
 

2189 ARTE MODERNA BRASILEIRA NO ACERVO DO MAC USP: O CASO DE A BOBA, DE ANITA MALFATTI 
Renata Gomes Cardoso / Pós-Doutoranda MAC USP 
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina 

 

ARTE MODERNA BRASILEIRA NO ACERVO DO MAC USP:  
O CASO DE A BOBA, DE ANITA MALFATTI 

 
 

Renata Gomes Cardoso / Pós-Doutoranda MAC USP 
 
 
 
 

RESUMO 
Esse artigo apresenta a trajetória da obra A Boba, de Anita Malfatti, de sua criação à 
presença em exposições e na crítica de arte, com o objetivo de debater sua grande projeção 
como uma das obras mais significativas do modernismo. Apresentada ao público apenas em 
1945, cerca de trinta anos após sua realização, A Boba não participou, por exemplo, das 
famosas exposições de 1917 e 1922, consideradas como primeiras manifestações de 
pintura moderna no Brasil. A forte presença plástica da figura, referenciada nos modelos do 
expressionismo internacional, responde por sua rápida assimilação pela história da arte, em 
análises e ensaios divulgados após sua aquisição e divulgação pelo MAM–SP  e, 
posteriormente, pelo MAC USP, comprovando o papel fundamental dos museus criados em 
fins dos anos de 1940 para a continuidade da escrita da história do modernismo no Brasil. 
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ABSTRACT 
This article presents the painting A Boba, by Anita Malfatti, by following its participation in 
exhibitions and citations in the art criticism, with the purpose of debating its presence in 
Brazilian art history as one of the most significant paintings of the modernist movement. 
Despite the large projection the painting has today in Brazilian’s cultural scene, it was only 
presented to the public in 1945, about thirty years after its creation. The painting was not 
included in the two main exhibitions of Malfatti’s career, held in 1917 and in 1922, both 
considered as the first events of modern art in Brazilian art scene. The strong expressionistic 
character of the figure is the key to understand its reintegration in the group of paintings that 
led Malfatti to its position in Brazilian modern art history. 
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A tela A Boba destaca-se atualmente como uma das mais conhecidas dentro do 

grande conjunto da obra de Anita Malfatti, quando o assunto em questão é o 

modernismo no Brasil. Realizada entre os anos de 1915 e 1916, época em que a 

artista viveu e trabalhou nos Estados Unidos, essa pintura tem uma grande projeção 

na cultura brasileira, ao lado do famoso O Homem Amarelo, figura eternizada pela 

crítica de arte de Mário de Andrade, com interpretações que foram retomadas pela 

história da arte brasileira, para conferir à artista um lugar de pioneira na questão 

modernista. 

O levantamento da trajetória de recepção crítica dessa obra no contexto dos anos de 

1920 até meados dos anos de 1940 demonstra, entretanto, que essa grande 

projeção no cenário da arte brasileira apenas se efetivaria após sua aquisição pelo 

antigo MAM–SP e posterior transferência ao MAC USP, o que evidencia a 

importância do museu no sentindo de divulgação das obras do acervo que são 

significativas para a compreensão de cada etapa do modernismo no Brasil. Antes de 

1945, ano em que foi pela primeira vez – e finalmente – exposta ao público, com um 

distanciamento de trinta anos desde sua realização, A Boba não fora comentada 

pela crítica de arte, nem mesmo no grande número dos conhecidos textos sobre o 

movimento, publicados por Mário de Andrade, Oswald de Andrade ou Sérgio Milliet, 

escritores que acompanharam de perto as trajetórias dos modernistas, de Anita 

Malfatti a Tarsila do Amaral, de Lasar Segall a Portinari, em atividade crítica que 

contribuiu em grande medida para que esses artistas se destacassem na cena 
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artística brasileira, com a divulgação de suas produções em revistas e jornais, 

quando o meio era ainda resistente à arte moderna.  

Artistas e obras eram normalmente lançados pela crítica a partir de visitas aos 

ateliês ou às exposições que participavam ou realizavam, fossem individuais ou 

coletivas, como os salões de arte periodicamente organizados no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Apesar de ser evidente que as figuras mais próximas de Anita 

Malfatti a visitavam frequentemente em seu ateliê, essa familiaridade com o conjunto 

de sua obra parece não ter sido suficiente para que mencionassem ou destacassem 

a intrigante figura de A Boba, especificamente, em seus textos sobre arte e artistas 

daquele período.  

O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar e discutir a trajetória dessa obra no 

cenário artístico brasileiro e na crítica de arte, de forma a entender a configuração 

dessa grande projeção que apresenta hoje na cultura em geral, apesar de não ter 

sido contemplada, como apontado acima, pela crítica de arte contemporânea às 

principais manifestações que colocaram Anita Malfatti na posição que ocupa na 

história da arte brasileira. 

De acordo com os catálogos de exposições de Anita Malfatti e da catalogação de 

sua obra realizada pela historiadora Marta Rossetti Batista, A Boba não fez parte 

das exposições que são consideradas como as mais importantes de sua trajetória. 

Ela não consta na listagem de obras da famosa exposição individual de 1917, marco 

inaugural da questão modernista no Brasil e ocasião em que Anita Malfatti conheceu 

o então jovem poeta Mário Sobral, tendo este adquirido, naquele mesmo momento, 

o já citado O Homem Amarelo, que se encontra hoje na coleção do autor abrigada 

pelo Instituto de Estudos Brasileiros; tampouco aparece no catálogo da Semana de 

Arte Moderna, realizada cinco anos após a chamada exposição histórica, ocasião 

em que Anita Malfatti foi interpretada por Sérgio Milliet como a artista “mais 

avançada” da exposição.  Posteriormente, ao longo dos anos de 1930 e início dos 

anos de 1940, quando muitos dos modernistas se reuniram em agrupamentos que 

tinham como principal objetivo a criação de estratégias para promover e difundir a 

arte moderna no meio brasileiro, Anita Malfatti preferiu e insistiu em mostrar e 

divulgar ao público apenas sua produção mais recente, que estaria em diálogo com 

a atividade de outros artistas daquele momento, como os que compunham o Grupo 
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Santa Helena ou a Família Artística Paulista.1 Participavam das exposições desses 

grupos tanto figuras da geração modernista dos anos de 1920 quanto os novos 

destaques dos anos de 1930, na cena artística paulista. 

Os documentos sobre as exposições e as primeiras referências em textos críticos 

sobre o modernismo confirmam que a obra apenas foi citada no cenário da arte 

brasileira a partir da individual realizada em novembro de 1945, mesmo ano de 

falecimento do amigo e interlocutor Mário de Andrade, que se passara em fevereiro. 

No pequeno programa impresso para essa individual2, Anita Malfatti inseriu poucas 

obras da fase mais conhecida de sua trajetória, transcorrida entre 1915–1916 e 

algumas já da década de 1920, que foram devidamente agrupadas e destacadas 

como “telas antigas”, como forma de apontar seu percurso e diferenciá-las da 

produção mais recente. Essas obras foram numeradas de 1 a 5 e os valores para 

venda de cada uma foram manuscritos por Anita Malfatti à frente do título impresso. 

A Boba está indicada como pintura de n. 1, o que sem dúvida lhe dava destaque, 

seguida pela tela A mulher de cabelos verdes, por sua vez já bastante conhecida, 

pois foi analisada por Mário de Andrade já no primeiro texto crítico que dedicou à 

produção de Anita Malfatti, publicado ainda no ano de 19213, antes da Semana. Tal 

qual O Homem Amarelo, essa tela participou tanto da importante individual de 1917 

quanto da Semana de Arte Moderna, e foi citada por Mário em outros textos em que 

analisou o conjunto das “obras americanas”. Esses textos são muito conhecidos na 

história do modernismo, não apenas pelas primeiras interpretações que autor propôs 

sobre a obra da artista, mas também porque faz parte do conjunto dos primeiros 

textos da crítica de arte mariodeandradeana, nos quais procurou expor suas 

análises e seu entendimento sobre a relação e os paralelos entre os primeiros 

exemplos da pintura moderna brasileira e as questões da arte moderna 

internacional. 

A Boba e A mulher de cabelos verdes foram as duas únicas figuras do já famoso 

conjunto americano expostas nessa ocasião, em 1945. Na sequência das “telas 

antigas”, o programa da mostra traz a indicação da paisagem O Farol, também do 

conjunto americano, como obra de n. 3. Na posição de n. 4, estava o Porto de 

Mônaco, uma paisagem realizada já no estágio de Anita Malfatti na França, entre os 

anos de 1923 e 1928, obra que também pertence ao acervo do MAC USP, porém 
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proveniente da coleção Francisco Matarazzo Sobrinho4, ao passo que a A Boba 

entrou no acervo como aquisição do MAM-SP. Por fim, na posição de n. 5 estava a 

tela Fontenai-aux-roses, obra não localizada e que também não consta na grande 

catalogação da obra de Anita Malfatti realizada por Marta Rossetti Batista. Apesar de 

não constar no programa impresso dessa mostra individual de 1945, a paisagem A 

Ventania também foi apresentada nessa ocasião, ao lado justamente de A Boba, 

como demonstra algumas fotos que documentam essa exposição, do Arquivo Anita 

Malfatti que está no IEB USP (figura 1).5 Tal qual A mulher de cabelos verdes e O 

Farol, A ventania participou tanto da exposição inaugurada em dezembro de 1917 

quanto da Semana de Arte Moderna.  

 

Fig. 1 – Fotografia da exposição de 1945, Arquivo IEB-USP, fotógrafo 
desconhecido. Em primeiro plano, da esquerda para direita, Anita 
Malfatti, Menotti Del Picchia e Tarsila do Amaral. Ao fundo, à 
esquerda, a tela A Boba, seguida pela paisagem A Ventania, ao 
centro, não listada no programa da mostra; à direita a tela O Trolinho, 
já da década de 1940. 

 

Nos comentários publicados na imprensa sobre essa exposição foram poucas as 

referências específicas à tela A Boba. O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, 

anunciou a exposição especificando que dentre os “vinte e nove óleos e cerca de 

quinze desenhos, entre paisagens, figuras e flores”, destacavam-se os “quadros 

modernistas ‘A Boba’, ‘A mulher de cabelos verdes’ e ‘O Farol’”6. A nota do jornal 
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especificava a importância da mostra via obras da fase “modernista”, ou seja, do 

conjunto de obras produzidas nos Estados Unidos. Nesse ano, Anita Malfatti já era 

uma artista amplamente conhecida pelo público, por sua longa trajetória e 

participação em momentos importantes da questão modernista, como demonstra 

uma crônica do jornal Folha da Manhã, assinado por “Helen”. A autora reafirma o 

pioneirismo de Anita, considerando-a “uma precursora da pintura modernista no 

Brasil” e oferece uma interpretação bastante adequada para o caráter expressionista 

das obras de sua trajetória inicial: “A fase vangoguiana de Anita Malfatti, para mim, é 

a mais interessante. Cerrando os olhos ainda posso ver aqueles pinheiros torcidos 

que dão impressão de uma fatalidade, de força desencadeada que oprime e cerra a 

garganta”.7 Apesar de não citar a obra, certamente a autora do texto está aqui se 

referindo à tela A Ventania, visualmente relacionada a telas desse grande mestre de 

Anita Malfatti, questão por ela declarada diversas vezes em seus depoimentos e 

manuscritos. Essa interpretação contribui também para confirmar a presença desta 

paisagem na mostra, apesar dela não constar no programa impresso.  

Outro texto que merece destaque dentre as notas de imprensa sobre essa 

exposição é de autoria de Osório Cesar, que afirma, já no início do artigo, que “Anita 

Malfatti representa[va] um papel importantíssimo no desenvolvimento histórico da 

pintura moderna no Brasil”.8 Em meio à interpretação das obras e suas 

características de acordo com cada fase de sua trajetória, o pioneirismo de Anita 

Malfatti é novamente comentado, como visto na crítica de “Helen”. A referência para 

essas afirmações dos dois autores é sem dúvida Mário de Andrade, autor que 

certamente se encontrava na memória de todos, no contexto dessa exposição, por 

seu recente falecimento e por seu legado, no que tange à interpretação do 

modernismao. De 1942 a 1944, por exemplo, Mário de Andrade havia publicado dois 

textos – o famoso “O movimento modernista” e o artigo “Fazer História”– nos quais 

procurou impor definitivamente o nome de Anita Malfatti como pioneira da questão 

modernista, contrapondo textos e notas na imprensa que discutiam e promoviam o 

pintor Lasar Segall como verdadeiro detentor dessa posição. “Helen” e Osório Cesar 

repercutem essa posição de Mário de Andrade, fazendo ecoar sua defesa de Anita 

Malfatti, que por fim se viu plenamente estabelecido nos primeiros estudos de 

grande fôlego publicados sobre o modernismo no Brasil, nos textos subsequentes de 

Lourival Gomes Machado, Paulo Mendes de Almeida e Mário da Silva Brito. Em 
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todos, sem exceção, esse debate entre o pioneirismo de Anita ou de Segall foi 

analisado, tendo os autores optado pela conclusão de Mário de Andrade, a grande 

referência para esse tema.  

No que tange à Boba, especificamente, Osório Cesar a enquadrou na “fase 

expressionista” de Anita Malfatti, assim descrita: “Depois de vários anos na Europa, 

justamente no período em que a escola expressionista alemã tinha chegado a seu 

auge, Anita Malfatti deixou-se envolver por ela e começou a trabalhar nesse 

caminho realizando uma série de pesquisas interessantes, as quais foram 

mostradas ao publico de São Paulo em 1916.” Apesar de certa confusão de datas e 

locais da trajetória da artista, Osório Cesar também fez referência à relevância de 

Van Gogh para a pintura de Anita, no caso das paisagens: “Também encontram-se 

dois trabalhos antigos inspirados em Van Gogh: ‘O Farol’ (3) e ‘Fontenai-aux-roses’ 

(5).” Essa crítica torna-se ainda mais interessante pelo fato de Osório Cesar não ter 

seguido, porém, outro aspecto que era comum na crítica de Mário de Andrade e de 

outros autores, no que tange à interpretação sobre o recuo ou “as concessões” da 

artista, optando por analisar, de forma precisa, as mudanças de técnicas e 

abordagens na pintura de Anita considerando, por exemplo, a relação entre a 

temática regional e a “técnica primitivista”, ou o “decorativismo” ao qual a artista 

cedia nas pinturas de flores.  

Há também um artigo de Menotti Del Picchia, assinado como “Anhanguera”, 

relembrando os primeiros tempos modernistas: “Cada quadro daqueles evoca o 

famoso “Homem Amarelo”, que tantas fuzilantes polêmicas despertou no “hall” do 

Teatro Municipal, quando o grupo de modernistas de 1922 – como está velho o 

modernismo, santo deus!”.9 O que confirma a relevância da tela O Homem Amarelo 

como parâmetro para avaliação dos dois únicos retratos dessa fase expostos na 

mostra, A mulher de cabelos verdes, já conhecida, e A Boba. Essas críticas 

demonstram que a tela do acervo do MAC acabou entrando na interpretação do 

conjunto das figuras expressionistas de uma maneira muito generalizada, sem 

qualquer observação sobre seu ineditismo ou sobre a grande força expressiva da 

personagem, resultado da dedicação de Anita à deformação das feições da figura 

que, nesse aspecto, é mais intensa e mais pungente do que n’O Homem Amarelo e 
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é responsável, por fim, pelas mais diversas interpretações que existem hoje sobre 

essa figura.  

Outro texto que é importante ressaltar no âmbito dessa mostra foi escrito por Tarsila 

do Amaral e publicado no Diário de São Paulo. Tarsila também reconheceu em sua 

análise o pioneirismo de Anita, comentando a exposição de 1917 e o impacto que 

provocou no meio. A vida de Anita Malfatti nos Estados Unidos foi narrada no texto 

com riqueza de detalhes e Tarsila revelou descrever essa trajetória a partir de cartas 

que trocou com Anita e pela convivência que tiveram, desde o início da década de 

1920, em São Paulo. Uma questão bastante relevante para a discussão deste artigo 

foi trazida por Tarsila ao final da crônica, quando comentou aspectos do mercado de 

arte daquele momento, no que tange à pintura modernista, indicando, para seu 

público leitor, a importância de aquisição de uma obra representativa desse período 

da trajetória de Anita, o que seria efetivado, posteriormente, pelo MASP e pelo 

MAM-SP: “Hoje, todos, unânimes, reconhecem em Anita uma precursora, cujo nome 

está definitivamente ligado à história da pintura brasileira. Seus quadros já estão 

sendo disputados pelos colecionadores conscientes de que é maior a sua 

valorização em cada ano que passa”.10 

De fato, como afirmou Tarsila, o aumento dos valores das telas pode ser observado 

em primeiro lugar nos seis exemplares do programa da exposição de 1945 que 

estão salvaguardados no arquivo Anita Malfatti do IEB-USP. As obras apresentadas 

na exposição aparecem com valores para venda, manuscritos à frente do título de 

cada obra. No caso de três das principais telas antigas, A Boba, A Mulher de 

Cabelos Verdes e O Farol, um primeiro exemplar desse programa apresenta o valor 

de $3:000. Nos outros exemplares, esse valor foi corrigido, aparecendo um 5 em 

cima do número 3 antes manuscrito, passando a obra então para o valor de $5:000. 

Em alguns dos exemplares, o título da obra e o valor foram riscados, indicando que 

a tela em questão teria sido provavelmente vendida. Não há, porém, qualquer 

correção manuscrita para incluir A Ventania no programa, já que essa paisagem 

constava na exposição, mas não no impresso.  

Com exceção da tela de n.20, com o título de Composição, obra de fase mais 

recente e que aparece no programa com o valor de $10:000, depois corrigido para 

$20:000, a mais alta cotação dentre todas as obras expostas, as “telas antigas” 
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apresentavam os maiores valores para a venda, de $5:000, mesmo a inédita A 

Boba, o que indica que Anita Malfatti tinha plena consciência do valor histórico desse 

conjunto, que era ressaltado pelos mais diferentes intérpretes do modernismo 

naquele momento. As outras obras, por exemplo, atingiram cotações bem menores, 

variando entre $800 e $1900. A Boba e A mulher de cabelos verdes não foram, 

porém, vendidas neste certame, apesar de serem dois importantes retratos da fase 

mais conhecida e destacada de Anita Malfatti. Em todos os exemplares do programa 

elas aparecem apenas com os valores manuscritos à frente, sem o risco ou o “v” 

característicos que indicavam terem sido vendidas, ou não estarem mais disponíveis 

para aquisição. De acordo com o setor de catalogação do MAC USP, A Boba foi 

adquirida pelo antigo MAM–SP  por Cr$30.000, em 1951, ou seja, como previu 

Tarsila do Amaral, com um valor muito acima da maior cotação apresentada nessa 

exposição de 1945, que era a Composição, avaliada por $20.000, ou mesmo muito 

superior ao valor reservado pela artista para as obras históricas naquele certame, de 

$5.000.   

Um dos fatores que certamente contribuiu para o grande aumento do valor dessa 

tela foi sua inclusão em uma grande retrospectiva da obra de Anita Malfatti realizada 

pelo MASP em 1949. Essa retrospectiva foi a primeira na trajetória de Anita Malfatti, 

constituindo uma verdadeira homenagem do recém-inaugurado Museu de Arte de 

São Paulo (1947). Segundo conclusão da pesquisadora Rossetti Batista, essa fora a 

primeira vez que o público, “incluindo pintores brasileiros da segunda e terceira 

gerações” de modernos, pôde realmente apreciar “um conjunto representativo de 

toda a trajetória de Anita Malfatti”. De fato, houve grande repercussão dessa 

exposição na imprensa, e há também uma ampla documentação da mostra em 

fotografias, que revelam seu tamanho e sua organização, a disposição das obras 

expostas, de acordo com cada fase da trajetória de Anita Malfatti.  

Essa exposição incluiu novamente as “obras antigas”, incluindo neste termo, dessa 

vez, telas das fases que se estendem de 1910 a 1929, realizadas nos estágios da 

Alemanha, Estados Unidos e França. Além do conjunto antigo, completavam a 

mostra a recente produção dos anos de 1930 e 1940. Essa foi a segunda vez que a 

tela A Boba foi exposta, colocada desta vez ao lado de três dos mais importantes 

retratos da fase expressionista, de 1915–1916: O Homem Amarelo, O Japonês e, de 
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novo, A mulher de cabelos verdes (figura 2), todas amplamente discutidas e 

destacadas nas críticas de Mário de Andrade, já apontadas nesse texto.  

 
 

Fig. 2 – Na parede ao fundo estão dispostas as três famosas 
telas apresentadas na exposição histórica de 1917 e na 
Semana de Arte Moderna. Da esquerda para direita: O Homem 
Amarelo, O Japonês, A mulher de cabelos verdes, seguidas 
pelo Retrato de Mário de Andrade, tela de 1921 e, por fim, A 
Boba. Fotografia da exposição retrospectiva de 1949 realizada 
no MASP, Arquivo Anita Malfatti, IEB-USP. Fotógrafo 
desconhecido. 

 

As duas primeiras telas, por exemplo, foram adquiridas pelo autor ainda no âmbito 

da exposição de 1917, e pagas à Anita Malfatti ao longo da década de 1920, quando 

se encontrava na França, à medida que Mário conseguia dinheiro e Anita 

demonstrava precisar dele, na difícil vida parisiense, de acordo com as diversas 

cartas que trocaram nesse período.  

Essa disposição das obras contribuía para contextualizar definitivamente A Boba – 

até então exposta apenas uma vez e praticamente desconhecida do público – no 

célebre conjunto de telas expressionistas da fase americana. Ao lado dessas telas, 

já de reconhecida importância histórica nesse contexto de 1949, Anita Malfatti incluiu 

na mesma parede o próprio retrato de Mário de Andrade, realizado em 1922. A 

disposição dessa obra, que é de um período posterior, na parede em que figuravam 

obras realizadas entre 1915 e 1916 demonstra que a montagem dessa parte da 

mostra parece ter sido realmente pensada como uma verdadeira homenagem ao 
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amigo e crítico que sempre comentou sobre a importância, para o modernismo no 

Brasil, desse conjunto de obras da fase inicial da trajetória de Anita Malfatti. Como 

foi dito, Mário de Andrade falecera poucos anos antes dessa exposição, o que 

justificava tal homenagem por parte de Anita. A inclusão desse retrato de Mário 

entre as obras de 1915–1916 pode ainda estar relacionado a outra questão: 

algumas obras de 1921 e 1922 foram consideradas por ele como um feliz retorno da 

pintura de Anita Malfatti às características das obras expressionistas do período 

americano, que ele tanto admirava e, aliás, tanto cobrava para que ela voltasse a 

empregar em seu trabalho. Isso porque, segundo Mário de Andrade, toda a 

produção de Anita Malfatti realizada entre os anos de 1917 e 1921, quando enfim 

formou-se o Grupo dos Cinco, foi caracterizada por diversas modificações e 

“concessões” provocadas pelo meio e pela crítica, tendo a artista retornado a 

princípios “impressionistas”, muito moderados, se comparados com as deformações 

expressivas das obras americanas. Além dos retratos de Mário de Andrade, faz 

parte desse conjunto do “retorno” de Anita Malfatti às premissas expressionistas, seu 

próprio Autorretrato – o único conhecido em toda sua trajetória, um pastel sobre 

papel, hoje na coleção do IEB-USP, além de obras como O Toureiro e o retrato de 

Fernanda de Castro.  

A Boba certamente ganharia mais projeção com essa reinserção tardia, em termos 

de exposição ao público, no conjunto das famosas figuras de sua “fase histórica”, ao 

lado, justamente, do retrato de Mário de Andrade, responsável pela grande projeção 

do nome de Anita Malfatti na história da arte brasileira, considerando aqui o grande 

esforço que este fizera, antes de morrer, para fixar definitivamente seu lugar pioneira 

na questão modernista no Brasil, como foi discutido anteriormente.  

O catálogo da exposição, por sua vez, contribui também para demonstrar, ao público 

e ao meio artístico, esse “atestado” de pioneira passado por Mário, pois ele inclui, 

como textos introdutórios à biografia que vem resumida ao final do catálogo, os “três 

[principais] comentários de Mário de Andrade”, sendo estes, especificamente, as 

primeiras críticas de arte do autor sobre a produção de Anita Malfatti, publicadas em 

diferentes jornais, nos anos de 1921, de 1926 e em 1931. O valor histórico dessas 

duas primeiras críticas é inegável, como já foi comentado: o texto de 1921 é 

exatamente a primeira crítica de Mário de Andrade sobre Anita Malfatti, pelo menos 
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a primeira assinada11, na qual o autor defendeu sua pintura da crítica negativa de 

Monteiro Lobato, em uma tentativa de explicar ao leitor como essas obras fugiam do 

“belo natural” e acompanhavam as novas premissas da arte moderna internacional. 

Quanto ao texto de 1926, sua importância reside no fato de ser o primeiro texto em 

que Mário de Andrade estabeleceu definitivamente a interpretação da pintura de 

Anita Malfatti como vinculada ao Expressionismo Alemão, especificamente, da forma 

como ele o entendia e lia naqueles anos.  

Os documentos do setor de catalogação do MAC USP indica que A Boba foi 

adquirida pelo antigo MAM–SP  em fevereiro de 1951, quando o Museu estava sob a 

direção de Lourival Gomes Machado, autor de um dos primeiros livros sobre o 

modernismo brasileiro, o Retrato da Arte Moderna no Brasil, publicado em 1947. 

Naquele momento, Machado se destacava na história da arte brasileira de várias 

formas, seja via atuação no Museu, que incluiria a organização da I Bienal de São 

Paulo, seja via Universidade de São Paulo, com a condução das primeiras 

disciplinas de História da Arte na instituição. A ligação de Sergio Milliet com o MAM 

também pode ter sido definitiva para a decisão de aquisição dessa tela. Vale lembrar 

ainda que no início de 1950, o antigo MAM organizava uma mostra da coleção Mário 

de Andrade, grande legado do autor que seria posteriormente doado ao IEB-USP. 

Uma nota publicada no jornal O Estado de São Paulo descrevia a organização 

dessa mostra como a “primeira inciativa do museu para 1950”, destacando 

justamente O Homem Amarelo como importante obra dessa coleção. As obras de 

Anita Malfatti do período de 1915–1916, bem como as obras dos principais 

modernistas atuantes na década de 1920 estavam em plena retomada e eram 

valorizadas naquele momento, em que a história do modernismo passava a ser 

escrita e analisada de forma mais detalhada. No caso de Anita Malfatti, essa 

valorização se dava tanto pela discussão em torno do pioneirismo na arte moderna 

brasileira, quanto pelo próprio destaque sempre dado por Mário de Andrade a esse 

conjunto de telas, especificamente, como um dos mais relevantes para a trajetória 

do próprio modernismo no Brasil.  

Como demonstram os vários exemplares do pequeno programa da exposição de 

1945, realizada no Instituto dos Arquitetos, Anita Malfatti ainda possuía obras dessa 

importante fase, nessa época. A obra Uma estudante, por exemplo, foi doada ao 
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acervo do MASP no contexto desta exposição retrospectiva de 1949. Como indicou 

Tarsila do Amaral no texto sobre essa retrospectiva, parecia urgente, portanto, 

garantir uma tela desse conjunto, que era representativo tanto do início do 

modernismo quanto da própria trajetória da artista, no acervo de arte moderna 

brasileira do mais novo Museu de Arte Moderna, recentemente criado.  

Pouco tempo após a aquisição de A Boba, o MAM–SP  organizou a I Bienal (1951), 

estabelecendo quais seriam as salas especiais, com artistas convidados, e as 

diretrizes para que os demais artistas submetessem suas obras para apreciação do 

júri. Nesse momento, curiosamente, tanto Anita Malfatti quanto Tarsila do Amaral 

participaram através de inscrição e não como convidadas, como foi o caso de outros 

modernistas, que foram homenageados com salas especiais, como Di Cavalcanti e 

Lasar Segall. No catálogo dessa primeira bienal, A Boba já aparece como obra do 

acervo do “Museu de Arte Moderna – São Paulo”, seguida por duas outras pinturas 

da fase histórica: novamente A mulher de cabelos verdes e O Farol, que não 

apresentam qualquer indicação de coleção. No que tange à Mulher de cabelos 

verdes, Rossetti Batista informa que essa obra “em 1957 ainda se encontrava na 

coleção da artista”. Já O Farol, supostamente vendido na exposição de 1945, por 

estar riscado em alguns exemplares do programa, não aparece no catálogo da 

Bienal com qualquer indicação de coleção. Essa obra faz parte, atualmente, da 

grande coleção de Gilberto Chateaubriand, que a adquiriu em 1971, da família da 

artista, em outra grande retrospectiva de Anita Malfatti, realizada desta vez na 

FAAP.  

Portanto, pode-se concluir que a aquisição feita pelo MAM e a subsequente 

exposição da obra já na I Bienal de São Paulo deram um grande impulso para que A 

Boba passasse a ganhar mais destaque, a partir de então, nas leituras sobre o início 

do modernismo de São Paulo, como uma obra significativa do período americano de 

Anita Malfatti. A obra passou a ter mais divulgação com subsequentes participações 

em exposições na década de 1950 e 1960: além da I Bienal, de 1951, participou 

também da VII Bienal de São Paulo, de 1963, quando Anita Malfatti foi enfim 

homenageada pela organização, com uma sala especial. Enquanto obras como O 

Homem Amarelo, O Japonês e A mulher de cabelos verdes eram citadas em jornais 

e revistas desde os anos de 1917, contribuindo para conferir à Anita Malfatti um 
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lugar de pioneira nas manifestações da arte moderna no Brasil, A Boba seria 

mencionada pela primeira vez na crítica apenas a partir da exposição de 1945 e, 

ainda assim, sem um grande destaque ou uma análise sobre a presença pungente 

da figura. Entretanto, apesar desse tardio aparecimento no cenário da arte brasileira, 

o número de citações e reproduções da obra cresceu muito a partir da década 1970, 

tendo uma grande repercussão na crítica de arte a partir de uma retrospectiva 

montada já no Museu de Arte Contemporânea da USP, com organização da 

pesquisadora Marta Rossetti Batista, que à época estava prestes a finalizar sua 

grande obra em que esclareceria a longa trajetória de Anita Malfatti. A obra concorre 

hoje, em número de citações e de reproduções, com o próprio O Homem Amarelo. O 

fato de ambas pertencerem a acervos públicos certamente contribui para essa maior 

difusão, além da própria projeção no cenário como resultado da crítica de arte 

contemporânea a elas. O caso da trajetória de A Boba é sintomático para o debate 

sobre a relevância da criação desses museus em fins da década de 1940, que 

tinham como preocupação a composição de acervos com obras que fossem 

representativas de determinadas fases, não apenas pela trajetória específica dos 

artistas, mas certamente, pelo significado delas no contexto histórico das 

transformações que ocorreram na arte brasileira.  

 

 

                                                
Notas 
1 Paulo Mendes de Almeida ofereceu uma narrativa desse processo de formação de agrupamentos para a 
exposição e promoção de arte moderna, que culminariam, mais tarde, na criação dos museus modernos no 
Brasil, como o MASP e o MAM em São Paulo, e o MAM do Rio de Janeiro. Mais tarde, Walter Zanini trouxe nova 
contribuição para o estudo do modernismo da década de 1930, a partir do Grupo Santa Helena, apresentando 
todo o contexto dos agrupamentos, exposições, conferências etc. Ver: ALMEIDA, Paulo Mendes de. De Anita ao 
Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976 e ZANINI, Walter. A arte no Brasil nas décadas de 1930-40: o Grupo Santa 
Helena. São Paulo: Edusp, Nobel, 1991.  
2 Catálogo dos quadros de Anita Malfatti – Patrocinado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. São Paulo, 
novembro de 1945. Arquivo Anita Malfatti, IEB-USP. 
3 Nessa crítica, Mário de Andrade se refere à obra da seguinte forma: “Se Anita Malfatti vê uns cabelos brancos e 
neles sente o verde frustrado das esperanças partidas, respeite sua comoção, a sua fantasia e será grande 
como foi pintando esse quadro forte. Será incompreendida pelos que só conseguem ver cabelos negros, loiros, 
brancos ou castanhos, mas despertará um pensamento vivaz, uma comoção mais funda naquele que souber 
elevar-se até a idade da artista. (...) Assim: A mulher de cabelos verdes, apesar da estranha fantasia é um 
poema de bondade e a figura fatídica do Homem Amarelo é feminilizada (sic.) por uns olhos longínquos, cheios 
de nostalgia. 
4 Na catalogação do MAC USP as obras provenientes do antigo MAM SP estão divididas em três grupos 
diferentes, que indicam a coleção à qual pertencia antes da transferência à Universidade de São Paulo: Coleção 
Francisco Matarazzo Sobrinho, Coleção Francisco Matarazzo Sobrinho e Yolanda Penteado e, por fim, Coleção 
MAM-SP. A formação dessas coleções, bem como o contexto de transferência das mesmas para o MAC USP a 
partir de 1963 foi amplamente analisado por Ana Gonçalves Magalhães em grande pesquisa realizada no âmbito 
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do Museu, que resultou na tese de Livre Docência: MAGALHÃES, Ana Gonçalves. Pintura italiana do 
entreguerras nas Coleções Matarazzo e as origens do acervo do antigo MAM: arte e crítica de arte entre Itália e 
Brasil. Tese de Livre Docência, MAC-USP, 2015; no caso das coleções, ver sobretudo o Cap. 1- “O MAM e as 
origens do MAC USP”, pp. 15-34. 
5 “Na individual de 1945”. Fotografia, p&b, 17,7 x 23 cm, Arquivo Anita Malfatti, IEB-USP. Esta fotografia está 
também reproduzida em BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti no tempo e no espaço. São Paulo: Ed. 34, 
Edusp, 2006, p. 439. 
6 “Anita Malfatti”. O Estado de S. Paulo, 21 de novembro de 1945. 
7 Helen. “Anita Malfatti”. Folha da Manha, seção “Crônica Social”, 25 de novembro de 1945. Grifo meu. 
8 CESAR, Osório. “Exposição Anita Malfatti”. Folha da Noite, seção “Artes Plásticas”, 23 de novembro de 1945. 
9 ANHANGUERA [Menotti Del Picchia]. “Anita Malfatti – a pioneira”. [A Noite, 30 de novembro de 1945]. Recorte 
de jornal, Arquivo Anita Malfatti IEB-USP. As informações sobre o título do periódico e a data da nota foram 
manuscritos, pela própria artista, no recorte do jornal, no qual não há nem o título ou a data impressa. Também 
foi Anita Malfatti que escreveu ao lado de “Anhanguera” o nome de Menotti Del Picchia. 
10 AMARAL, Tarsila do. “Anita Malfatti”. Diário de São Paulo, 6 de dezembro de 1945. Recortes de jornais, 
Arquivo Anita Malfatti-IEB-USP. Esse artigo se encontra republicado em AMARAL, A. (org.) Tarsila cronista. São 
Paulo: Edusp, 2001, pp. 207-210. 
11 Paulo Mendes de Almeida lembra de um interessante artigo publicado na revista A cigarra, em 1920, mas não 
assinado, cujo título é “Anita Malfatti”, que seria de Mário de Andrade e, portanto, cronologicamente, o primeiro 
dedicado à obra da artista. De fato, o estilo do texto lembra o de Mário de Andrade. Ao comentar e citar essa 
crítica de A cigarra em seu texto De Anita ao Museu, Paulo Mendes de Almeida conferiu a autoria a Mário de 
Andrade através de uma pergunta: “[...] Quem seria o autor dessa nota não assinada, já a esse tempo 
demonstrando sua posição francamente modernista? Registre-se que somente bem mais tarde, em 1926, 
coincidindo, em linhas gerais, com os conceitos e ressalvas contidos na parte final da nota acima transcrita, 
Mario de Andrade viria dizer [...].”   
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