por conta dessas divergências, há um certo impasse em relação à recepção 

dessa análise de Merquior, já que, na década de 1960, o crítico defendia a histeria 

da arte de vanguarda e, posteriormente, a Semana de Arte Moderna, considerando-

a necessária para a atualização da literatura, que evidentemente deve evoluir, pois 

uma literatura estática seria incompleta. Por isso, o projeto político, crítico, ideológico 

e literário do modernismo tinha razão de ser. Com o passar dos anos, porém, tal 

projeto se perde, e isso se deu, conforme Merquior, devido ao distanciamento das 

questões sociais, impedindo o Modernismo, de modo geral, de acompanhar os 

avanços da modernidade, justamente por estar preso à forma. Acrescenta ele: “No 

nosso século, tenha sido escandido por momentos altamente regressivos 

dificilmente serviria de justificativa para o ódio do modernismo (estético) à 

modernidade (social).” (MERQUIOR, 1981, p. 116). Novamente o autor refere-se à 

regressão do Modernismo devido esse movimento não se preocupar com as 

questões que despertam interesse social, aderindo à supremacia da forma.  

 

Que vem a ser, no seu horizonte evolutivo, o pós-modernismo: Um 
mero epigonismo neodadá ou neo-surreal, ou um animal 
completamente diferente, enfim liberto da tirania da imaginação? Em 
“A tirania da imaginação”, procurei demonstrar como, por trás da sua 
ideologia libertária, a estética do modernismo radical europeu 
conteve muito de dispositivo intelectual e de puritanismo desumano: 
o puritanismo do purismo formal, e o despotismo da sua 
subjetividade hipertrofiada. (MERQUIOR, 1981, p. 117-118) 

 

 

Novamente Merquior destaca a superficialidade das vanguardas e questiona 

se o pós-modernismo trará alguma novidade. A resposta é, evidentemente, negativa, 

e, ao usar os termos “neo-dadá” e “neo-surreal”, ele atesta a superficialidade 

vanguardista, que nada tem a acrescentar em termos culturais. Mesmo assim o pós-

modernismo comunga de tais valores, o que resulta na fragilidade da arte pós-

moderna, que, segundo Merquior, bebendo na fonte do purismo formal europeu, 

entra em processo de regressão.  

Na lógica merquioriana, a pós-modernidade teria chances de sucesso caso 

seguisse a vertente da inovação. Creio ser isso o que o jovem Merquior esperava na 

década de 1960, quando discorria sobre a importância do Modernismo, mas ocorre 

justamente o oposto, já que se perde a proposta libertária que Merquior tanto 

valorizara em 1965, por conta do formalismo exacerbado. Uma explicação plausível 
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para esse fato seria o advento do Estruturalismo, que Merquior criticou duramente, 

pois, segundo ele, deve haver uma harmonização entre forma e ideia, o que não 

ocorre no estilo pós-moderno, marcado pelo protagonismo formal. Tal fato muito 

incomoda o Merquior maduro, constituindo uma das explicações para a mudança no 

seu pensamento, assentada também na sua afinidade com o social-liberalismo.  

Tratando de maneira mais específica do Modernismo brasileiro, em um dos 

últimos ensaios de As ideias e as formas, intitulado “Macunaíma sem ufanismo”, 

Merquior faz, sem exageros nacionalistas, uma análise da obra de Mário de 

Andrade. Nesse texto também é perceptível a mudança no pensamento do ensaísta 

carioca, pois seu posicionamento se distancia dos ensaios contidos em Razão do 

poema, nos quais discorria sobre a importância daqueles que idealizaram a Semana 

de Arte Moderna, dentre eles, Mário de Andrade.  

É indiscutível a importância de Macunaíma (1928) para o Modernismo 

brasileiro, principalmente pela composição de um romance em moldes totalmente 

diferentes do que havia, pela problematização do herói, pela fragmentação e por 

todas as demais características das primeiras expressões de arte moderna. No 

entanto, em seu ensaio, Merquior se dedica a mencionar as fragilidades da obra de 

Andrade: 

 

Mário assegurava ao seu nacionalismo estético uma qualidade 
excepcionalmente inclusiva. Nacionalismo de modulação, e não de 
rejeição, da cultura ocidental. A esta altura me vejo tentado a repetir 
uma hipótese de trabalho sugerida no Fantasma romântico (Vozes, 
1980): nosso modernismo radical foi, profundamente, um otimismo 
da forma. Daí, entre as coisas, sua propensão ao dionisíaco, à 
carnavalização, tão característica nos “dióscuros” paulistas, Oswald e 
Mário. (MERQUIOR, 1981, p. 266) 
 

 

 

Quando se refere ao nosso Modernismo mais radical, ele claramente se 

refere à geração de 22, mas, após um olhar distanciado, à guisa de conclusão, 

acentua que esse Modernismo se perdeu em questões formais. Quando Lafetá 

(1974) discorre sobre o Modernismo brasileiro, menciona a questão do projeto 

formal e ideológico desse movimento, todavia o que Merquior ressalta é que a 

geração explosiva de 1922, na verdade, estava muito mais preocupada com a 

quebra de paradigmas do que com questões ideológicas.  
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No fundo, a legitimação modernista de nossa tropicalidade mestiça 
acabaria sendo do saudosismo decadente, entre libertário e 
conservador, de Gilberto Freyre, não do futurismo caboclo dos 
vanguardistas de São Paulo. Estes, e especialmente o menos 
superficial deles, foi Mário de Andrade, estavam de alma dividida 
entre o modernismo como máquina de guerra contra a modernidade 
(a mensagem da vanguarda europeia) e o modernismo como ode à 
modernização. (MERQUIOR, 1981, p. 269) 

 

Quando o autor propõe uma análise sem ufanismo, sem aquele orgulho de 

nossa brasilidade, dentre outras atitudes, não poupa críticas negativas ao 

movimento, afirmando que Mário de Andrade fora o menos superficial. 

 Notadamente outra importante mudança se apresenta: lembremos que, em 

1965, Merquior enxergava com bons olhos a iniciativa de Oswald de Andrade, o 

autor é o um dos defensores e precursores do poema-piada, em uma evidente 

crítica ao Parnasianismo de Olavo Bilac. Naquela época o jovem Merquior ainda 

acreditava que nosso país deveria se deixar levar pelas ondas vanguardistas do 

início do século XX e, quando publica seu primeiro livro, em 1965, ele aborda uma 

questão de grande valor: a aproximação ente a arte  e sociedade, destacando 

positivamente o fato de o Modernismo propor a aproximação entre linguagem escrita 

e oralidade.  

No fragmento acima, retirado de As ideias e as formas, entretanto, o autor 

evidentemente muda seu posicionamento, pois não chega sequer a mencionar 

Oswald explicitamente, fazendo isso de maneira sutil. Afirma ainda que o projeto 

defendido por Mário em Macunaíma (1928) não lograra êxito porque, novamente 

mencionando a questão da forma, visada desde O Fantasma romântico, destacará 

que o Modernismo, seja ele brasileiro ou ocidental, não acompanhou a 

modernização, desse modo o Modernismo é antimoderno.  

Outro fato interessante é que, nesse ponto, Merquior se aproxima de Luís 

Augusto Fischer, quando afirma que as ideias marioandradianas estavam 

impulsionadas pelo “vanguardismo caboclo” de 1922, pois, conforme mencionamos 

neste trabalho, segundo Fischer, os ideais defendidos naquela época não atingiram 

outras partes do país. Por fim, Merquior apontará uma certa ambivalência em 

relação à Macunaíma, visto que a obra não deu conta de sua grandiosa missão - 

abalar os moldes da produção literária do país. 
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4.4 Incongruências da Modernidade 

 

 

Na obra Crítica (1990), dois ensaios contribuem para explicar a transformação 

na análise de Merquior: “A Aranha e a Abelha” e “Sobre Doxa Literária”. Neste, o 

Merquior maduro questiona quais são os pressupostos canonizadores na literatura, 

os quais, segundo autor, por serem ideológicos, tornam complexa a discussão. No 

que diz respeito à doxa literária, Merquior destaca os pressupostos canonizadores 

da literatura e, por consequência, do Modernismo. Doxa literária diz respeito a uma 

opinião consensual a respeito de algo, ideias que se disseminam ao longo do tempo 

e instauram um conceito sobre algo. Merquior inicia esse ensaio da seguinte forma: 

 

Quais são os pressupostos canonizados e ensinados, porém 

rarissimamente examinados e questionados, da literatura moderna 

enquanto visão do mundo? Que diz o logos literário em estado de 

doxa acadêmica- do qual nutre, por sua vez todo ethos intelectual 

ante o moderno? (MERQUIOR,1990, p.339) 

 

 

E o que diz a doxa acadêmica? Novamente Merquior criticará os 

pressupostos acadêmicos, afirmando que são ideológicos, e por isso nada têm a ver 

com qualidade estética. Logo, como se comporta a intelectualidade em relação ao 

moderno? São questionamentos que, quando esclarecidos, mostram que um dos 

grandes problemas é a parcialidade analítica, que Merquior criticará desde As ideias 

e as formas, em que discorre sobre uma crítica liberal. 

A questão da doxa reside em falta de afinamento crítico quando aparecem 

questões de cunho pessoal, a velha e boa incapacidade de separar o joio de trigo e 

dar a César o que é de César. Este seria um problema do logos intelectual, bastante 

acentuado na modernidade, uma vez que a intelectualidade pós-moderna pratica 

uma análise impressionista, misturando questões políticas e pessoais como uma 

maneira de autoafirmação. Logicamente, a regra não vale para todos, mas a grande 

maioria, sem dúvida, incorre nessa atitude. “A doxa modernista foi a cartilha dessa 

educação; ela é que fez de nós, sensibilidades modernas, uns pobres papagaios do 

obscurantismo maquilado de humanismo”. (MERQUIOR, 1990, p. 370). Em síntese, 

nesse ensaio, o autor afirma que a doxa literária, infelizmente, é ideológica, sendo 
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que, em se tratando de canonização literária e crítica, as questões estéticas 

deveriam balizar as análises, e não as posições ideológicas. 

 

Triunfo cultural da literatura, nesse apogeu da literariedade? A doxa 
atual jura que sim. Nem faltam grandes críticos para louvar o estilo 
das trevas e sua guerrilha contracultural: ainda ontem Blanchot, hoje 
Steiner – e sobre ambos a asa negra do pássaro Heidegger. No 
entanto, enormes conquistas culturais da literatura pouco ou nada 
tiveram a ver com os pródomos da tenebrização.  (MERQUIOR, 

1990, p. 362) 
   

Tratando ainda da relação entre moderno e pós-moderno, conforme Merquior, 

haveria um paradoxo no fato de que o Modernismo não acompanhou o progresso 

histórico, primando pelo arcaico, o que seria, na concepção do crítico, um sério 

problema: 

As sucessivas autonegações do estilo moderno, motores da tradição 
da ruptura, suscitaram um curioso paradoxo. Furiosamente anti- 
historicista, o modernismo não tolera a noção de progresso social. 
Daí, entre outras coisas, seu amor pelo primitivismo arcaico e o 
desbancamento da história pelo mito. Os grandes poetas modernos 
profundamente históricos, como Drummond, evoluíram em sentido 
contrário ao estilo elíptico e hermético das vanguardas 

euromodernistas.  (MERQUIOR, 1990, p.364) 
 

 

O ensaio nada mais é do que uma crítica à pós-modernidade, destacando o 

quanto ela é decadente. A essa altura, Merquior detectava os problemas da 

vanguarda e sua autarquia prejudicial. Além de frequentemente antidemocráticos e 

inclinados à grafocracia, os modernos evidenciaram o que se pode avaliar como 

“iliberalismo” estrutural na sua própria práxis artística, pois o Modernismo em geral 

significa obscuridade, arte e literatura difíceis, uma vez que o significado de tantas 

obras modernas continuava fora do alcance da maioria dos leitores e espectadores. 

(MERQUIOR, 1990). Vejamos o que Merquior aborda no seu ensaio sobre a pós-

modernidade: 

 

Talvez alguns dos leitores se lembrem de que Swift, na Batalha dos 
livros (1704) – sua contribuição satírica à questão dos antigos e 
modernos – fez Esopo comparar os modernos a aranhas, tecendo 
sua escolástica a partir de suas próprias barrigas, enquanto os 
antigos, como abelhas, iam buscar o seu mel na natureza. 
Possivelmente Swift estava errado com respeito aos modernos – 
mas nossos pós-modernos são mesmo aranhas. Utilizam uma 
acrobacia narcisística, bizantina, inflamada contra toda 
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referencialidade, porque desejosa de transformar em virtude a 
tremenda necessidade de imponência. Tudo é efeito, sem dúvida, em 

nome de uma grande presunção subjacente. (MERQUIOR, 1990, 
p. 339) 
 

Merquior destaca que o pós-moderno é antimoderno: “o pós-moderno no 

melhor dos casos é ultramoderno” (MERQUIOR,1989, p. 177). O ensaísta usa a 

alegoria da aranha e da abelha, retirada do irlandês Swift, para comparar moderno e 

pós-moderno. Na verdade, trata-se de uma fábula que compara os pós-modernos às 

aranhas, que tecem suas teias de suas próprias entranhas, enquanto as abelhas 

buscam o mel na natureza. É uma maneira de explicitar que a arte autárquica corre 

o risco de afastar seu espectador e, segundo Merquior, deve existir proximidade 

entre arte e sociedade. 

Assim deveria funcionar a lógica pós-moderna, porém a pós-modernidade não 

tem nada de moderno –  “o pós-modernismo, seja arte ou teoria, significa um 

Modernismo congelado ou uma vanguarda enlouquecida” (MERQUIOR, 1990, p. 

340). As contradições da vanguarda, de certa forma, negam a modernidade, e a 

consequência de tudo isso é a crise da cultura moderna, que vai dissipando os feitos 

de poetas modernos, que buscam seu mel tão longe 

Assim como a arte literária precisa estar em constante mudança, é necessário 

que os críticos também tenham a maturidade de acompanhar tal evolução, não 

sendo vantajoso permanecer na mesmice intelectual, já que é preciso analisar as 

peripécias históricas e sociais. Na verdade, a literatura tem, sim, uma função social, 

aliás, uma das mais importantes, pois, além de ser entretenimento, obviamente, 

também faz com que o leitor, muitas vezes, saia de sua zona de conforto.  

 Antes de mencionarmos o pensamento de Wanderson Lima, com quem 

iremos dialogar, cabe ressaltar uma questão de suma importância para a ideia de 

transformação no pensamento de Merquior. Em As ideias e as formas, ele analisa 

Macunaíma, uma das bíblias do Modernismo, sendo que essa análise não é tão 

amistosa quanto as que se apresentam em Razão do poema.  Em Crítica, último 

livro que Merquior publicou antes do ensaio sobre a ideologia pós-moderna, há um 

ensaio intitulado “O Modernismo e três de seus poetas”, no qual o autor se propõe a 

estudar o espaço histórico do Modernismo em Mário de Andrade, Jorge de Lima e 

Manuel Bandeira. É nesse ensaio que ele explicita sua insatisfação com os poetas 

que se envolveram com a Semana de Arte Moderna, na década de 1990, quando o 
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posicionamento de Merquior muda completamente. Em 1981, ele já não enxergava 

Mário e Oswald com os mesmos olhos de 1965 

 

Na realidade, o modernismo exerceu uma hegemonia estilística de 
cerca de 1930 até o máximo, o meio da década de 50. Entre 1953-
1956, mortos Oswald de Andrade, Jorge de Lima e Lins do Rego, a 
cena literária passa a contar com a irradiação de novas influências 
internas: o epos órfico de Guimarães Rosa (1908-67), cuja poética se 
definiria com sentido contrário  ao projeto marioandradiano, por ele 
considerado “plezeizante” demais, a antilírica de João Cabral de 
Melo Neto, cujo ânimo construtivista e objetivista diferia muito da 
inspiração média  dos grandes poetas modernos brasileiros; e a 
neovanguarda, inaugurada pelo movimento da “poesia concreta” em 
São Paulo. (MERQUIOR, 1990, p. 263) 

 

 

Verifica-se uma clara mudança no Merquior que um dia fora responsável pelo 

processo de valorização da primeira geração de nosso Modernismo, notadamente 

quando acusa Oswald de Andrade de ser um mero militante de esquerda, em vez de 

autor engajado socialmente. O crítico destaca como a primeira geração do 

Modernismo falhara em alguns aspectos, afirmando que, até os anos 1950, o 

movimento não passou de euforia vazia, confinada a São Paulo. Se não fosse 

Guimarães Rosa e João Cabral, tudo estaria perdido, visto que tais autores 

rejeitaram a neovanguarda. 

Essa mudança de pensamento, de certa maneira, tem razão de ser, uma vez 

que o pensamento crítico não é estático e pode, sim, sofrer alterações, 

considerando-se perfeitamente saudável esse processo de maturação crítica que 

leva a reavaliar concepções e julgamentos. Estranho seria não considerar as 

mudanças que chegam, de maneira inevitável, com o passar do tempo, nos quais, 

Merquior critica o Modernismo diretamente. O processo de transformação no 

pensamento ocorre por diversos fatores e, no caso do autor de Razão do poema 

(1965), deu-se devido à sua sagacidade intelectual de reconhecer as características 

importantes de um período, escrever destacando tais características e depois mudar 

de posicionamento em relação à mesma vertente que se defendera em tempos 

passados. Trata-se, como já frisado, de um processo de maturação crítica.  

Wanderson Lima investiga essa transformação, no posfácio da reedição de 

Razão de Poema (2013), com o qual contribui para se compreender a guinada no 

pensamento merquioriano sobre o Modernismo brasileiro. Iniciando com a 
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advertência de que evitará categorizar Merquior como um gênio e de que não 

corroborará a ideia de ser a primeira obra do autor, de certa maneira, imatura, 

consolidando-se as ideias futuramente, Lima enfatiza que aponta tais perspectivas 

por serem mais corriqueiras do que se deseja. Sem negar que algumas ideias que 

aparecem no livro posfaciado serão desenvolvidas no futuro, afirma que isso não 

minimiza a importância do livro. Após a advertência, destaca a relevância de Razão 

do poema para a compreensão e até mesmo valorização do movimento modernista 

no Brasil, mencionando as contribuições para o legado de poetas como Murilo 

Mendes. 

 

Em obras como O Fantasma Romântico e As Ideias e as Formas, o 
crítico vai acentuar em argumentação a dimensão antimoderna e 
irracionalista da arte moderna. O alto modernismo ocidental, com sua 
repulsa pelo progresso histórico, será interpretado como força 
reacionária e obscurantista, estimuladora de toda sorte de 
elaborações mentais e condutas irracionalistas. Desse quadro nada 
animador, Merquior salvará o modernismo brasileiro, já que nele a 
cantilena antimoderna pouco foi ouvida; nosso modernismo menos 
radical, mais propenso à celebração dionisíaca que aos ursos 
niilistas, “soube se fazer „literatura da modernização.”‟10. No entanto, 
não deixam de sobrar farpas, por exemplo, para Oswald de Andrade, 
acusado de portar um anarquismo neorromântico de acentos 
irracionalistas 11. (LIMA, 2013, p. 304-305) 

 

Em Razão do poema, Merquior defende justamente a maturação ou 

atualização de nossa literatura, que, segundo ele, desde o Romantismo não sofria 

um abalo positivo, ficando entregue ao marasmo, enquanto o mundo vivenciava um 

momento de ruptura. Desse modo, o Modernismo seria o estilo que salvaria nossa 

literatura do passadismo. 

 

 
O horizonte valorativo no qual se firmam os textos de Razão do 
poema se assenta numa defesa franca ao modernismo e de seu 
projeto nacionalista. José Guilherme Merquior está convencido -  e 
reafirma seu convencimento em vários passos da obra -  de que o 
modernismo constitui teologicamente o ponto de maturação da 
literatura brasileira, tanto no âmbito da conquista de uma língua 
portuguesa amoldada ao ethos tupiniquim quanto pela exploração da 
profundidade, da psicologia do brasileiro. Para o Merquior daqueles 
anos, o modernismo de 22 é incontornável por ter estabelecido um 

                                                           
10 José Guilherme Merquior, As Ideias e as Formas. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981, p. 

116. 
11 Ibid., p. 275. 
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parâmetro, em linguagem e temática, do qual depende a saúde de 
nossa literatura. (LIMA, 2013, p. 229) 

 

Precursores de um suposto desapego formal, os poetas que se envolveram 

com a Semana de 1922 merecem respeito pela coragem de se envolverem naquele 

projeto literário. Lembremos que Merquior escreve seu livro quando o Modernismo 

ainda era visto com olhos de desconfiança. Para o Merquior daqueles tempos, o 

Brasil estaria novamente aquém do progresso intelectual do velho mundo, por isso 

as páginas que compõem os primeiros livros do ensaísta carioca empenham-se em 

valorizar a ousadia dos feitos de 22 e as produções de poetas como Murilo Mendes 

e Cassiano Ricardo.  

Ainda nesse livro, Merquior critica a regressão cometida pela geração 

“retrocedente” de 45, em razão da aproximação exagerada do formalismo, como se 

o posicionamento desses poetas renegasse o legado de 22. O Merquior daqueles 

anos já criticara o rigor formal e, tempos mais tarde, publicará O estruturalismo dos 

pobres e outras questões (1975), acentuando sua crítica ao estruturalismo. Sabe-se 

que Merquior tinha a intenção de publicar um livro com análise mais detalhada sobre 

o Modernismo brasileiro, provavelmente na segunda parte do livro De Anchieta a 

Euclides: breve história da literatura brasileira (1977).  

Fato é que o autor forneceu uma vasta contribuição para a intelectualidade 

brasileira e, certamente, ainda estaria contribuindo se estivesse entre nós. Em 

tempos sóbrios de crise de argumentação em que vivemos, muito aprenderíamos 

com Merquior. Segundo Wanderson Lima, em tempos de marasmo literário, crítico e 

intelectual, o ensaísta carioca nos forneceu um desenlace coerente para várias 

questões culturais. 

Ainda nesse livro, Merquior critica a regressão cometida pela geração 

“retrocedente” de 45, em razão da aproximação exagerada do formalismo, como se 

o posicionamento desses poetas renegasse o legado de 22. O Merquior daqueles 

anos já criticara o rigor formal e, tempos mais tarde, publicará O estruturalismo dos 

pobres e outras questões (1975), acentuando sua crítica ao estruturalismo, vertente 

que influenciou a geração de 45. Sabe-se que Merquior tinha a intenção de publicar 

um livro com análise mais detalhada sobre o Modernismo brasileiro, provavelmente 

na segunda parte do livro De Anchieta a Euclides: breve história da literatura 

brasileira (1977).  
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Fato é que o autor forneceu uma vasta contribuição para a intelectualidade 

brasileira e, certamente, ainda estaria contribuindo se estivesse entre nós. Em 

tempos sóbrios de crise de argumentação em que vivemos, muito aprenderíamos 

com Merquior. Segundo Wanderson Lima, em tempos de marasmo literário, crítico e 

intelectual, o ensaísta carioca nos forneceu um desenlace coerente para várias 

questões culturais. 

 

Numa época em que tantas vezes se reduziu a poesia a um jogo 
verbal cheio de coincidências, em que se ergueram miríades de 
barricadas antimiméticas para fazer do poema um arranjo  verbal que 
gira perpetuamente em torno de si, em que tantos aceitaram 
docilmente a pseudomística do poema como expressão do indizível 
(portanto, inapreensível  pela crítica), a razão poética laborada por 
Merquior constituiu um antídoto ou, no mínimo, um alerta contra o 
ceticismo que grassou em boa parte de certa crítica literária do 

século XX. (LIMA, 2013, p. 305) 
 

Para concluir, tanto Wanderson Lima (2013) quanto João Cezar de Castro 

Rocha (2017), concordam que a grandeza no pensamento merquioriano reside 

justamente na mudança de posicionamento. Trata-se de mais um motivo para a 

valorização do legado de um intelectual que teve a coragem de modificar sua 

opinião publicamente, assumindo seu processo de transformação, discorrendo sobre 

ele. Cabe um adendo, Merquior, mesmo em suas análises mais duras sobre o 

movimento modernista não deixa de reconhecer sua importância, mesmo em na 

década de 1980, o autor ainda mencionará que existem obras merecedores de 

destaque dentro do movimento modernista, o fato que muito incomoda o autor é que 

o Modernismo não seguir a vertente dos primeiros anos, preocupado em atualizar a 

literatura nacional, o problema foi o apego a questões formais. Nesse sentido, Rocha 

(2017, p. 348) destaca as mudanças no posicionamento de Merquior entre as 

décadas de 1960 e de 1980: “Vale dizer, é superficial a distinção aparentemente 

cristalina entre o Jovem Merquior, (quase) exclusivamente envolvido com questões 

estéticas, e o Merquior maduro, (quase) exclusivamente preocupado com problemas 

da teoria política”. Porque segundo o autor citado, as duas questões têm lugar de 

destaque durante a produção merquioriana. 

Vejamos a questão do avanço crítico de maneira esquemática, no quadro 1, a 

seguir. 
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Quadro 1 -  Transformações no pensamento merquioriano. 

MERQUIOR EM 1960 MERQUIOR NOS ANOS 1980 e 1990 

Defende a ideia de renovação da 

literatura, especialmente a literatura 

brasileira. 

Afirma que o movimento modernista não 

logrou êxito, por conta da superficialidade 

da produção artística daqueles que 

defendiam o projeto de atualização da 

literatura brasileira. 

É um dos autores que mais valoriza 

os feitos daqueles que se 

envolveram com a Semana de Arte 

Moderna, ocorrida em 1922. 

Rechaça os feitos dos poetas de 22, 

afirmando que autores como Oswald e 

Mário de Andrade não conseguiram sucesso 

em seus respectivos projetos literários. 

Entusiasta da autonomia da arte 

vanguardista, cujas expressões 

surgem por volta de 1910, com 

significativa influência sobre o 

Modernismo brasileiro. 

Afirma que a arte vanguardista é 

ultrapassada e nada tem a acrescentar à 

modernidade. Refere-se às vanguardas de 

maneira irônica, como “ismos”, afirmando 

que almejavam apenas chamar atenção, e 

somente isso.  

Valoriza a aproximação entre 

literatura e vida social, apontando a 

importância do regionalismo de 1930 

e dos romances urbanos. 

Afirma que o movimento modernista falhou 

neste projeto de aproximação, pois, acima 

disso, o movimento modernista preocupou-

se com o projeto formal, esquecendo-se da 

dimensão humana e social. 

É fortemente influenciado por ideias 

de autores marxistas, como Walter 

Benjamin e Lukács. 

 

 Não se afasta das ideias de Benjamin, 

principalmente dos conceitos de aura e 

alegoria. Também menciona o fato de 

Benjamin ser um crítico cultural, ou seja, um 

crítico que não despreza a realidade 

vigente. 

Contribui fortemente para o processo 

de valorização do Modernismo 

brasileiro na década de 60 e 70, em 

livros como Razão do Poema e 

Verso Universo em Drummond. 

Valoriza a ousadia de autores como 

Oswald e Mário de Andrade, um dos 

motivos que o leva a canonizar a 

primeira geração do Modernismo. 

Afirma veementemente que o Modernismo 

se perdeu em questões da forma, sendo um 

movimento antimoderno em sua essência. 

Em sua concepção, o insucesso do 

Modernismo está atrelado à negação do 

progresso histórico.  

Fonte: Pesquisa direta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em síntese, este trabalho explicita as peculiaridades da crítica merquioriana 

sobre o Modernismo no Brasil, visto que, durante década de 1960, o autor valoriza 

os feitos dos que se envolveram com a instauração do Modernismo no Brasil, 

destacando os feitos da geração de 22.  

Atualmente, tais feitos são disseminados, ensinados, discutidos nas 

academias, tornando-se objeto de análise de autores importantes, como Antonio 

Candido, que já destacava a importância do movimento em suas aulas na USP, em 

1962. Isso se deu porque, depois de fortes acontecimentos históricos e culturais, o 

leitor já estava apto a recepcionar o modernismo de maneira mais abrangente.  

 Após mencionarmos a relevância do movimento modernista brasileiro e 

apresentarmos a visão de outros críticos sobre o Modernismo, a exemplo de Mário 

da Silva Brito, João Luiz Lafetá, Silviano Santiago, Wilson Martins, Bruno Tolentino e 

Luís Augusto Fisher, nos propusemos a explicitar como vão surgindo as novas 

concepções de Merquior sobre o Modernismo. Analisamos a transformação do seu 

pensamento nas décadas de 1960 e 1990, o que se verifica claramente desde a 

publicação de seu primeiro livro, Razão do poema, em 1965, até Crítica (1990), seu 

último livro de ensaios críticos,  

Em 1960, o jovem Merquior afirma que o famoso poema-piada de Oswald 

Andrade incita a liberdade lírica, algo louvável para o crítico. Já na década de 70 

Merquior está preocupado com o problema da crise da cultura e decadência da arte, 

basicamente reduzida entretenimento. A expansão mercadológica e a alienação 

mediática também preocupam o crítico, bem como a historiografia literária no Brasil. 

Em De Anchieta a Euclides (1977), entre outras coisas, Merquior discorre sobre a 

necessidade de se conhecer a literatura nacional e a importância de Machado de 

Assis. E, em 1980, o crítico condena a arte de vanguarda e critica autores como 

Oswald Andrade, além de apontar os problemas da modernidade.  

Não se pode olvidar a importância de Merquior para a compreensão de um 

movimento artístico que abalou a estrutura cultural do país, por propor a atualização 

da literatura nacional. Na verdade, tentou formular uma literatura brasileira, com uma 

linguagem inovadora, uma ousadia nunca vista antes, levando a integrarem o 

cânone literário nacional, autores como Oswald Andrade, Mario Andrade, Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond Andrade, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes, 
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Jorge Lima e tantos outros que fizeram parte desse movimento chamado 

Modernismo.  

Em suma, este trabalho elucida a importância de ambos, tanto do Merquior 

como crítico literário polemista e sua predileção pela geração de 22, quanto dessa 

própria geração escandalosa, que abriu as portas do movimento modernista no 

Brasil. 

É pertinente destacar as contribuições críticas de Merquior na década de 

1980, comprovando seu processo de transformação. Para que essa análise da arte 

na modernidade em 1980 não assumisse um caráter unilateral, como se trata de um 

trabalho que analisa a crítica da crítica, o posicionamento de outros pensadores se 

fez necessário. Quanto à trajetória merquioriana, esta demonstra a importância de 

os críticos terem a maturidade de acompanhar o processo de transformação na 

sociedade, não sendo vantajoso alimentar um pensamento estático, imune às 

problematizações, buscando analisar as peripécias históricas e sociais.  

Destacamos neste trabalho a afinidade intelectual que o jovem Merquior da 

década de 1960 sentia pela geração inovadora de 1922, valorizando a contribuição 

de autores como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, da 

geração de 45, para a atualização da literatura brasileira. Ainda na década de 1960, 

a influência de autores marxistas no pensamento merquioriano é inegável, 

principalmente o de Walter Benjamin, por quem a admiração do crítico não perecerá. 

Merquior afirma que não se trata de incoerência, mas sim de um processo de 

transformação intelectual, ou de maturação intelectual irmanado ao processo de 

maturação pessoal. É perfeitamente compreensível que, no transcurso do tempo, 

suas ideias se modificassem. Sobre sua crítica ao movimento modernista, 

lembremos que o autor de A astúcia da mimese (1972) nunca desprezou a 

importância a concepção mimética da arte, valorizando a relação entre arte e vida 

social. Tal premissa explica quais as questões do Modernismo brasileiro mais 

incomodaram Merquior, no caso, seu formalismo exarcebado. 

Merquior não mudará seu posicionamento em relação a artistas como 

Drummond, João Cabral e Graciliano Ramos, pois estes nunca se afastaram da 

realidade social, muito pelo contrário, usaram as questões sociais como fonte de 

estímulo para suas criações literárias. Diferente da arte de vanguarda que prega 

uma pseudoautarquia na produção artística, que se basearia no nada e não teria a 

pretensão de nada exprimir, o crítico discorre sobre a obsessão formal do 
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Modernismo. Concorda, assim, com a análise de João Luiz Lafetá, quando este 

afirma que a preocupação com questões estéticas é algo permanente no 

Modernismo, como se as questões ideológicas do movimento fossem eclipsadas 

pela preocupação com a forma. Seja com a informalidade de 22, seja com o apego 

formal de 45, o protagonismo do movimento era formal.  

Questões como essa incomodam o Merquior maduro, que, ao denunciá-las 

em obras como o Fantasma romântico (1980) e As ideias e as formas (1981), 

evidencia a mudança no seu pensamento. Outro aspecto duramente criticado por 

Merquior é o paradoxo que nutre o Modernismo e a modernidade. Isso porque, se o 

Modernismo era para ser o estilo artístico da modernidade, o natural seria que o 

movimento acompanhasse as evoluções históricas e sociais desse período; porém, 

segundo Merquior, o Modernismo regrediu ao adotar os valores do que ele chama 

de neorromantismo. Sabe-se que Merquior é um crítico ferrenho da tradição 

romântica, quando esta vertente defende a ideia de inspiração intelectual ao produzir 

seus escritos, sendo que, por essa razão, o ensaísta critica duramente a obra do 

crítico literário mexicano Octavio Paz, Los hijos del limo (1970), onde se afirma que a 

tradição moderna tem sua raiz no romantismo. 

 Merquior foi ocupante da cadeira 36 na Academia Brasileira de Letras, e, 

durante as décadas de sua produtividade, em grande parte tratou de questões 

nacionais. Este trabalho sustenta a ideia de integridade crítica em sua obra, sempre 

preocupada em inserir a literatura no movimento geral da cultural, entendendo seu 

papel numa escala ampla, que nunca reduz o literário ao campo estético. Outra 

aspiração é trazer Merquior para o debate contemporâneo, visto que pouco se 

discute a sua contribuição, possivelmente pelo fato de que a intelectualidade 

brasileira, temerosa de polêmicas e impulsionadas por questões políticas, 

negligencia boa parte da obra merquioriana, em decorrência das muitas polêmicas 

em que o autor se envolveu.  

Sobre a mudança em seu pensamento, convergimos com aqueles que 

escreveram sobre Merquior, a exemplo de João Cezar de Castro Rocha, Sérgio 

Paulo Rouanet, Wanderson Lima, Adriano Drummond, Eduardo Cesar Maia, Fábio 

Andrade, José Luís Jobim e Luiz Costa Lima, para quem a transformação do 

pensamento de Merquior, atrelada à postura do autor de explicitar racionalmente tal 

mudança e discorrer sobre os motivos que explicariam seu novo posicionamento, 

engrandece o legado merquioriano para a intelectualidade brasileira. 
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