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A IMAGEM COMO ESCRITA: CARTAS DESENHO NA COLEÇÃO MÁRIO 
DE ANDRADE 
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RESUMO: A coleção agregada por Mário de Andrade traça um importante panorama 
sobre a produção da arte brasileira do início do século XX e dentre os objetos que 
sistematicamente agrupou entre 1917 e 1945, existe o conjunto de correspondências 
distintas daquelas amplamente trocadas com grande número de personalidades da 
época. Trata-se de algumas cartas desenho, escritas/desenhadas por alguns artistas 
próximos ao escritor. O presente artigo visa pensar a história da arte do modernismo 
brasileiro a partir de uma perspectiva diferente: pelo subterrâneo de suas relações 
calcadas aqui, principalmente no diálogo entre desenho e escrita a partir da carta 
desenho enviada por Anita Malfatti em parceria com John Graz para Mário de Andrade 
em 1925.  
 
Palavras-chave: desenho; escrita; Mário de Andrade; Anita Malfatti. 
 
 
ABSTRACT: Aggregate by Mario de Andrade the collection draws an important 
overview of the production of Brazilian art from the early twentieth century and among 
objects that systematically grouped between 1917 and 1945, there is a set of distinct 
correspondences those broadly exchanged with many personalities of the period. It is 
about some drawing letters, written/drawn by some artists close to the writer. This 
article aims to think the history of art of Brazilian modernism from a different 
perspective: through the underground of their relations based here, especially in the 
dialogue between drawing and writing from a drawing letter sent by Anita Malfatti in 
partnership with John Graz to Mario de Andrade in 1925. 
 
Key words: draw; write; Mario de Andrade; Anita Malfatti. 
 
 
Mário de Andrade (1893-1945) nos deixou um grande legado, exercendo 

funções que extrapolaram sua própria obra. Em uma luta pessoal pela 

construção de uma identidade artística brasileira, além de auxiliar a 

fundamentação teórica e até mesmo imagética do momento histórico que 

viveu, agregou com veemência uma série de objetos artístico que o ajudavam a 

compreender e a formular questões sobre a produção artística nacional. Dessa 

forma, fez reverberar suas pautas críticas, não somente por meio dos inúmeros 

textos, mas também em um relevante painel visual.      

Pode-se presumir, portanto, que seu amplo interesse pela arte em suas 

diversas manifestações foram o ponto de partida para a formação da 
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importante coleção de artes visuais que atualmente encontra-se disponível 

para pesquisa no Instituto de Estudos Brasileiros - IEB da Universidade de São 

Paulo1. O acervo é dividido em três áreas, que contemplam diversos tipos de 

documentos, sendo que o setor da Coleção de Artes Visuais especificamente, 

conta com obras relacionadas principalmente à arte moderna brasileira mas 

que também nos diz muito sobre os interesses e escolhas do colecionador. 

Segundo Batista (1998, p.31), 

é sem dúvida o empenho de Mário de Andrade em seguir seu 
tempo brasileiro o que torna marcante a sua coleção. O escritor 
procurou se relacionar com todos os artistas da época, discutir 
suas obras, escrever sobre eles. E assim formou-se uma das 
mais importantes e representativas coleções de arte brasileira 
do entre guerras. 
 

Faz-se importante ressaltar que a vontade de colecionar surgiu ainda muito 

cedo no jovem que reunia recortes de jornais e confrontava em um caderno 

denominado por ele como “A Batalha das Notas”. Ali percebe-se claramente 

que “os assuntos enunciados [...] já delineiam, o Mário de Andrade ‘trezentos, 

trezentos e cinquenta’; apontam claramente sua imensa curiosidade pelas 

manifestações culturais do ser humano e o interesse marcado pela criação 

artística em geral.” (BATISTA, 1998, p.23). 

Desse esforço inicial surgiu, posteriormente, um acervo com cerca de 667 

obras. Não podemos esquecer que ele formava público ao escrever textos 

críticos e ensaios amplamente divulgados principalmente por jornais da época, 

mas a coleção também era um meio relevante de fazer a produção artística ter 

circulação2. Assim, motivava o gosto através de obras que ainda não eram 

conhecidas entre grandes círculos da população. Eleotério, (2002, p.34) 

destaca que Mário de Andrade “recolheu sistematicamente muitas séries de 

objetos, comprando-os em grande parte. Mas sua coleção revela também o 

itinerário das amizades que constituiu ao longo da vida através dos presentes 

recebidos”. Segundo a autora, esta era uma prática comum entre vários 

intelectuais modernistas3, apesar de haver diferenciação entre as coleções, 

pois enquanto uns ganhavam obras construindo um conjunto principalmente 
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afetivo, outros tinham a preocupação em adquirir cada objeto deixando 

relevantes pistas de sua relação com a arte.  

No caso da coleção de Mário de Andrade, temos as duas atuações mescladas 

formando um importante grupo. No entanto, outro elemento muito presente na 

sua postura como colecionador chama a atenção: seu interesse pelo desenho 

fato também manifestado em textos e comentários críticos.  Dentre pinturas, 

esculturas e gravuras, é perceptível a presença forte do traço em seu conjunto. 

Mas nesse caso, por que o desenho interessa? No texto “Do Desenho” o 

próprio escritor traça algumas reflexões sobre o assunto e ressalta elementos 

de sua importância: “Porque o desenho é, por natureza, um fato aberto” 

(ANDRADE, 1984, p.66). Da liberdade que essa prática oferece, pode-se 

observar uma coleção construída em linhas sobre papéis de vários formatos, 

com diversos temas e faturas onde vemos desde o ‘desenho-esboço’ fazendo 

gravitar os pensamentos e reflexões dos artistas até ‘obras autônomas’ que 

também agregam a si a ideia de registro intelectual associado ao uso da 

técnica como linguagem poética. Neste sentido, o próprio Mário de Andrade já 

o enquadrava como “transitoriedade e sabedoria”4, ressaltando que 

A pintura busca sempre elementos de eternidade, e por isso 
ela tende ao divino. O desenho, muito mais agnóstico, é um 
jeito de definir transitoriamente, se posso me exprimir assim. 
Ele cria, por meio de traços convencionais, os finitos de uma 
visão, de um momento, de gesto. [...] Exprime [...], uma 
experiência vivida e transformada numa definição 
eminentemente intelectual. [...] também o desenho se liberta 
das fragilidades sentimentais da frase espontânea, por ser 
mais lento na sua luta entre a visão recebida ou imaginada e a 
sua expressão gráfica. (ANDRADE, 1984, p.69-79) 

A reflexão de Mário de Andrade posiciona o desenho como um dado intelectual 

e ilimitado5, mas não o exclui como obra em potencial. Esse debate é antigo e 

se desdobra ao longo de séculos em busca do estabelecimento da relação de 

importância entre as artes e, especificamente, entre a pintura e o desenho. Até 

o século XIX é longa a lista de autores que inscrevem o desenho na área da 

intelectualidade, sendo ele uma forma de pensamento que pôde ser exercida 

pelo ser humano desde longa data. No século XX os parâmetros artísticos se 
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modificam e nessa confluência de pensamentos, temos a problematização 

novamente trazida à tona pelo escritor brasileiro, que vê o espaço cada vez 

mais ampliado do desenho como meio expressivo. Por isso, ao se alargar o 

seu campo de compreensão e sua utilização - fato que é projetado fortemente 

pela arte moderna, quando se volta para o estudo da linguagem artística – 

começamos perceber algumas condutas diferenciadas dentro da prática.  

Podemos considerar, portanto, que “o desenho é, como em filosofia, o algo que 

qualquer coisa sempre é, o elemento ineliminável mesmo quando se elimina a 

materialidade. [...] Será que o desenho é o invólucro de tudo o que existe em 

sua relação com o olho?” (CHUÍ; TIBURI, 2010, p.80) Partindo dessa reflexão, 

podemos pensar que a busca por obras em papel ou mais especificamente que 

a relação próxima com o desenho por parte do escritor, seria uma forma de 

reflexão, como propõe Chuí e Tiburi (2010, p.86): “[...] Toda forma de reflexão 

verdadeira instrumentaliza o "olhar". [...] a qualificação do pensamento é a 

qualificação do olhar. E vice-versa.” Sendo o desenho uma expressão direta do 

pensamento quando parte do artista, no que tange ao observador poderia ser 

uma forma pura de provocação do pensamento.  

Vendo por essa perspectiva, vala a pena ressaltar que o grupo formado por 

esses e tantos outros objetos, poderia não ter o mesmo sentido, se não 

houvesse da parte do escritor o interesse pela constante documentação dos 

acontecimentos que gravitavam em torno das obras colecionadas. Batista 

(1998, p.26) destaca que Mário de Andrade 

[...] já parece ter em 1922 a intenção de documentar-se, 
registrando sua época e seu grupo. Torna-se um verdadeiro 
‘documentarista’ de seu tempo – e esta segunda característica 
do colecionador dá à Coleção um aspecto único. 
Acompanhando as atividades modernistas, foi guardando 
desenhos – ver quantos lhe são dedicados -, as experiências 
de grupos, cardápios e cartas ilustradas de artistas com os 
quais mantinha contato. Como um colecionador que quer ter a 
‘coleção completa’ da arte moderna nascente, colocou, numa 
espécie de contra-ponto, ao lado das melhores peças que ia 
adquirindo, as mais humildes, as ‘lembranças’ e testemunhos 
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intimistas da época. Assim registrou a História – picos e 
planícies – enquanto acontecia. 

De fato, tal postura redimensiona a sua coleção, pois traça um caminho onde 

os ‘pontos altos’ são sustentados por uma base documental sólida e 

imprescindível. Nesse ponto reside sua importância, pois ao mesmo tempo em 

que ela nos possibilita alcançar os pensamentos e as relações intelectuais de 

Mário de Andrade dentro de seu tempo, caminha no sentido oposto oferecendo 

elementos que podem ser melhor observados do momento em que vivemos 

atualmente6. As cartas, esboços, desenhos informais e outros tipos de 

documentos tidos como de menor importância frente a uma pintura ou de uma 

escultura, poderiam simplesmente ter sido descartados por não significarem 

nada para a maioria das pessoas. No entanto, a preocupação de Mário de 

Andrade aparentemente era fazer sobreviver, não somente as obras mas 

também as memórias, os diálogos e os afetos.   

Indícios de uma amizade: cartas de Anita Malfatti e Mário de Andrade 

Filha de estrangeiros, Anita Catarina Malfatti (1889-1964), teve uma infância 

sem luxos e sempre se viu envolvida por um interesse pela arte. Contando com 

um aprendizado artístico informal, oferecido por sua mãe, a artista desejou 

profundamente receber a bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São 

Paulo ainda em meados da década de 1910, tendo, para tanto, realizado uma 

primeira exposição individual em 1914 no Mappin Stores. Mesmo sem obter 

êxito, contou com o patrocínio de um tio abastado e conseguiu estudar na 

Alemanha e nos Estados Unidos.  

Até retornar para o Brasil, sua vida artística poderia ser descrita como 

corriqueira, sem grandes sobressaltos. No entanto, em dezembro de 1917 

acontece a primeira grande reviravolta de sua carreira. Naquele ano, Anita 

Malfatti se torna conhecida e seu nome circula de boca em boca na provinciana 

São Paulo por causa de uma exposição em que apresentava seus quadros, 

mas também, onde eram expostas obras de artistas norte americanos: a 

“Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti”. O debate que se gerou em torno 
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de sua obra, de forte tendência expressionista, foi pouco a pouco se tornando 

pedra angular da luta modernista. Se por um lado, havia grande entusiasmo 

entre algumas pessoas que já começavam a vislumbrar a possibilidade de 

abertura de um espaço moderno no Brasil, por outro, forte críticas surgiam 

contra os exageros futuristas já ‘perigosamente’ presentes na obra da jovem 

artista. 

Até aquele momento, Anita e Mário de Andrade não se conheciam. A relação 

estabelecida entre os dois começou em meio a esse grande turbilhão que se 

formava. Estava firmada uma das arenas de debate sobre a entrada da arte 

moderna na produção artística brasileira, sendo que em torno da artista, muito 

se juntaram em solidariedade. Tal fato era inevitável e já vinha se desdobrando 

de forma pontual na obra de alguns artistas e escritores, no entanto encontrava 

ainda forte resistência no tímido ambiente nacional, cuja crítica se esforçava 

em tentar delimitar até que ponto algumas inovações poderiam ir. Nesse 

período, Mário de Andrade com 24 anos e apenas um livro publicado, ainda 

não desempenhava um papel central na pensamento crítico brasileiro, cabendo 

a defesa de Anita ser feita, principalmente, por Oswald de Andrade. A despeito 

do ruidoso texto de Monteiro Lobato ao espaço na qual as obras de Anita 

Malfatti se inseriam, Mário foi visitar a exposição, gerando uma situação 

bastante inusitada, como destaca Gonçalves (2012, p.110) 

apareceu por lá também, pelo final do mês de dezembro um 
rapaz interessadíssimo, que pôs-se a rir sem parar ao ver nas 
paredes um homem amarelo e uma mulher de cabelos verdes. 
Voltou mais uma vez. Numa delas, debaixo de uma chuvarada 
de verão, apresentou-se à pintora. “Sou o poeta Mário Sobral”, 
disse, antes de oferecer de presente um soneto parnasiano 
inspirado em O homem amarelo. Entusiasmado, já se 
considerava dono do quadro- “Um dia virei buscá-lo”, avisou. 

O olhar do jovem colecionador em formação se aguçava, sendo que o impacto 

causado por aquele momento, seria decisivo para a formação do corpo e os 

encaminhamentos que deu à sua coleção. Ainda segundo Gonçalves (2012, 

p.110), o escritor “ressaltaria a importância da exposição de Malfatti para o 
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despertar de sua consciência modernista. Aquelas pinturas provocariam em 

seu espírito uma ‘Intuição divinatória’”. 

Dali surgiria uma amizade que só ganharia força com o passar do tempo. 

Desde o princípio modernista, de inúmeros retratos realizados em tardes sem 

‘quefazer’7 e do Grupo do Cinco, até o afastamento inevitável, com a bolsa de 

estudo do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, finalmente obtida em 

1923, foram inúmeras cartas remetidas entre ambos, sendo que Mário nunca 

deixou de incentivar a artista. Cabe aqui ressaltar, que ainda que ela tivesse 

sido de extrema importância no princípio modernista brasileiro, a sua obra 

aparentemente se ressentiu de todo o ruído causado pela exposição de 1917. 

Para muitos, a oscilação das resoluções plásticas da artista já davam sinais 

independente do ocorrido, pois de fato, ela não encontrou terreno fértil para se 

desenvolver livremente no país. Tais soluções encontradas após a sequência 

expressionista, era algo já visto internacionalmente na obra de outros artistas. 

Contudo, alguns acreditam que Anita Malfatti viu a sua confiança abalada pelas 

duras críticas, fato que causaria uma retração natural. 

Dessa forma, nas cartas, além das notícias e das saudades de ambas as 

partes, são intensas as trocas de trabalhos artísticos demarcando a 

necessidade de acompanhar, ainda que de longe, a evolução do processo 

criativo um do outro. No acervo de cartas recebidas por Anita Malfatti do IEB, 

vemos algumas manifestações nesse sentido, vindas de Mário de Andrade, 

como em dois de junho de 19248 

Disseste também na tua carta […] que se eu mandasse alguns 
versos, mandar-me-ias um desenho teu, si é que não estou 
cansado dos teus desenhos. Sei que isso também é 
brincadeira. Si não, é uma ofensa. Adoro os teus desenhos e 
os teus quadros. Sabes disso muito bem. Aqui não pois alguns 
poemas do Losango. Manda-me um desenho por eles e será 
para mim uma grande felicidade. Mas não faças caso o 
Brecheret, que dobra os desenhos que me manda. Arranja um 
jeito de mandar enroladinho, entre papelões e registrado. Estou 
morto de ansiedade para ver o que fazes actualmente. [grifo no 
original] 
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A passagem demarca não só o interesse do escritor por acompanhar a 

produção distante da amiga, como também nos mostra a preocupação e o 

cuidado que tinha com os desenhos enviados. Em resposta a artista envia “As 

Lavadeiras”, desenho de 1924. Vale a pena destacar que se em alguns 

momentos Mário a incentiva profundamente, em outros a critica, algo que nem 

sempre é bem recebido pela artista como vemos demarcado na resposta dele 

remetida em vinte e dois de outubro de 1924 

Anita do coração 
Escrevo-te já. Recebi ontem o desenho colorido que me 
mandaste. Era terça-feira. [...] Mas a primeira coisa que faço é 
pensar em ti e no teu desenho. Acabo de tornar a olha-lo. 
Queres a minha opinião sobre êle, orgulhosinha? Pois saiba 
que eu me entusiasmei. Acho-o estupendo e, como desenho, é 
francamente a milhor coisa que tenho de ti. Aquelas duas 
lavadeiras estão admiravelmente bem lançadas. A calma 
passante […] daqueles volumes, braços, pernas, bundas, 
costas,pescoços  é uma coisa forte que enche  gente. Gostei 
com toda a franqueza e bem me conheces já. [...] Ora eu te 
digo gritado que o teu desenho é muito bom e bem teu. Isso 
minha Anita. Continua assim a trabalhar, estudar, criar coisas e 
fazer coisas grandes. 
 
 

Dentro do que causa a brincadeira e descontração entre os dois ainda há 

espaço para mais um comentário crítico e comparativo manifestado na carta de 

treze de novembro de 1924: 

Anita do coração 
Recebi tua carta a lápis. Perguntou-me si me chegou o 
desenho prometido. Chegou e já respondi agradecendo e 
entusiasmado. Está realmente muito bom. Lembras que numa 
crítica que escrevi uma vez sobre ti eu disse que não gostava 
dos teus desenhos em preto? Continuo a ter a mesma opinião. 
Isso não te diminui em nada porquê és integralmente pictural. 
O teu meio mais forte de expressão é a cor. O engraçado é que 
dentro dos teus quadros o desenho é geralmente estupendo. 
[...] Mas digo-te que continuo a não gostar dos teus desenhos 
em preto só, porquê vi os que mandaste ao Silvio. O nú está 
regular, o outro nem isso. Não disse nada ao Silvio, sossega, 
mas tive uma alegria vendo que o meu trabalho era muito 
milhor. Deus te pague! 
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Neste breve exemplo, vemos um pouco melhor como o exercício crítico do 

escritor não cessa nem em foro íntimo. Fica também demarcado a importância 

das cartas como espaço de diálogo entre Mário de Andrade, que ficou no Brasil 

enquanto seus amigos estavam principalmente em Paris. Lá, Anita Malfatti, 

Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, dentre 

outros, se encontravam com certa freqüência e remetiam suas impressões das 

mais diversas formas.  

Cartas desenhos da Coleção Mário de Andrade: um estudo de caso 

A partir desse breve panorama, se nos perguntarmos o que, de fato, Mário de 

Andrade alcançou, ao olharmos a produção de distintos tipos de desenhos 

agregados em sua coleção, logo veremos que a resposta vai ultrapassar o 

mero sentido do objeto preservado. As narrativas alcançadas por meio de sua 

postura minuciosa como colecionador abrem espaço para vislumbramos a 

necessidade de preservar cada peça do importante painel que construiu como 

ávido colecionador, mas também no âmbito das relações.  

Especificamente as cartas eram comuns entre os amigos que residiam no 

Brasil, mas no caso daqueles que estavam no exterior, se fez elo fundamental 

entre as partes. E são justamente nesses casos específicos que a forma de 

escrita se destaca. De todo o extenso lote de cartas que hoje fazem parte do 

acervo do IEB, algumas se sobressaem por serem bastante características: 

cerca de dez cartas endereçadas ao escritor por amigos que usavam desenhos 

associados à escrita. Ao contrário do que poderíamos supor, essas cartas 

desenho, estão inseridas no nicho das “Artes Plásticas” da coleção e não no 

“Arquivo” onde encontram-se os documentos e manuscritos. Isso sinaliza uma 

diferente postura em relação a utilização do desenho como prática de escrita e 

também como linguagem poética. Os nomes mais freqüentes nesse nicho são: 

Victor Brecheret (1894-1955), Di Cavalcanti (1897-1976), Cícero Dias (1907-

2003)e Anita Malfatti em parceria com John Graz(1891- 1980). Dos artistas, o 

único que escreve em território nacional é Cícero Dias. Sendo que nesse caso 

ainda existe a peculiaridade de uma carta desenho endereça a Murilo Mendes 
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constar na coleção de Mário de Andrade. Os demais inclusive, chegam a 

escrever cartas coletivas de eventuais reuniões em Paris. Dessa forma, elas se 

inscrevem no espaço particular de uma coleção que inicialmente diz respeito 

somente ao escritor e ao grupo que se formou ao seu redor. Mas ao lado desse 

dado, cabe pensar a importância de como o aspecto público dado à construção 

dessas memórias escritas e desenhadas, ao serem disponibilizadas para 

pesquisa no acervo, contribuem para a ampliação da percepção das relações 

que tais sujeitos travaram corriqueiramente entre si. E mais, nelas vemos que 

os artistas 

[...] lançam mão de uma dupla linguagem. Primeiro a que lhes 
era própria, o desenho; depois necessitando completar o 
‘recado’ – ou para se comunicar na mesma linguagem do 
escritor – utilizam a escrita [...]. Em compensação, davam a 
Mário de Andrade a notícia sobre a evolução de sua arte em 
primeira mão, de modo claro e direto, através do desenho 
informação. O resultado final dessa dupla linguagem [...] são 
documentos de interesse para pesquisadores de arte brasileira, 
podendo ser lidas das duas maneiras9. 

Com tantas possibilidades de entrave teórico sobre as cartas desenho, o 

presente texto coloca em destaque o exemplar de Anita Malfatti e John Graz a 

Mário de Andrade. Realizada em 1925, é a única dentre as demais desse 

recorte onde a palavra e a imagem aparecem tratadas sem uma rígida 

distinção. Nota-se que não há um grau de maior importância do desenho em 

relação à escrita e vice versa. Nos 30,5 x 29,8 cm de profunda amálgama 

temos uma mensagem escondida entre desenhos escritos e letras 

desenhadas. O traço, elemento de união entre um e outro coloca tudo em um 

mesmo plano criando uma mensagem única e que possivelmente gera 

diferentes significados para cada um que a olha. 
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Figura 1 – Anita Malfatti e John Graz. Carta desenho - Capa. Crayon, nanquim e guache sobre 

papel, 1925 (Reprodução do Catálogo Coleção Mário de Andrade: Artes Plásticas, 1998, p.146) 

 

 
Figura 2 – Anita Malfatti e John Graz. Carta desenho - interior. Crayon, nanquim e guache 

sobre papel, 1925 (Reprodução do Catálogo Coleção Mário de Andrade: Artes Plásticas, 1998, 

p.146) 

No tocante ao contexto em que foi realizada, sabe-se que Anita recebeu a 

bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo em 1923 e ficou na 

Europa até 1928. Durante esse período esteve em Paris, Veneza, Lucca, 
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Roma, Nápoles, Mônaco, Pirineus, Cauterets, Lourdes. Justamente quando se 

encontrava em Mônaco, recebeu algumas visitas de amigos e familiares como 

sua mãe, sua irmã e de primos. Em carta de oito de abril de 1925, declarou-se 

muito feliz ao receber notícias de Mário de Andrade. Juntamente com a carta, 

seguia um desenho do Porto de Mônaco, feito a lápis sobre papel onde consta 

o seguinte escrito na parte superior: “Espero Regina e Johnny nos meiados de 

maio –Alegria! – Meu endereço é Rue d’Alésia 143. Paris XIV10”. Os citados na 

mensagem são Regina Gomide e John Grazque chegou ao Brasil em 1920 

onde fez carreira durante um tempo. Participou da Semana de Arte Moderna de 

1922,à convite de Oswald de Andrade, com sete quadros e colaborou com a 

Revista Klaxon. Posteriormente se dedicou a produção e criação de mobiliários 

e projetos de decoração dentre outros. Casou-se com Regina Gomide, irmã do 

artista Antônio Gomide ainda na década de 1920. 

Com os amigos por perto, surgiu a ideia de enviar uma carta desenho à Mário 

de Andrade. Batista (1998, p.146) observa as partes do trabalho destacando 

que ele “foi certamente remetido como uma carta para Mário de Andrade, [e] 

esteve dobrado ao meio: no que corresponde à capa está um desenho de Anita 

Malfatti; na parte interna também; na parte externa da contracapa, o desenho é 

de John Graz”. Em ambas as partes, temos escritos mesclados com desenho, 

ainda que o de Anita seja mais claro, delicado e com bastante espaço vazio na 

composição. Já John opta por um preenchimento maior dos espaços e 

contornos robustos tanto no desenho quanto na escrita.  

No que se refere à parte de Anita Malfatti, na capa (parte da direita da Figura 1) 

do alto para baixo encontramos as seguintes palavras: “tinta dos espinhos”, 

“dorin”, “(outra in extremis)”, “alegria” e “saudades”. Esta última no canto 

inferior, grande, em letras desenhadas usando os mesmos recursos visuais do 

restante do trabalho. No alto vemos galhos com algo semelhante a uma flor. 

Mais abaixo temos uma espécie de cápsula onde consta a palavra “dorin” (que 

pode estar fazendo referência à Maison Dorin que comercializa perfumes em 

Paris desde o século XVIII) e uma série  de pontos e traços (longos e curtos). 
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Na parte interna (Figura 2), no alto, do lado esquerdo lê-se “céo” acima de 

traços semelhantes uma explosão com o escrito na vertical “rojão lágrimas”. No 

canto superior direito, vemos escrito “carta linda” acima de uma árvore de natal 

e de uma pomba voando. Embaixo da árvore segue escrito “bom natal”. Pouco 

abaixo da metade do papel, há um horizonte de montanhas com um pôr do sol 

e novamente uma sequência de traços e pontos. Do lado direito lê-se: “voz da 

procissão, Senhor! Senhor!” e mais abaixo “Arco íris, uma tarde inteira”. Quase 

na mesma altura do lado esquerdo vemos: “Mário Feliz!”, “Anita muito sincera”, 

“Muito amiga”. 

O escrito “Mário feliz!” pode ser uma referência à carta de oito de abril, onde 

Anita acha Mário triste11 e o aconselha a ler o evangelho de São João, 

alegando que ele vai curá-lo como a curou. A carta desenho poderia ser 

entendida nesse contexto, como um alento ao amigo que não se encontra em 

um bom momento. Na pequena parte da contra capa, que cabe a John Graz 

(lado esquerdo da Figura 1), vemos uma paisagem composta aparentemente 

por montanhas, cactos e uma grande variedade de animais e insetos: aranha, 

cobra, foca (ou boto), peixe, gato, jacaré, mosquito. Do alto para baixo, 

encontram-se algumas palavras agregadas ao desenho: “calor”, “Johny”, 

“febre”, “medo”, “veneno”. Pode-se afirmar que o desenho tem um tom bastante 

tropical com animais selvagens, uma certa aridez da pouca paisagem existente 

no alto da folha e um abafamento caracterizado pela forma com os animais se 

misturam uns com os outros ocupando praticamente todo o espaço que lhe é 

reservado para desenhar.  

Pode se dizer, com base nas descrições, que temos a clara dimensão da 

utilização do desenho como forma textual, linguagem que comunica e traça 

pequenas narrativas desconexas, mas extremamente bem construídas 

enquanto a unidade que formam. Tal postura dos dois artistas, corrobora com a 

crença do escritor na proximidade do traço desenhado com a escrita, fato 

ressaltado em diferentes textos. “[...] Desenhos são para a gente folhear, são 

para serem lido que nem poesias, são haicais, são rubaes, são quadrinhas e 
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sonetos.” (ANDRADE, 1984, p.68) Essa grafia artística e ao mesmo tempo 

literária, se encaixa naquilo que Derdyk (2007, p.17) nomeia como “diferentes 

acessos e experiências com e a partir do desenho” algo que ajuda a consolidar 

diferentes formas de estar e interpretar o mundo.  

Considerações Finais 

A busca pela compreensão dos caminhos que formam importantes coleções 

como a de Mário de Andrade, em que o desenho aparece em espaço notável, 

sinaliza uma mudança, demonstrando e reforçando a diferente postura 

assumida não só na produção como também na recepção e apreciação de tais 

obras. Algo que possibilita entender o desenho pelo olhar do colecionador, do 

crítico e do apreciador e abre espaço para pensarmos as suas relações 

intelectuais e como esse grupo usava o desenho enquanto meio expressivo e 

literário em sua mais estreita relação com o mundo que os cercava. 

Vemos assim, um caminho convidativo para a reflexão acerca de 

acontecimentos culturais pautada por obras de artes. Além de ser um grande 

espelho de seu dono, a coleção nos mostra toda a complexidade de suas 

relações, formulando-se infinitamente em profundas questões que gravitam em 

torno das obras e objetos e que necessitam de ampliação teórica para transpor 

a obviedade das respostas possíveis.  

Realizou-se aqui um modesto exercício de pensar a arte moderna brasileira a 

partir de algumas questões internas e não externas como na maioria das vezes 

acontece. Se, como diria Mário de Andrade, o desenho realmente “cria, por 

meio de traços convencionais, os finitos de uma visão, de um momento, de 

gesto. [...] Exprime [...], uma experiência vivida e transformada numa definição 

eminentemente intelectual” (ANDRADE, 1984, p.69-79), podemos trilhar esse 

caminho visando as obras tidas como menores em detrimento aos grandes 

destaques da coleção para de fato perceber onde as experiências, os 

momentos e as relações se tornam riquíssimas construções intelectuais por 

meio de objetos artísticos. 
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NOTAS 

                                                        
1 Segundo dados do IEB, o acervo foi “adquirido da família do titular pela USP em 1967 e doado ao IEB 
em 1968. Em junho de 1992, duas obra que pertenceram a Mário de Andrade – uma gravura de Tarsila 
do Amaral e uma monotipia de Clóvis Graciano – foram vendidas ao IEB pela família do escritor e 
compradas com doação do Instituto Quadrante.” Disponível em: http://www.ieb.usp.br/guia-
ieb/detalhe/146 (Acesso em 09 abril de 2012). 
2 Segundo Batista (1998, p.32) “muitas vezes [Mário] contemplava suas obras; também mostrava as 
peças aos inúmeros visitantes que iam à Lopes Chaves, com eles discutia. Sua coleção funcionou como 
um museu particular, suprindo a falta, naquele Brasil de então, dos museus de arte moderna – que só 
apareceriam depois de sua morte.” 
3Eleótério (ibid.,p.32) destaca que “entre os brasileiros, podemos citar, por exemplo, Oswald de Andrade, 
em cujo acervo muitas das obras foram presentes de amigos pintores ou mesmo da esposa pintora, 
Tarsila do Amaral”. A autora lembra ainda que a Tarsila também constituiu coleção com muitas obras 
representativas dos “primeiros impactos da renovação em curso nas artes visuais. [...] A pintora foi 
proprietária [...] da famosa tela Torre Eiffel, de Delaunay [1912].” (ELEOTÉRIO, ibid., p.33) Outra 
importante coleção que pode ser citada é a de Murilo Mendes, que também formou um conjunto de 
objetos artísticos em sua maioria ganhados, mas que se diferencia dos demais ao agregar mais do que 
objetos físicos, estendendo a mesma prática à sua escrita fazendo de seus poemas e textos também um 
espaço para sua coleção, como constata Pereira (2002: 13): “[...] (o) escritor usa a mesma estratégia (de 
colecionar) nas suas obras. Livros como Retratos- Relâmpago, Janelas Verdes, A Idade do Serrote, A 
Invenção do Finito são, [...] coleções de retratos de amigos e de cartões postais de lugares visitados, [...] 
feitos de palavras,[...] reunidos em álbuns que, lidos, contam a história da amizade e de convívio.” 
4 “O que me agrada principalmente, na tão complexa natureza do desenho, é seu caráter infinitamente 
sutil, de ser ao mesmo tempo uma transitoriedade e uma sabedoria.” (ANDRADE, 1984, p.65) 
5 “Na verdade o desenho é ilimitado, pois que nem mesmo o traço esta convenção eminentemente 
desenhística, que não existe no fenômeno da visão, nem deve existir na pintura verdadeira ou na 
escultura, e colocamos entre o corpo e o ar, como diz Da Vinci, nem mesmo o traço o delimita.” (Idem, 
1984, p.68) 
6[...]contemporâneo [...] é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está a altura de 
transformá-lo e de colocá-lo em relação com outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de 
“citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma 
exigência à qual ele não pode responder. (AGAMBEN, 2009, p.72) 
7 Em carta a Henriqueta Lisboa, Mário de Andrade (1990,p.52) destacava: “[...] Anita Malfatti, nos tempos 
do Modernismo, talvez tenha feito uns vinte retratos meus. Eu comSemana de Arte Moderna, perdêra 
todos os alunos, tinha dias inteiros vazios sem quefazer. Anita também. Eu ia pro ateliê dela e como não 
tínhamos o que fazer ela fazia o meu retrato, muitas vezes tornando a me pintar sobre a tela em que eu já 
estava e ela reputava inferior”.   
8 Transcrição de carta feita em pesquisa no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros em 14 de setembro 
de 2013. 
9 BATISTA, Marta Rosseti. 8 Cartas desenhos para Mario de Andrade (de Di Cavalcanti, Sérgio 
Milliet, Brecheret, Anita Malfatti, John Graz e Cícero Dias. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, no. 23, 1981, p. 103-122. Disponível em: 
http://200.144.255.123/Imagens/Revista/REV023/Media/REV23-05.pdf (Acesso em 15 novembro de 
2013). 
10 Cf.: BATISTA, Marta Rosseti. Coleção Mário de Andrade: Artes Plásticas. São Paulo, Institutos de 
Estudos Brasileiro, Universidade de São Paulo, 1998, pg 146. 
11 “Acho-te triste porem, desacorçoado de triste. Idéas de morte. Que quer dizer isto? Mesmo só umas 
doencinhas te acabrunham assim? Tu és tão cristão não crês na vida? […]. Apud BATISTA, Marta 
Rosseti. 8 Cartas desenhos para Mario de Andrade (de Di Cavalcanti, Sérgio Milliet, Brecheret, 
Anita Malfatti, John Graz e Cícero Dias. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, no. 23, 1981, p. 103-122. Disponível em: 
http://200.144.255.123/Imagens/Revista/REV023/Media/REV23-05.pdf (Acesso em 15 novembro de 
2013). 
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