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RESUMO 

 

Na literatura brasileira, um dos momentos decisivos que mudam os rumos é o Modernismo, 

que vai de 1922 a 1945, representando uma fase culminante de particularismo literário na 

dialética entre o local e cosmopolita, inspirado, não obstante, no exemplo europeu. Para a 

realização deste estudo utilizou-se a segunda fase do Modernismo, que vai de 1930 a 1945, 

período em quefez-se uma análise da poesia de Murilo Mendes que contextualiza a Era 

Vargas. Através da análise de livros como Poemas, Bumba-meu-poeta, História do Brasil, O 

Visionário, Tempo e Eternidade, Poesia em Pânico e As Metamorfoses, todos de Murilo 

Mendes, concluiu-se que o autor, na Era Vargas, passou por vários momentos, deixando de 

lado as associações de imagens e conceitos, utilizando o lirismo, irreverência e sátira, a 

exemplo do poema onde descreve a administração burocrática do governo brasileiro. O autor 

utiliza um tom de melancolia disfarçada, embora haja pitadas de humor e irreverência. 

 

Palavras-chave: Murilo Mendes. Poesia. Era Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In Brazilian literature, one of the defining moments that change course is Modernism, which 

goes from 1922 to 1945, representing a culminating phase of literary particularism in the 

dialectic between the local and the cosmopolitan, nevertheless inspired by the European 

example. For the accomplishment of this study the second phase of the Modernism was used, 

that goes from 1930 to 1945, period in which an analysis of the poetry of Murilo Mendes was 

contextualized that Era Vargas. Through the analysis of books like Poems, Bumba-my-poet, 

History of Brazil, The Visionary, Time and Eternity, Poetry in Panic and The 

Metamorphoses, all of Murilo Mendes, it was concluded that the author, in the Vargas Era, 

several moments, leaving aside the associations of images and concepts, using lyricism, 

irreverence and satire, as the poem describes the bureaucratic administration of the Brazilian 

government. The author uses a tone of melancholy in disguise, although there are hints of 

humor and irreverence. 

 

Keywords: Murilo Mendes. Poetry. It was Vargas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Poesia de Murilo Mendes que contextualiza a Era Vargas é o tema escolhido 

para o desenvolvimento deste estudo, o qual encontra-se inserido na segunda fase do 

Modernismo, dando assim novas características à literatura brasileira. 

Segundo Ávila (2013), o Modernismo no Brasil foi um movimento estético pós-

Primeira Guerra Mundial que tentou trazer a vida nacional e o pensamento a par dos 

tempos modernos, criando novos e autênticos métodos brasileiros de expressão nas 

artes. Rebelando-se contra o academicismo e a influência européia que dominavam as 

artes no Brasil, os modernistas rejeitaram a dependência tradicional dos valores 

literários portugueses, tentando em suas obras refletir o discurso coloquial brasileiro e 

não o “correto” e tratando com frequência temas tipicamente brasileiros no folclore 

nativo e lenda. Eles experimentaram a forma literária e a linguagem, usando versos 

livres e sintaxe não convencional, mas sua preocupação com a reforma literária era 

primariamente como um meio para a reforma social, e não como um fim em si mesmo. 

O movimento modernista ganhou reconhecimento pela primeira vez com a 

Semana de Arte Moderna, evento realizado em São Paulo em 1922, provocando 

polêmica com palestras sobre os objetivos do modernismo e leituras de obras de poetas 

modernistas como Mário de Andrade (ÁVILA, 2013). 

De acordo com Velloso (2010), o movimento, no entanto, logo se dividiu em 

vários grupos com objetivos diferentes: alguns modernistas, entre eles Oswald de 

Andrade, focalizaram especificamente os objetivos nacionalistas do movimento e 

agitaram-se por uma reforma social radical; outros, como Manuel Bandeira, que é 

geralmente considerado o maior dos poetas modernistas, simpatizavam com seus 

princípios estéticos, mas perderam o interesse em seu ativismo político. 

Em 1930, o modernismo havia perdido sua coerência como movimento, embora 

seus organizadores continuassem a escrever no idioma modernista. Sua influência no 

desenvolvimento da literatura brasileira contemporânea tem sido profunda tanto por 

meio de suas inovações estilísticas quanto por sua ênfase nos temas folclóricos e nativos 

(VELLOSO, 2010). 

O foco deste estudo é o período entendido como segunda fase do Modernismo, o 

qual compreende os anos de 1930 até 1945, conhecido como a Era Vargas, onde através 



de um estudo bibliográfico, analisou-se a poesia de Murilo Mendes durante este 

período. 

Este estudo está assim estruturado: no primeiro capítulo discute-se a respeito da 

Era Vargas. O segundo capítulo trata do histórico do Modernismo, onde pesquisou-se a 

respeito das forças que moldaram o Modernismo, do Modernismo brasileiro e a 

literatura e a segunda fase do modernismo literário. 

Por fim, o terceiro capítulo diz respeito a Murilo Mendes e a poesia que 

contextualiza a Era Vargas. 

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, com obras de autores como Olivieri (2006), Moraes (2016), Oliveira 

(2006), dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 A ERA VARGAS 

 

Segundo Oliveira (2006), a chamada Era Vargas começou com a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder no Governo Provisório, após a Revolução de 1930. Este 

governo durou até 1937, quando ocorreu um golpe e Vargas iniciou o período 

conhecido como Estado Novo (1937-1945).  

A era Vargas foi constituída pela crise do comércio exportador agrário 

dependente e pelo início da estruturação do desenvolvimento nacional baseado na 

industrialização. Com o aumento da urbanização, o declínio da produção agrícola e a 

intensificação do processo de industrialização, houve um aumento da demanda social 

pela educação. Ao mesmo tempo, o surgimento do modelo industrial urbano aponta 

para uma necessidade nova e crescente de capacitar a força de trabalho para atender às 

necessidades do modelo econômico emergente: a crise destacou, portanto, a necessidade 

de adaptar o aparato estatal para atender à demanda. Mudanças nas necessidades da 

política e da economia, substituindo urgentemente toda a estrutura do poder político que 

contribuiu para a crise econômica e de fato a prolongou (OLIVEIRA, 2006). 

Assim, o período da história do Brasil que ficou conhecido como a Era Vargas 

(1930-1945) é precisamente o contexto em que essas discussões foram particularmente 

relevantes, colocadas em prática através de ideologias ou formas de governo 

implementadas durante o Estado Novo, o que representou a vitória das ideias 

autoritárias e a derrota dos liberais.Oliveira (2006, p. 45) argumenta que "já no tempo 

imediato após a Revolução da década de 1930, as tendências autoritárias estavam 

presentes na filosofia Vargas, resultando em seu anti-liberalismo e anticomunismo". 

De acordo com Moraes (2016), de 1930 até o ano de 1934, Getúlio Vargas 

governou como chefe do Governo Provisório, período durante o qual ele se tornou 

formalmente Presidente após a aprovação de uma nova constituição. Isto foi conseguido 

em grande parte devido a pressões internas que são evidentes através da Revolução 

Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Este período ficou conhecido como o 

Governo Constitucional. Seu mandato deveria terminar em 1938, mas foi prorrogado até 

1945 devido ao golpe de 1937, que estabeleceu o Estado Novo. Foi nesse ponto que 

Vargas claramente iniciou um forte Estado ditatorial e corporativista.  



Segundo Apolinário (2007), após o movimento constitucionalista de 1932, 

Vargas tomou uma série de iniciativas buscando amenizar o confronto com as elites 

regionais que resistia à sua política, em especial a elite de São Paulo. 

Cedendo às pressões que se iniciaram no movimento de 1932, Vargas convocou 

eleições para a Assembléia Nacional Constituinte, em maio de 1933. Na ocasião, vários 

partidos políticos se formaram e, no ano seguinte, depois de longos debates entre os 

constituintes, a Constituição foi finalmente promulgada (APOLINÁRIO, 2007). 

Além de instituir o voto secreto e extensivo à mulher, a Constituição de 1934 

apresentou muitos aspectos novos, em comparação com a Constituição anterior, como 

legislação trabalhista, onde proibia a diferença de salário para um mesmo trabalho; 

regulamentação do trabalho das mulheres e dos menores, do descanso semanal e das 

férias remuneradas (APOLINÁRIO, 2007). 

No que diz respeito à organização sindical, a nova Constituição instituía a 

pluralidade, permissão para organização de mais de um sindicato por setor ou ramo de 

atividade e da autonomia sindical. Com relação à educação, a nova Constituição 

regulamentou o ensino primário gratuito e obrigatório, além da regulamentação do 

ensino religioso como facultativo nas escolas públicas (APOLINÁRIO, 2007). 

De acordo com Moraes (2016), por voto indireto, a Assembléia Nacional 

Constituinte elegeu Vargas presidente da República, com mandato até maio de 1938. A 

partir dessa data, as eleições para presidente da república seriam por via direta.No ano 

de 1935, o governo federal decide fechar a ANL – Aliança Nacional Libertadora, 

transformando-a em uma organização ilegal. Com isso, ocorreu uma rebelião, a qual 

serviu de pretexto para o governo de Vargas decretar estado de sítio e censurar os meios 

de comunicação, prendendo centenas de envolvidos na revolta. 

Em 10 de novembro de 1937, tropas federais fecharam o Congresso Nacional. 

No mesmo dia, Getúlio Vargas, em transmissão pelo rádio, informou a toda a nação a 

instituição do Estado Novo. Pouco tempo depois, as eleições de 1938 foram suspensas, 

os partidos políticos foram dissolvidos e os governadores dos estados novamente 

substituídos por interventores. Nos anos seguintes, até 1945, o Brasil viveu sob uma 

ditadura comandada por Getúlio Vargas (MORAES, 2016). 

A Segunda Guerra Mundial foi deflagrada em 1939, e o Brasil aderiu ao bloco 

dos aliados em 1942. Durante a guerra o país passou por problemas de abastecimento de 

artigos de primeira necessidade, como combustíveis, remédios, tecidos e trigo. Ao final 

da guerra, quando várias ditaduras, como o regime fascista na Itália e o nazista na 



Alemanha foram derrotados, a situação de Vargas tornou-se insustentável (MORAES, 

2016). 

De acordo com Oliveira (2006), no poder desde 1930, ficava cada vez mais 

difícil para Vargas explicar como a ditadura brasileira tinha lutado, junto com os países 

aliados, contra das ditaduras na Europa. No campo interno a oposição exigia mudanças. 

Manifestações estudantis lideradas pela União Nacional dos Estudantes – UNE contra o 

nazifascismo passaram a agitar o país. Em outubro de 1943, a elite liberal de Minas 

Gerais lançou um manifesto público pedindo o fim da ditadura. Esse documento ficou 

conhecido como Manifesto dos Mineiros e foi a primeira manifestação pública de 

expressão contra o Estado Novo. Depois dessa, outras manifestações 

surgiram.Pressionado pelos militares, o mesmo grupo que o conduziu ao poder em 

1930, Vargas foi obrigado a ceder e renunciou, em 1945 (OLIVEIRA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 O MODERNISMO, A LITERATURA E MURILO MENDES 

 

2.1 Histórico do Modernismo 

 

Segundo Velloso (2010), surgindo do humor rebelde do início do século XX, o 

Modernismo era uma abordagem radical que ansiava por revitalizar a maneira como a 

civilização moderna via a vida, a arte, a política e a ciência. Essa atitude rebelde que 

floresceu entre 1900 e 1930 teve como base a rejeição da cultura europeia por ter se 

tornado corrupta demais, complacente e letárgica, doente porque estava presa às 

artificialidades de uma sociedade preocupada demais com a imagem e assustada demais 

com as mudanças.  

Essa insatisfação com a falência moral de tudo que é europeu levou os 

pensadores e artistas modernos a explorar outras alternativas, especialmente as culturas 

primitivas. Para o estabelecimento, o resultado seria cataclísmico; a nova cultura 

emergente minaria a tradição e a autoridade na esperança de transformar a sociedade 

contemporânea (VELLOSO, 2010). 

A primeira característica associada ao Modernismo é o niilismo, a rejeição de 

todos os princípios religiosos e morais como o único meio de obter progresso social. Em 

outras palavras, os modernistas repudiam os códigos morais da sociedade em que 

viviam. A razão de fazê-lo não era necessariamente porque eles não acreditavam em 

Deus, embora houvesse uma grande maioria deles ateus, ou que eles experimentaram 

grande dúvida sobre a falta de sentido da vida. Ao contrário, sua rejeição da moralidade 

convencional baseava-se em sua arbitrariedade, sua conformidade e seu esforço de 

controle sobre os sentimentos humanos. Em outras palavras, as regras de conduta eram 

uma força restritiva e limitadora do espírito humano. Os modernistas acreditavam que, 

para um indivíduo sentir-se inteiro e contribuir para a revitalização do processo social, 

ele ou ela precisava estar livre de toda a bagagem onerosa de centenas de anos de 

hipocrisia (VELLOSO, 2010). 

Para Oliveira (2006), a rejeição dos princípios morais e religiosos foi agravada 

pelo repúdio de todos os sistemas de crenças, seja nas artes, na política, nas ciências ou 

na filosofia. A dúvida não foi necessariamente o motivo mais significativo pelo qual 

esse questionamento ocorreu. Uma das causas desse iconoclasmo foi o fato de que a 

cultura do início do século XX estava literalmente se reinventando diariamente. Com 



tantas descobertas científicas e inovações tecnológicas acontecendo, o mundo estava 

mudando tão rapidamente que a cultura teve que se redefinir constantemente para 

acompanhar a modernidade e não parecer anacrônica. Quando um novo sistema 

científico ou filosófico ou estilo artístico encontrou aceitação, cada um foi logo 

questionado e descartado por um estilo ainda mais novo. Outra razão para essa 

inconstância era o fato de que as pessoas sentiam uma tremenda energia criativa sempre 

aparecendo ao fundo como se anunciassem o nascimento de alguma nova invenção ou 

teoria. 

Como consequência das novas dinâmicas tecnológicas, os modernistas sentiram 

uma sensação de antecipação constante e não quiseram se comprometer com nenhum 

sistema que desse modo aproveitasse a criatividade, acabando por restringi-la e 

aniquilá-la. E assim, nas artes, por exemplo, no início do século XX, os artistas 

questionaram a arte acadêmica por sua falta de liberdade e flertaram com tantos ismos: 

fauvismo, expressionismo, cubismo, futurismo, construtivismo e surrealismo. Pablo 

Picasso, por exemplo, chegou a experimentar vários desses estilos, nunca querendo se 

sentir muito à vontade com nenhum estilo (OLIVEIRA, 2006). 

 A luta com todas as novas suposições sobre realidade e cultura gerou uma nova 

permissividade no campo das artes. As artes agora começavam a quebrar todas as 

regras, uma vez que tentavam acompanhar todos os avanços teóricos e tecnológicos que 

estavam mudando toda a estrutura da vida. Ao fazer isso, os artistas romperam com 

tudo o que foi ensinado como sendo sagrado, inventaram e experimentaram novas 

linguagens artísticas que poderiam expressar mais adequadamente o significado de 

todas as novas mudanças que estavam ocorrendo. O resultado foi uma nova arte que 

pareceu estranha e radical para quem a experimentou, porque o padrão artístico sempre 

foi a mimese, a imitação literal ou representação da aparência da natureza, das pessoas e 

da sociedade. Em outras palavras, a arte deveria ser julgada no padrão de quão bem 

refletiu realisticamente o que algo parecia ou parecia (OLIVEIRA, 2006). 

Essa tradição mimética tinha se originado na Grécia antiga, fora aperfeiçoada 

durante a Renascença e encontrara proeminência durante o século XIX. Mas para os 

artistas modernos, esse antigo padrão era muito limitante e não refletia a maneira como 

a vida estava sendo experimentada agora. Freud e Einstein mudaram radicalmente a 

percepção da realidade. Freud nos pedira para olhar interiormente para um mundo 

pessoal que antes fora reprimido, e Einstein nos ensinou que a relatividade era tudo. E 

assim, novas formas artísticas tiveram que ser encontradas que expressassem essa nova 



subjetividade. Artistas contrapunham-se a obras tão pessoais que distorciam a aparência 

natural das coisas e com razão. Cada trabalho individual pedia para ser julgado como 

uma unidade auto-suficiente que obedecia às suas próprias leis internas e à sua própria 

lógica interna, alcançando assim o seu próprio caráter individual. Não há mais formas 

convencionais de corte de biscoitos para serem sobrepostos na expressão humana 

(OLIVEIRA, 2006). 

Com relação às crenças que os modernistas adotaram, Moraes (2016) afirma que 

acima de tudo, eles abraçaram a liberdade e a encontraram nas formas e emoções 

artísticas das culturas primitivas da África, do Oriente, das Américas e da Oceania. Este 

ato foi o repúdio de todos os refinamentos estilísticos que foram a base do esforço 

artístico do século XIX. Por um lado, o primitivismo representava a simplificação da 

forma, que se tornaria uma das marcas do modernismo. Essa abstração da forma sugeria 

que alguma estrutura essencial, antes escondida pela técnica realista, viria à luz. De 

acordo com os modernistas, a arte havia se preocupado demais com sofisticações e 

convenções irrelevantes que prejudicaram o objetivo principal da arte: a descoberta da 

verdade. Por outro lado, o primitivismo era a expressão de tudo que o homem civilizado 

tinha que reprimir para entrar em contrato com a sociedade.  

De acordo com Civilization and Its Discontents, de Sigmund Freud, para o 

homem participar da sociedade civilizada, ele teve que deixar de lado muitos impulsos 

incivilizados, como o apetite natural por adultério, incesto, assassinato, 

homossexualidade etc. mantidos como tabus. É essa repressão dos desejos naturais que, 

argumenta Freud, é a fonte da neurose moderna. Simbolicamente, o abraço do 

primitivismo é uma negação dos próprios princípios da tradição judaico-cristã e uma 

afirmação da expressão autêntica daquele eu oculto que só encontra expressão à noite 

quando sonhamos (MORAES, 2016). 

O interesse modernista no primitivismo também se expressava em seu 

correlativo, a exploração da perversidade. Essa obsessão com o proibido e o chocante 

era equivalente à redescoberta da paixão, um modo de vida que tantas pessoas criativas 

na época acreditavam terem sido reprimidas ou que haviam permanecido adormecidas. 

Frederich Nietzsche atribui essa dormência à preocupação do século XIX com a forma. 

Em sua obra seminal O Nascimento da Tragédia, Nietzsche traçou as origens e o 

desenvolvimento do drama na Grécia Antiga até o equilíbrio que existia entre dois 

deuses que existiam em oposição um ao outro, Apolo e Dionísio. Apolo representou a 

essência da luz, racionalidade, civilidade, cultura e contenção. Em contraste, Dionísio 



sugeriu vinho, o impulso primitivo, tudo o que era incivilizado. Embora esses dois 

deuses existissem em oposição um ao outro, ambos eram, no entanto, reverenciados 

igualmente, alcançando assim um equilíbrio entre a forma (o apolíneo) e o impulso 

criativo (Dionísio). Os modernistas concordaram com Nietzsche que a arte degenerou 

porque estava muito preocupada com as regras da forma e não com as energias criativas 

que se encontram sob a superfície (MORAES, 2016). 

É essa exploração do que está abaixo da superfície que os modernistas estavam 

tão interessados, e que melhor maneira de fazê-lo do que examinar as verdadeiras 

aspirações, sentimentos e ações do homem. O que foi revelado foi uma nova 

honestidade neste retrato: desintegração, loucura, suicídio, depravação sexual, 

impotência, morbidade, decepção. Muitos considerariam esse retrato como moralmente 

degenerado; os modernistas, por outro lado, se defenderiam chamando-o de libertador 

(MORAES, 2016). 

Ironicamente, o retrato modernista da natureza humana ocorre dentro do 

contexto da cidade e não na natureza, onde ocorreu durante todo o século XIX. No 

início do século XIX, os românticos tinham idealizado a natureza como evidência da 

existência transcendente de Deus; no final do século, tornou-se um símbolo da 

existência aleatória e caótica. Para os modernistas, a natureza se torna irrelevante e 

ultrapassada, pois a cidade substitui a natureza como força vital. Por que os modernistas 

mudariam seu interesse da natureza para a cidade? A primeira razão é óbvia. Este é o 

momento em que tantos deixaram o campo para fazer fortuna na cidade, a nova capital 

da cultura e da tecnologia, o novo paraíso artificial. Mas mais importante, a cidade é o 

lugar onde o homem é desumanizado por tantas forças degeneradas. Assim, a cidade se 

torna o locus onde o homem moderno é microscopicamente focado e dissecado. Em 

última análise, a cidade se torna um "devorador cruel", um cemitério de almas perdidas 

(MORAES, 2016). 

 

2.2 As forças que moldaram o modernismo 

 

Segundo Olivieri (2006), o ano de 1900 inaugurou uma nova era que mudou a 

forma como a realidade era percebida e retratada. Anos depois, este novo período 

revolucionário viria a ser conhecido como modernismo e seria para sempre definido 

como uma época em que artistas e pensadores se rebelariam contra todas as doutrinas 



concebíveis que fossem amplamente aceitas pelo establishment, seja nas artes, ciência, 

medicina, filosofia etc. Embora o modernismo tenha vida curta, de 1900 a 1930, ainda 

estamos nos recuperando de suas influências sessenta e cinco anos depois. 

Como o modernismo foi tão radicalmente diferente do que o precedeu no 

passado? Os modernistas eram militantes em se distanciar de todas as ideias tradicionais 

que haviam sido consideradas sagradas pela civilização ocidental, e talvez possamos até 

chegar a nos referir a eles como anarquistas intelectuais em sua disposição de vandalizar 

qualquer coisa ligada à ordem estabelecida (OLIVIERI, 2006). 

Em 1900, o mundo era um lugar movimentado, transformado por todas as novas 

descobertas, invenções e conquistas tecnológicas que estavam sendo empurradas para a 

civilização: eletricidade, motor de combustão, lâmpada incandescente, automóvel, 

avião, rádio, raios X, fertilizantes e assim por diante. Essas inovações revolucionaram o 

mundo de duas maneiras distintas. Por um lado, criaram uma aura otimista de um 

paraíso mundano, de uma nova tecnologia que deveria transformar o homem em 

perfeição moral. Em outras palavras, a tecnologia tornou-se um novo culto religioso que 

detinha a chave para um novo sonho utópico que transformaria a própria natureza do 

homem. Em segundo lugar, a nova tecnologia acelerou o ritmo pelo qual as pessoas 

vivenciavam a vida no dia a dia. Por exemplo, as inovações no campo do transporte e da 

comunicação aceleraram o cotidiano do indivíduo. Considerando que, no passado, a 

vida de uma pessoa era circunscrita pela falta de recursos mecânicos disponíveis, uma 

pessoa poderia agora expandir o escopo das atividades diárias através do novo poder 

libertador da máquina. O homem agora se tornou literalmente energizado por todas 

essas inovações científicas e tecnológicas e, mais importante, sentiu um ímpeto 

emanando da sensação de que ele era invencível, de que não havia como impedi-lo 

(OLIVIERI, 2006). 

A modernidade, no entanto, não foi apenas moldada por essa nova tecnologia. 

Vários teóricos filosóficos mudariam a maneira como o homem moderno percebe o 

mundo externo, particularmente em sua refutação ao princípio newtoniano de que a 

realidade era uma entidade absoluta, inquestionável, divorciada daqueles que a 

observavam. O primeiro a fazê-lo foi F.H. Bradley, que considerou que a mente humana 

é uma característica mais fundamental do universo do que a matéria e que seu propósito 

é buscar a verdade. Seu trabalho mais ambicioso, Aparência e Realidade: Um Ensaio 

Metafísico (1893), introduziu o conceito de que um objeto na realidade não pode ter 

contornos absolutos, mas varia do ângulo a partir do qual é visto. Assim, Bradley define 



a identidade de uma coisa como a visão que o observador faz dela. O efeito deste 

trabalho foi encorajar em vez de dissipar a dúvida. Em uma das obras mais importantes 

deste século, "Sobre a eletrodinâmica de corpos móveis", a teoria da relatividade de 

Albert Einstein afirmava que, se todas as estruturas de referência, a velocidade da luz é 

constante e se todas as leis naturais são as mesmas, então, tempo e movimento são 

considerados relativos ao observador. Em outras palavras, não existe o tempo universal 

e, portanto, a experiência é muito diferente de homem para homem (OLIVIERI, 2006).  

Alfred Whitehead foi outro que revisou as ideias de tempo, espaço e movimento 

como a base da percepção do homem do mundo externo. Ele via a realidade como uma 

geometria viva e acreditava na relevância essencial de cada objeto para todos os outros 

objetos: "todas as entidades ou fatores no universo são essencialmente relevantes para a 

existência um do outro, uma vez que cada entidade envolve um conjunto infinito de 

perspectivas". Para todos esses pensadores, a subjetividade era agora o foco principal 

(OLIVIERI, 2006). 

Vários teóricos psicológicos deveriam também alterar fundamentalmente o 

modo como o homem moderno via sua própria realidade interna, um coração 

inexplorado das trevas. Sigmund Freud foi o primeiro a olhar para dentro e descobrir 

um mundo no qual forças dinâmicas, muitas vezes conflitantes, moldam a psique e a 

personalidade do indivíduo. Para explicar esse mundo interno dentro de cada um de nós, 

ele desenvolveu uma teoria complexa do inconsciente que ilustrava a importância da 

motivação inconsciente no comportamento e a proposição de que os eventos 

psicológicos podem ocorrer fora da percepção consciente. E assim, de acordo com 

Freud, fantasias, sonhos e lapsos de linguagem são manifestações externas de motivos 

inconscientes. Além disso, ao explicar o desenvolvimento da personalidade, Freud 

expandiu a definição de sexualidade do homem para incluir sensações orais, anais e 

outras sensações corporais. Assim, seu legado para o mundo moderno era expor um 

lado mais sombrio do homem que havia sido escondido da visão pela hipocrisia da 

sociedade do século XIX (OLIVIERI, 2006). 

Para Moraes (2016), Freud não foi o único teórico psicológico que nos pediu 

para olhar interiormente para entender melhor a psique humana. Seu discípulo, Carl 

Jung, também desenvolveria outra teoria investigando o inconsciente que explorava a 

natureza do eu irracional e explicava os fundamentos comuns compartilhados por tantas 

culturas. A Teoria do Inconsciente Coletivo, de Jung, sobre uma área da mente que ele 

acreditava ser compartilhada por todos, afirma que existem padrões de comportamento 



ou ações e reações da psique que ele chama de arquétipos que são determinados pela 

raça. Esses padrões instintivos e universais se manifestam em sonhos, visões e fantasias 

e são expressos em mitos, conceitos religiosos, contos de fadas e obras de arte. 

 

 

 

2.3 O Modernismo brasileiro e a literatura 

 

Segundo Reis Filho (2011), o modernismo brasileiro começou em São Paulo em 

1922 e durou várias fases até 1945. Em seus primórdios, foi principalmente uma 

revolução estética e cultural. Seu objetivo era derrubar uma mentalidade colonial em 

arte e literatura que ignoravam amplamente as realidades nacionais para imitar as 

correntes estrangeiras nessas áreas. Não pretendia se limitar a São Paulo, ou a arte e 

literatura, mas abraçar toda a nação e integrar atividades em todas as esferas. Foi bem 

sucedido em trazer uma vasta transformação na vida brasileira através de estudos nas 

artes e ciências, particularmente as ciências sociais. Na teoria e na prática, o grande 

líder do modernismo desde o seu início até o seu final foi Mário de Andrade, cuja morte 

em 1945 coincidiu com o fim do movimento. 

O movimento não apenas modernizou o pensamento e a ação brasileiros, mas 

também revelou um Brasil mais integrado ao mundo. A nação tornou-se liberada, 

independente ao mesmo tempo em que continuou a adaptar materiais estrangeiros e a 

contribuir para a cultura mundial. Cultura regional, tradições, folclore e linguagem, 

incluindo as contribuições das principais raças do Brasil, assumiram um novo 

significado nacional para os intelectuais brasileiros que os revitalizaram em suas obras, 

sejam elas criativas, acadêmicas ou críticas. Eles não mais sentiam que a vida cultural 

ou intelectual longe da metrópole era impossível, e muitos preferiam permanecer em 

seus estados nativos, em vez de se mudarem para a capital (REIS FILHO, 2011). 

Desde o início, havia uma ênfase constante não apenas na independência da 

literatura brasileira, mas também no valor estético e na autonomia de uma obra literária. 

A maioria das polêmicas do modernismo tratava de questões de forma e técnica, e não 

de conteúdo, com o resultado de que autores brasileiros posteriores, talvez mais 

intencionais do que seus antecessores, geralmente foram marcados por um maior 

profissionalismo. Outra questão importante foi a de desenvolver estudos linguísticos e 



um português brasileiro adequado para fins literários. O tempo de amadorismo ou 

diletantismo de autores para quem a literatura era uma ocupação jovem ou de lazer 

havia passado. O modernismo foi um sopro de ar fresco para o academicismo. A 

despeito do problema de ganhar a vida, ainda grande para escritores no Brasil, muitos 

deles dedicaram seus talentos e energias exclusivamente ao seu trabalho do que no 

passado, quando outras ocupações ou atividades literárias periféricas haviam tomado a 

maior parte de suas atividades (REIS FILHO, 2011). 

Uma certa reação contra o positivismo, a filosofia materialista que prevaleceu no 

Brasil no final do século XIX, em favor de valores mais espirituais, deu ênfase à 

reforma da poesia durante a primeira fase do modernismo. Depois de 1930, no entanto, 

a reforma se espalhou para a prosa de ficção. O modernismo serviria como o catalisador 

necessário para a produção de algo novo a partir dos vários "ismos" com os quais os 

romancistas brasileiros já haviam experimentado. O resultado foi um regionalismo mais 

nacionalista, às vezes propagandístico como no início de Jorge Amado, às vezes 

documentário como no Ciclo da Cana-de-açúcar de José Lins Do Rego ou nas obras 

posteriores de Amado do Ciclo do Cacau (REIS FILHO, 2011). 

O romance psicológico continuou a se desenvolver como com Érico Veríssimo 

ou, especialmente, Graciliano Ramos. Quanto ao conto, o modernismo abandonou o 

tipo bem-feito a Maupassant para peças evocativas, impressionistas, de fatia de vida, 

como aquelas que Ramos compunha. Mais uma vez, demorou algum tempo para que os 

problemas formais e linguísticos fossem resolvidos satisfatoriamente. A crônica 

brasileira, uma reação subjetiva a algum acontecimento ou situação atual, bem como a 

coluna de um jornal americano ou um ensaio informal de inglês, era uma solução 

altamente satisfatória, apesar de sua natureza um tanto circunstancial e transitória. 

Enquanto o modernismo tendia a evitar o histórico e o concreto para o espontâneo e o 

espiritual, procurou desenvolver trabalhos de valor universal duradouro (REIS FILHO, 

2011). 

De acordo com Tota (2004), o modernismo não foi, de forma alguma, um 

movimento completamente unificado, mas nos primeiros anos todas as reações e contra-

reações foram centralizadas em São Paulo. Então dois modernismos relacionados, mas 

diferentes, se desenvolveram em outras partes do país. O primeiro, a partir de 1926, em 

Recife, foi o regionalismo, e o segundo, o grupo "Testa" ou espiritualista, iniciado em 

1927 no Rio de Janeiro. Ambos eram tradicionalistas e conservadores, especialmente os 

últimos, católicos de inspiração e hostis aos escritores de São Paulo. O principal 



objetivo de um deles era basear o modernismo mais profundamente nas tradições 

culturais, principalmente as do Nordeste; a do outro era estruturar sua estética ao longo 

de linhas mais clássicas. Nenhum objetivo correspondia muito bem ao do modernismo, 

o que deu origem a numerosas polêmicas. Enquanto o regionalismo permaneceu em 

grande parte desconhecido fora do Recife, o segundo grupo, tendo se originado na 

capital, ganhou fama nacional imediatamente. Ambos tinham estadistas mais velhos, 

Gilberto Freyre e Tasso da Silveira, respectivamente, cada um dos quais desejava ser o 

novo Mário de Andrade e estabelecer o domínio de seu grupo. 

Quando o modernismo chegou ao Nordeste, abandonara sua abordagem 

puramente estética e já havia adquirido alguma direção política, esquerdista ou 

direitista. Entre 1925 e 1927, o modernismo parecia ser de esquerda, e os escritores de 

Recife viam uma necessidade real de reafirmar os valores culturais do Nordeste. No 

entanto, os modernistas ainda estavam fundamentalmente preocupados com a literatura 

e as artes plásticas, enquanto os futuros regionalistas enfatizavam a cultura em um 

sentido mais amplo e popular, por exemplo, culinária, artesanato e afins, por algum 

tempo (TOTA, 2004).  

O nascimento de uma literatura nordestina moderna deve, portanto, pelo menos 

tanto a São Paulo em seus estágios iniciais quanto a Recife. O regionalismo e o 

modernismo eram complementares, afinal, diferiam apenas em graus de tradicionalismo 

e cosmopolitismo. No entanto, o regionalismo foi elaborado por Freyre principalmente 

como antimodernista, em grande parte para provar sua independência. O regionalismo 

estava, de fato, desfrutando de seu período mais brilhante nas décadas de 1930 e 1940, 

com o florescimento do romance nordestino, que seguia um programa já proposto em 

1922 pelos modernistas, que haviam realizado uma revolução literária. Entre seus 

proponentes brasileiros, os nordestinos foram os membros mais significativos a 

participar da revolução por meio de cartas. A nacionalização da literatura durante a 

fermentação da década de 1920 resultou na polarização política de nordestinos e 

paulistas, que aderiram a partidos políticos nacionalistas de ambos os extremos. O 

modernismo dependia fortemente do regionalismo para alcançar seu programa de 

nacionalização (TOTA, 2004). 

Segundo Frazão (2015), Murilo Mendes, nascido em 13 de maio de 1901 em 

Juiz de Fora, morreu em 14 de agosto de 1975, Lisboa, Porto, poeta e diplomata 

brasileiro que desempenhou um importante papel no modernismo brasileiro após 1930, 

embora a partir de 1956 fosse um professor e adido cultural na Itália. 



Os primeiros poemas de Mendes, caracterizados pelo bom humor irônico e um 

vocabulário coloquial, iluminavam as forças criativas e caóticas do cotidiano brasileiro. 

Seus trabalhos posteriores mostram uma crescente influência surrealista. Após sua 

conversão ao catolicismo romano (1934), ele colaborou com Jorge de Lima na criação 

da poesia metafísica por exemplo, Tempo e eternidade, 1935, alguns dos quais são 

expressos em termos alegóricos (FRAZÃO, 2015). 

Grande parte da poesia subsequente de Mendes mostra uma tensão quase 

dialética entre os mundos das formas e da transcendência religiosa. Nas poesias 

publicadas durante as duas últimas décadas de sua vida, procurou incorporar a austera 

clareza e “secura” do tradicional verso ibérico espanhol, influência que ele comunicou a 

seu colega poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto. A poesia de Mendes durante 

este período foi altamente criativa e experimental e mostrou uma influência das artes 

plásticas (FRAZÃO, 2015). 

Mas neste estudo o foco de pesquisa se deu na Era Vargas, no período 

compreendido entre 1930 e 1945. 

2.4 A segunda fase do Modernismo literário 

 

Segundo Ávila (2013), a segunda fase do modernismo ocorreu entre os anos de 

1930 e 1945, havendo um amadurecimento, bem como a ruptura em relação à primeira 

fase, onde o verso livre continuou a ser adotado, mas também foi utilizado o soneto e o 

madrigal, sem no entanto haver relação com as estéticas do passado. 

A segunda fase do Modernismo produziu um gênero conhecido como o romance 

regionalista do Nordeste, que surgiu na década de 1930, quando um grupo de 

romancistas no nordeste do Brasil dramatizou o declínio e o subdesenvolvimento da 

região após o auge da produção de açúcar. O sociólogo Gilberto de Mello Freyre 

encabeçou essa corrente regionalista e imortalizou a estrutura social da casa de fazenda 

na Casa grande e senzala (1933; "A Casa Grande e os Escravos"; Eng. Trans. Os 

Mestres e os Escravos). Este estudo sociológico caracterizou a miscigenação e a prática 

racial portuguesa de se misturar com escravos negros pela primeira vez em um quadro 

positivo; categorizou-os luso-tropicalismo, um conceito posteriormente criticado como 

contribuindo para o mito da democracia racial (ÁVILA, 2013). 

 Em um ciclo de romances a partir de Menino de engenho (1932; Menino da 

Plantação), José Lins do Rego usou um estilo neonaturalista para retratar a decadência 



da cultura canavieira, percebida pelos olhos impressionistas de um menino da cidade. 

Rachel de Queiroz, única escritora regionalista feminina, escreveu sobre as dificuldades 

climáticas no estado do Ceará no romance O quinze (1930; “O Quinto Ano”) e em As 

três Marias (1939; As Três Marias) evocou condição claustrofóbica de mulheres 

vitimadas por um rígido sistema patriarcal (ÁVILA, 2013). 

Segundo Velloso (2010), Jorge Amado, um romancista socialista e best-seller, 

focou o proletariado oprimido e as comunidades afro-brasileiras em romances como 

Cacáu (1933; Cacau) e Jubiabá (1935; Eng. Trans. Jubiabá). Amado também criou 

fortes e dinâmicas heroínas mulatas em Gabriela, cravo e canela (1958; Gabriela, Cravo 

e Canela) e Dona Flor e seus dois maridos (1966; Dona Flor e Seus Dois Maridos), esta 

última como uma tour de force, interpretado como uma alegoria das tendências 

paradoxalmente obscuras e conservadoras do Brasil.  

O regionalista mais reverenciado é Graciliano Ramos, cujos romances 

pungentes, que incluem Vidas Secas (1938; Barren Lives) e Angústia (1936; Angústia), 

denunciam, num estilo narrativo conciso, as tragédias sociais e econômicas do Nordeste 

empobrecido. Memórias do Cárcere (1953; Memórias da Casa da Prisão) é o seu relato 

autobiográfico de encarceramento sob a ditadura de Getúlio Vargas dos anos 1930 e 40 

(VELLOSO, 2010). 

De acordo com Amoroso (2015), no período da segunda fase do Modernismo 

surge uma característica marcante no poeta Murilo Mendes, o qual escreve uma série de 

artigos para o jornal denominado Dom Casmurro, onde se vê um Murilo entre a política 

e a religião, o que será visto no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 MURILO MENDES E A POESIA QUE CONTEXTUALIZA A ERA VARGAS 

 

De acordo com Moraes (2016), em seu livro Poemas publicado em 1930, Murilo 

Mendes estabelece uma nova forma de escrever poesia, onde acredita que o futuro será 

harmonioso, deixando de lado as associações de imagens e conceitos. 

A publicação do livro coincide com o início da segunda fase do Modernismo, 

momento em que Murilo aproveita para deixar de lado as contestações e desenvolver 

mais suas ideias, tornando-se assim um poeta “modernista, surrealista, místico, 

messiânico, anárquico, barroco, católico e vanguardista”, nas palavras de Moraes (2016, 

p. 15). 

Murilo se preocupa em narrar os casos de antropofagia vivenciados 

principalmente pela Família Russa no Brasil: 

 

O Soviete deu nisto,  

seu Naum largou de odessa numa chispada,  

abriu vendinha em Botafogo,  

logo no bairro chique.  

Veio com a mulher e duas filhas,  

uma delas é boa posta de carne,  

a outra é garotinha mas já promete. 

 

 

Murilo, neste livro, discorre sobre o mundo exterior, utilizando-se do 

lirismo.Gianfrancesco (2006, p. 1) fala a respeito de uma crítica de Mário de Andrade a 

esta obra de Murilo Mendes: 

 

Historicamente é um dos mais importantes livros do mundo. Murilo Mendes 

não é um surrealista no sentido de escola, porém me parece difícil da gente 

imaginar um aproveitamento mais sedutor e convincente da visão surrealista. 

Negação da inteligência superintendente, negação da inteligência seccionada 

em faculdades diversas, anulação de perspectivas psíquicas, intercâmbios de 

todos os planos, que não exemplifico porque são todo o livro. O abstrato e o 

concreto se misturam constantemente, formando imagens objetivas. 

 

 

De acordo com Gianfrancesco (2006), a publicação do livro Poemas se deu na 

cidade de Juiz de Fora, sendo a mesma paga pelo pai de Murilo Mendes, sendo que o 

livro volta-se para as ideias e não para as contestações. 

Ainda no ano de 1930, Murilo Mendes escreveu o livro Bumba-meu-poeta, 

porém o mesmo só foi publicado em 1959, de acordo com Perez (2010). Este livro diz 



respeito à realidade brasileira, porém apresentada de forma alegórica, sendo considerado 

um auto de natal nordestino. 

Logo após, Murilo Mendes publica seu segundo livro: História do Brasil, no ano 

de 1932, onde, nas palavras de Olivieri (2006, p. 1): “É um capítulo à parte na obra do 

autor. Tão à parte que quando se reuniu pela primeira vez o conjunto de suas obras 

poéticas, em 1959, no livro "Poesias - 1925-1955", o próprio autor preferiu deixar 

"História do Brasil" de fora”. 

O livro possui humor, lirismo, indo de encontro a todas as publicações feitas 

para a escola primária, demonstrando nos sessenta poemas que compõem o livro 

irreverência e sátira da história do Brasil, conforme cita Olivieri (2006), parte de um 

poema intitulado Homo Brasiliens, com apenas duas linhas, mas com humor sutil: “O 

homem / é o único animal que joga no bicho”. 

Mais adiante, Olivieri (2006, p. 1) cita ainda o poema Linhas Paralelas, o qual, 

através do humor, descreve a administração burocrática do governo brasileiro: 

 

Um presidente resolve 

Construir uma boa escola  

Numa vila bem distante.  

Mais ninguém vai nessa escola:  

Não tem estrada para lá.  

Depois ele resolveu  

Construir uma estrada boa  

Numa outra vila do Estado.  

Ninguém se muda para lá  

Porque lá não tem escola. 

 

Em Teorema das Compensações, de acordo com Olivieri (2006, p. 2), Murilo 

Mendes discorre sobre a troca de favores existente nos bastidores do poder: 

 

O bicheiro é vereador.  

Depende do presidente  

Da Câmara Municipal.  

O presidente é meio pobre,  

Arrisca sempre na sorte,  

Ai! depende do bicheiro.  

O bicheiro ganha sempre  

Na eleição pra vereador.  

E “seu” presidente acerta  

Muitas vezes na centena. 

 

 

Em uma época em que o país passava por grandes problemas, principalmente 

relacionados à entrada na guerra, e ao fato de Getúlio Vargas, de acordo com Ávila 



(2013) ter dado um golpe de estado e implantado no Brasil um regime inspirado no 

fascismo italiano, Murilo Mendes percebe a burocracia existente no governo, bem como 

o nepotismo nos bastidores do poder, caracterizados pelo favoritismo, como no caso dos 

poemas acima citados. 

Gianfrancesco (2006) afirma que nesta obra o autor coloca um tom de 

melancolia disfarçada, embora haja pitadas de humor e irreverência. 

No ano de 1933 Murilo Mendes, segundo Antonio e Pires (2010), escreve o livro 

O Visionário, o qual indaga a respeito do mistério do tempo “que se manifesta 

simbolicamente na mulher guardiã, em seu corpo, da semente que faz brotar a vida, pois 

seu ventre é depositário do passado e do futuro, amadurecendo e se renovando a cada 

gestação”. 

Segundo Perez (2010), em 1934 Murilo Mendes converteu-se ao catolicismo, e 

passou a fazer parte de um grupo conhecido como os poetas religiosos, bem como 

Cecília Meireles, Vinicius de Moraes, dentre outros. Defendia a liberdade política e 

estética, deixando de lado os poemas de humor que antecederam a década de 30. 

Em 1935 Murilo Mendes escreve Tempo e Eternidade, tratando esta obra de uma 

passagem da Bíblia, a qual diz respeito à solidariedade ao Cristo. Tal livro foi escrito 

juntamente com o poeta Jorge de Lima. Focando na poesia católica, que leva ao contato 

com Deus (GIANFRANCESCO, 2006). 

Em Poesia em Pânico, publicada em 1937, Murilo Mendes utiliza-se da poesia 

libertadora, tentando se livrar do aprisionamento. A existência da mulher em 

contrapartida à da Igreja coloca o autor em posição de escolha entre a mulher (pecado) e 

a Igreja, escolhendo por fim o amor da musa, o que causa pânico a Murilo 

(Gianfrancesco, 2006). 

 

Preocupei-me com a aproximação de elementos contrários, a aliança dos 

extremos, pelo que dispus muitas vezes o poema como um agente capaz de 

manifestar dialeticamente essa conciliação, produzindo choques pelo contato 

da ideia e do objeto díspares, do raro e do cotidiano etc. Palavras extraídas 

tanto da bíblia quanto dos jornais, procurando mostrar que o social não se 

opõe ao religioso (MURILO MENDES apud GIANFRANCESCO, 2006, p. 

2). 

 

 

Segundo Gianfrancesco (2006), Mário de Andrade também criticou tal obra, no 

entanto, sendo considerados infelizes seus comentários, uma vez que os mesmos tendem 

a demonstrar os deslizes poéticos do autor em relação à religião. 

 



Além de um não raro mau gosto, desmoraliza as imagens permanentes, veste 

de modas temporárias as verdades externas, fixa-se anacronicamente numa 

região do tempo e do espaço do Catolicismo, que se quer universal por 

definição. Nesse sentido, o catolicismo de Murilo Mendes guarda a seiva de 

perigosas heresias (MÁRIO DE ANDRADE apud GIANFRANCESCO, 

2006, p. 2). 

 

 

 

Segundo Moraes (2016), entre os anos de 1938 e 1941 Murilo Mendes escreveu 

o livro As Metamorfoses, o qual aponta a necessidade do autor em demonstrar a poesia e 

a transcendência em um momento de caos, devido à Segunda Guerra Mundial. 

Enquanto alguns poetas externavam figuras poéticas com tanques, granadas e a 

emigração do povo, Murilo Mendes utilizava-se de figuras como a mulher, o pássaro, os 

peixes, o piano e as nuvens, dedicando tal livro ao músico Amadeus Mozart, tendo 

como principal conotação o aviso de que a Áustria não era apenas o berço de 

nascimento de Adolf Hitler, como se vê pelo verso “as espadas dos tiranos retalham as 

partituras das sinfonias austríacas” (MORAES, 2016). 

Murilo Mendes volta-se para o surrealismo através do lirismo presente no trecho 

“auroras que se levantam de muletas”, dialogando com autores como Manuel Bandeira 

e Carlos Drummond de Andrade (MORAES, 2016). 

Um dos poemas do livro As Metamorfoses é intitulado O Poeta do Futuro: 

 
O poeta futuro já se encontra no meio de vós. Ele nasceu da terra Preparada 

por gerações de sensuais e místicos: Surgiu do universo em crise, do 

massacre entre irmãos, Encerrando no espírito épocas superpostas. O homem 

sereno, a síntese de todas as raças, o portador da vida Sai de tanta luta e 

negação, e do sangue espremido. O poeta futuro já vive no meio de vós E não 

o pressentis. Ele manifesta o equilíbrio de múltiplas direções E não permitirá 

que algo se perca, Não acabará de apagar o pavio que ainda fumega, 

Transformando o aço da sua espada Em penas que escreverão poemas 

consoladores. O poeta futuro apontará o inferno Aos geradores de guerra, 

Aos que asfixiam órfãos e operários. (MENDES, 1995, p. 319). 

 

 

Antonio e Pires (2010) chamam atenção para o fato de que neste poema, Murilo 

Mendes vai de encontro à lírica do período, sendo o mesmo dissonante, com estrofes 

irregulares e bem próximas ao que os modernistas escreviam. 

Murilo Mendes estabelece uma relação entre si mesmo e o meio social no qual 

encontra-se inserido, onde a guerra provoca uma crise mundial, pessoas são mortas, o 

autor prefere não adentrar neste contexto, escrevendo poemas consoladores (ANTONIO 

e PIRES, 2010). 



Aproveitando-se do fato de ser católico, expõe em suas poesias o verdadeiro 

caminho daqueles que fazem a guerra, o inferno, “aos geradores de guerra, / Aos que 

asfixiam órfãos e operários”. Há um toque de modernidade, no entanto também há a 

lírica muriliana (ANTONIO e PIRES, 2010). 

Murilo suprime o tempo e o espaço, fixando assim o momento, utilizando-se da 

figura feminina. Já o catolicismo faz parte do impulso metafísico do autor, onde através 

de sua posição religiosa, existem as intenções sociais e políticas: “É no partir do pão 

que reconhecemos o Senhor, / Na fração da amizade, dos bens mútuos, das palavras de 

consolo, / Na fração do ritmo contínuo que vem desde o princípio, / Na fração das 

palavras do poeta [...]” (MENDES, 1995, p. 330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizada a Semana de Arte Moderna e ainda sob os ecos das vaias e gritarias, 

tem início a primeira fase modernista, que se estende de 1922 a 1930, caracterizada pela 

tentativa de definir e marcar posições. Este é portanto um período rico em manifestos e 

revistas de vida efêmera: são grupos em busca de definição. 

Nessa década, a economia mundial caminha para um colapso que se 

concretizaria na quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929. O Brasil vive os 

últimos anos da chamada República Velha, ou seja, o período de domínio político da 

oligarquia ligadas aos grandes proprietários rurais. Não por mera coincidência, a partir 

de 1922, com a revolta militar do Forte de Copacabana, o Brasil passa por um momento 

realmente revolucionário, que culminaria com a Revolução de 1930 e a ascensão de 

Getúlio Vargas. 

Assim é que, a partir de 1930 e se estendendo até 1945, o movimento 

Modernista vive uma segunda fase, refletindo as transformações por que passou o país, 

que entra numa nova etapa de sua vida republicana, levando os artistas nacionais a se 

posicionarem diante dessa nova realidade. A Era Vargas tem início. 

Também em 1930, com o início da Era Vargas e o início da segunda fase do 

Modernismo, desponta Murilo Mendes, poeta nascido em Juiz de Fora – MG, onde nos 

dias atuais, seu nome é referência em vários estabelecimentos da cidade de Juiz de Fora, 

incluindo o Museu de Arte Murilo Mendes e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o 

qual também possui curiosa trajetória no Modernismo Brasileiro: das sátiras e poemas-

piadas ao estilo oswaldiano, caminha para uma poesia religiosa, sem perder contato com 

a realidade social. 

O próprio poeta afirma que o social não se opõe ao religioso. Tal fato lhe 

permite acompanhar todas as transformações vividas pelo século XX, quer no campo 

econômico e político, onde a guerra foi tema de vários de seus poemas, quer no campo 



artístico, sendo o poeta modernista brasileiro mais identificado com o Surrealismo 

europeu. 

Já em seu primeiro livro, Poemas, 1930, apresenta novas formas de expressão, 

versos vivíssimos e livre associação de imagens e conceitos, características presentes 

em toda a sua trajetória poética. 

A partir de Tempo e Eternidade, 1935, escrito em parceria com Jorge de Lima, 

Murilo Mendes parte para a poesia religiosa, mística, de restauração da poesia em 

Cristo. Sua obra ganha densidade, uma vez que, ao lado de um dilema entre a Poesia e a 

Igreja, o finito e o infinito, o material e o espiritual, o poeta não abandona a temática 

social. 

Surge daí a consciência do caos, de um mundo esfacelado, de uma civilização 

decadente: uma constante na obra de Murilo Mendes. O trabalho do poeta é tentar 

ordenar esse caos, utilizando-se para isso do trabalho poético, sua lógica, sua 

criatividade, sua libertação. 

São significativos os títulos de seus livros: A Poesia em Pânico, O Visionário, 

As Metamorfoses, os quais abordaram momentos críticos da vida cotidiana em meio à 

guerra de forma lírica e muitas vezes irônica. 
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