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Resumo 
 
Partindo da identificação expressa do poeta Mário de Andrade com a figura do 
Arlequim, este artigo procurará interpretar como o Arlequim marioandradino capta o 
multiforme mundo moderno mediante suas andanças pela cidade de São Paulo. Para 
tanto, o estudo se apoiará na obra Paulicea Desvairada, destacando a analogia do 
tradicional traje de retalhos do romântico personagem da Commedia Del Arte italiana 
com a geometria da cidade paulistana.  
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I. DA PAIXÃO PELO FOLCLORE 
 

Não se pode dizer que Mário de Andrade era folclorista. Pelo menos ele não se 

considerava um. Reiterava que era apenas apaixonado pelo tema. Tanto que tomou o 

escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo, com quem manteve longa correspondência, 

por confidente. A troca de cartas começou em 1924 e perdurou até a morte do escritor 

paulista, em 1945. E é justamente em função dessa correspondência que Câmara 

Cascudo, falecido em 1986, se torna o mais importante folclorista brasileiro do século 

XX, por influência do amigo e compadre Mário de Andrade. Vale salientar que 

Fernando Luís, primogênito de Cascudo, é afilhado do autor de Paulicea Desvairada. 

Embora o objetivo deste artigo não seja analisar a obra de Câmara Cascudo, é 

importante apontar alguns fatos que denotam não somente o gosto, mas também a 

presença lúcida de Mário de Andrade para a valorização do folclore nacional. Por isso 

torna-se relevante aqui rememorar um episódio impar que se deu através do contato 

epistolar entre os dois amigos.  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 17 – Folkcomunicação, do V Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
 
2 Jornalista, pesquisadora e professora universitária. Endereço eletrônico: cydamaria2005@yahoo.com.br 
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Em julho de 1937, numa carta-bilhete de 20 linhas, Câmara Cascudo manifesta a 

vontade de colaborar, mediante remuneração, em algum jornal de São Paulo. Pede, 

então, a intervenção de Mário de Andrade, pois até cem réis mensais seria suficiente 

para o leite da filha caçula, Ana Maria. Mário de Andrade fica surpreso com o pedido. 

Câmara Cascudo era filho de um dos mais ricos comerciantes de Natal, Francisco 

Justino de Oliveira. Além de ser criado com mimos, Cascudo não conhecera 

dificuldades. Francisco Justino, inclusive, ao perceber a inclinação do filho para o 

jornalismo, não o encaminha para a redação de algum amigo seu. Faz mais. Funda um 

jornal para Câmara Cascudo.  

No entanto, mesmo diante da estranheza da solicitação, Mário de Andrade apela 

para que o amigo potiguar abandone sua paixão por biografias do que considerava 

“príncipes vazios”, ou seja, as biografias do marquês de Pombal e do conde D’Eu, 

escritas por Cascudo mediante sugestão de Monteiro Lobato. Mário de Andrade é 

incisivo: fala para o amigo “descer da rede” e prestar atenção à “riqueza folclórica” que 

passava pela porta. E – de pronto – encomenda dois artigos anuais pelos quais pagaria 

200 réis. 

Cascudo fica atônito com a resposta de Mário de Andrade, confidenciando que 

não será mais capaz de escrever coisa alguma depois da carta do escritor paulista. Toma 

fôlego e, diante de uma mentalidade que acabara de descortinar, produz 140 livros, 

incluindo alguns dos principais clássicos do estudo da cultura popular brasileira: 

Literatura Oral (1952), Dicionário do Folclore Brasileiro (1954), História da 

Alimentação no Brasil (1967) e História dos Nossos Gestos (1976).  

Mário de Andrade, mesmo tendo seu interesse maior na música, característica 

essa que o transformou em um dos primeiros musicólogos brasileiros, principalmente 

em relação aos ritmos nordestinos, exerceu grande influência ao incentivar o estudo 

científico do folclore no país. Como diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, entre 1937 e 1938, por exemplo, organiza e orienta as 

primeiras expedições científicas do folclore brasileiro. Funda ainda a Sociedade de 

Etnografia e Folclore de São Paulo e o Centro de Pesquisas Folclóricas, primeiro museu 

de folclore em São Paulo. Mas antes, em 1924, o escritor já havia empreendido a sua 
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Viagem do Descobrimento do Brasil, percorrendo as cidades históricas de Minas 

Gerais. E, em 1927, em visita ao Amazonas e Peru, recolhe informações sobre os 

costumes e cultura regionais, que resultam na obra O Turista Aprendiz. Em sua segunda 

viagem etnográfica, um ano depois, resolve investigar o nordeste brasileiro, através de 

seus ritmos. 

Mesmo sendo considerado um dos ícones da Semana de Arte Moderna de 1922, 

Mário de Andrade não descuidou de dar atenção ao folclore brasileiro, não somente 

como pesquisador incansável na recuperação e no registro da cultura popular, mas 

também deixando como legado obras da dimensão de Ensaio sobre Música Brasileira, 

Danças Domésticas no Brasil e Música de Feitiçaria no Brasil. Na linguagem, Mário 

de Andrade quebra com o parnasianismo de elite e luta por uma língua brasileira que 

estivesse mais próxima do falar do povo. Cria, portanto, nova linguagem literária, mais 

afeita ao vernáculo brasileiro. Trabalha com a sonoridade das palavras e resgata um 

vocabulário mesclado de termos oriundos de línguas indígenas e dos neologismos e 

estrangeirismos dos bairros italianos da capital paulista. 

Em Paulicea Desvairada (1922), Mário de Andrade já denota a tendência 

modernista pelos versos livres e pela linguagem solta e lírica, explicitando sua paixão 

em cantar a cidade de São Paulo, mediante a agitação, o barulho, a presença da cor 

cinza do cimento das construções, a garoa e a poluição. Mas, para nós, neste estudo, a 

ótica de leitura estará voltada para a figura do Arlequim. Assim como o Pierrô e a 

Columbina, o Arlequim foi uma personagem muito popular, como toda família de 

saltimbancos, na virada do século XIX para o XX. Vale salientar que Leon Carvallo, em 

1892, registrou o conflito do triângulo amoroso em Os Palhaços. Até mesmo Picasso se 

deixou influenciar pela temática e pinta, em 1905, Família de Saltimbancos, entre 

outros quadros com tais personagens. Na literatura brasileira temos Carnaval de Manuel 

Bandeira, em 1919; e Máscaras, de Menotti del Picchia, em 1920. Mas se deve a Mário 

de Andrade, que se definia como criatura arlequinal, a tematização do carnaval sob 

várias formas. 
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II – O ARLEQUIM MARIOANDRADINO 
 
 

  
Na perambulação por São Paulo, Mário de Andrade encontra seu personagem 

definitivo – o Arlequim. No “Prefácio Interessantíssimo”, de Paulicea Desvairada, o 

poeta afirma: 

 
 

Por muitos anos procurei-me a mim mesmo. 
Achei. Agora não me digam que ando à procura 
Da originalidade, porque já descobri onde ela 
Estava, pertence-me, é minha.3 

 
 
 

Essa identidade descoberta por Mário de Andrade na figura do Arlequim, 

encontrada nas andanças por São Paulo, é corroborada na revista Klaxon por Carlos 

Alberto de Araujo, ao argumentar: 

 
 

Paulicea Desvairada coloca imediatamente o leitor em contato 
com um temperamento estranho, chocante, inesperado. Mário de Andrade 
é diferente de todos nós. Seus versos nos revelam: “vocês já sentiram 
isso; seus espíritos já fixaram tais perspectivas, já suportaram tais 
emoções”. Ao contrário do que sucede com a maioria dos nossos artistas, 
ao travarmos relações com seus versos, nós não vamos reconhecendo o 
poeta: nós o vamos conhecendo.4 

 
 
Logo a seguir, Araujo relaciona o homem à cidade, frisando que 

 
 

Mário é o poeta das cidade-rua, da cidade pública. Ele não sabe 
sofrer as alcovas, admitir a penumbra que os simbolistas chegaram ao 
auge de provocar artificia lmente fechando as janelas, asfixiando-se às 
vezes... Mário sente uma necessidade imperiosa de ar, de movimento, de 
liberdade. Ele vive, ele mora nas ruas. A cidade inteira pertence-lhe, com  
todos os seus dramas e comédias, ao mesmo tempo. Mário é 
principalmente um objetivo. Seu objetivismo, entretanto, é pessoal, é só 
dele. Mário vê o que ninguém vê, porque ele vê tudo. É um instrumento 
ambulante cujos cinco sentidos a cidade vai tangendo.5  

 
                                                 
3 Andrade, Mário. Paulicea Desvairada, p.29. 
4 Araújo, Carlos Alberto de. Paulicea Desvairada. Revista Klaxon. A ortografia foi atualizada. 
5 Idem, ibidem. 
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São Paulo é o grande cenário para esta Commedia Del’Arte engendrada pela 

poesia marioandradina, cujo Arlequim perambula pela Av. Paulista (Trianon), pelo Largo 

do Arouche, pelo Viaduto do Chá, pela Rua São Bento, pela Av. São João e pela 

Consolação, com o movimento de pessoas (pelas ruas) e dos automóveis, sugestionando 

os vários palcos onde o artista atuará. 

 

É importante notar que esse dinamismo da cidade de alguma forma apresenta 

certa similitude com o caráter nômade das “companhias” da Commedia Del’Arte. A 

inquietude da cidade se assemelha à ausência de rotina das trupes: os equipamentos eram 

transportados em carroções, os roteiros dos intérpretes, dos quais dependia a peça, não se 

baseavam em textos já definidos. Determinadas personagens se aperfeiçoavam e se 

tipificavam, mas o ator tinha de criar, improvisar. 

 

Arlequinal, portanto, define essa interpretação. Em sentido conotativo, 

extremamente amplo, o Arlequim é gerado pela cidade, ele é uma necessidade da cidade. 

Por isso, suas características de ora estar ausente (apenas observando) ora agindo 

(interferindo na mutação do meio urbano). É desse desempenho que Arlequim já não se 

configura como mero habitante, uma personagem anônima tais quais os integrantes da 

massa populacional das metrópoles. 

 

De substantivo para adjetivo, arlequinal lança-se na vertente entrópica das 

variantes expressões que tentam ser mantenedoras da tessitura real e em contrapartida 

dirige-se metonimicamente em amálgama de um mundo introjetado geométrica e 

abstratamente. Então, cômico e crítico se ligam ao espírito de Mário de Andrade em 

Paulicea Desvairada , ora substantivo, ora adjetivo, mediante a construção-montagem-

incorporação do Arlequim. Ele marcha no desenvolvimento das cidades e do homem que 

reflete e se reflete nesse contexto. 

 

Na dimensão histórica, a poesia marioandradina permite o impacto que cada 

cidadão sofre ao estar inserido em um universo que a cada dia tem de se adaptar às 

exigências da tecnologia, da vida selvagem, do consumo. A paródia do ambiente urbano 

se verifica pela sinestesia de imagem e som, passividade em aceitar o transitório e o 

descartável, percepção pela simultaneidade. Tanto que o aprendizado cotidiano é 
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realizado através de um processo de revelação. Para desvendar a realidade, o olho 

humano perscruta cada espaço da cidade e, assim, Mário de Andrade vai 

compondo/decompondo a sua “Paulicea” pela poesia. 

 

Percebemos na poesia marioandradina a mobilidade dos prolongamentos dos 

sentidos, que promove visão diferente de perceber o mundo. Não apenas o mundo adquire 

caráter inusitado, mas o homem também se modifica. Tal qual o Arlequim.  

 

O brejeiro Arlequim não foi sempre um sedutor. Na verdade, ele era, 

originalmente, um guerreiro bárbaro. Affonso Romano de Sant’anna ressalta muito bem 

como o estudo de certas imagens e palavras evidenciam que o certo e o avesso vivem se 

intercambiando.6 Ele explica: 

 
 

Quem vê no palco ou no carnaval o saltitante e sedutor 
Arlequim nem percebe que ele é uma variante moderna de um tipo 
selvagem que comandava uma horda de homens-bestas. Hallequim é 
uma deformação onomástica de Harila -King - rei dos exércitos. Tinha 
na mão enorme maça ou tacape. Comandava um primitivas, como o 
lendário rei Frotho, da mitologia dinamarquesa, que invadia aldeias, 
violentava mulheres e humilhava barbaramente os vencidos. Esses 
guerreiros exibiam a petulância (agressividade sexual), a lascívia 
(exigências sexuais) e se consideravam conubernales (companheiros da 
tenda do rei). Vestiam-se de peles selvagens, assemelhando-se aos 
ursos, e não cortavam os cabelos até que matassem alguém. Também 
não tinham propriedades pessoais e viviam se deslocando atrás de 
presas, como centauros seqüestradores de mulheres. 

 

Affonso Romano de Sant’anna comenta ainda que podemos reconhecer essa 

forma primitiva do Arlequim em muitas personagens do carnaval, em virtude da 

fantasia que usam. A partir de 1470, o pesquisador informa, a fantasia do Arlequim é 

descrita “como despedaçada, cheia de rasgões, com pequenos pedaços de tecidos 

coloridos”.  O nome “Arlequim” pode ser idêntico ao “Hallequim”, se tentarmos seguir 

uma linha etimológica. Mas o significado de ambas as palavras, como vimos, é 

diametralmente oposto. Por isso Sant’anna aconselha: 

                                                 
6 Sant’anna, Affonso Romano. De onde vem o arlequim? O Globo, 5 mar. 2003. 
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Um estudo semiológico das metamorfoses do personagem, sua 
passagem da horda primitiva para o palco da comédia, poderia ser feita 
mais detalhadamente. Não só a transformação da roupa esfarrapada em 
estilizados losangos coloridos, mas a conversão do porrete original em 
espada fálica. Igualmente, a figura original do Hallequim está sempre 
num cenário onde há cavalos e se inscreve no mito dos centauros. Esses 
cavalos, carroças, carruagens encaminham o tema do seqüestro, 
presente nas diversas peças e gravuras que tratam do Arlequim 
moderno. O que era grotesco atinge não apenas o cômico, mas até o 
sublime, através da estilização, em peças como "O triunfo de 
Arlequim", "Arlequim Imperador da Lua" e "Arlequim Cavaleiro do 
Sol" (séc. XVIII). O bárbaro e primitivo Hallequim surgia nas vilas e 
aldeias em meio a formidável charivari. Sobretudo no solstício de 
inverno (entre o Natal e a Epifania). Ele está registrado num texto do 
séc. XIV ("Roman de Fauvel") que, em forma de poesia, narra o 
casamento de um cavalo e uma mulher.  

  

Não é nosso interesse discorrer sobre a teoria da carnavalização. Mas é 

importante notar a contribuição de Mikhail Bakhtin sobre tais questões. Por ora, vale 

ressaltar que o imaginário civiliza as imagens arcaicas, como conclui Sant’anna:  

 

E assim como a imagem do Arlequim se enriquece com a 
recuperação de seu metamorfoseado avesso histórico, também as 
figuras do Pierrô e da Colombina vão deixando de ser apenas fantasias 
episódicas e superficiais de uma festa carnavalesca, para serem 
estruturas simbólicas de nosso inconsciente e de nossos dramas sociais.7 

 

Considerando as transmutações por que passou a figura do Arlequim, podemos 

afirmar que alguns trechos do “Prefácio Interessantíssimo” remetem ao posicionamento 

do artista como um “desajustado”, em outras palavras, alguém taxado de anti-social ou de 

“louco”. Pois bem, todas essas considerações estão ligadas ao modo de ver. O poeta, no 

caso, transmite sua perspectiva face ao meio ambiente paulistano e às pessoas que 

perambulam praticamente inconscientes, movendo-se e “adaptando-se” sem nem mais ao 

meio ambiente mutante. O decantado “desvairismo” percorre caminho avesso, quer 

“alumiar”, mostrar: 

                                                 
7 Idem, ibidem. 
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Sentimos, tanto eu como meus amigos,  
o anseio do farol. Si fossemos tão carneiros a 
ponto de termos escola colectiva, esta seria por  
certo o “Farolismo”. Nosso desejo: alumiar. A 
extrema-esquerda em que nos colocamos  não 
permite meio-termo. Si gênios: indicaremos o 
caminho a seguir; bêstas: naufrágios por evitar.8 

 
 

O questionamento do meio ambiente, do mesmo modo que os confrontos anti-

sociais, além do binômio sentir-entender, encontram respaldo na história “O Novo Traje 

do Imperador”, de Hans Christian Andersen. 

 

O vaidoso monarca pouco se importava com soldados, teatros, caçadas no bosque 

e com o bem–estar do povo. Adorava ostentar sempre algum traje novo. Em 

conseqüência do imperativo de que uma fazenda espetacular seria invisível aos menos 

capacitados, dois tecelões impostores conseguiram convencer o imperador a usar o novo 

traje, pois, diante da “originalidade das cores e padrões”, ninguém ousaria questionar o 

limite dessa “realidade dominante”. Mário de Andrade decifra essa veracidade quando 

argumenta em “Colloque Sentimental”: “Exércitos de casacas eruditamente bem 

trabalhadas...”9  

 

Mário de Andrade, como aquele adolescente que denuncia a farsa e comenta em 

voz alta que o imperador está sem roupa, mostra que a dicotomia visível-invisível resolve 

o impasse pela percepção do ver não condicionado pelo antigo meio-ambiente. Mário, 

então, detecta a realidade visível e brada seu ódio:  

 
 

Ódio aos sem desfalecimento nem arrependimentos, 
sempiternamente as mesmices convencionais!10 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Andrade, Mário de. Op. Cit., p. 30. 
9 Idem, ibidem, p. 49. 
10 Idem, ibidem, p. 38. 
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III – DO BREJEIRO AO INSÓLITO ARLEQUIM 
   

 
Mário de Andrade assimila o cotidiano da cidade, sem se apossar de um lirismo 

inconseqüente. O “Arlequim” tanto transcreve a vida dos marginais, o submundo, os 

bandidos e os desgraçados como o luxo, a frivolidade, a hipocrisia política e o progresso 

metropolitano. “Paisagem nº 2” retrata São Paulo tal qual um palco de bailado:  

 
 

Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes 
e também as apoteoses da ilusão...11    

   
  

Pensando na cidade-em-si correlacionada aos seus habitantes, Norman O Brown 

elucida que  

 
os dualismos que estorvam a interação humana com o mundo 
decorrem não da relação sujeito-objeto, mas do dualismo dos 
instintos no interior do sujeito. Através de toda evolução do 
pensamento de Freud, Eros sempre tem um oposto. Em sua teoria 
mais antiga o oposto é a morte ou instinto agressivo (...) a vida 
dos instintos do homem começa a partir de uma fusão 
indiferenciada primitiva dos dois instintos – fusão da qual não são 
mutuamente antagônicos – e, na medida em que está fixada na 
infância, busca restaurar a fusão dos instintos.12  

 
 

Para Mário de Andrade, o “Prefácio Interessantíssimo” não vale nada. Ele 

garante que vive, ao chorar, cantar, rir, berrar juntando em si mesmo, nas suas 

manifestações de poeta, Ego e Eros: 

 
 

Aliás versos não se escrevem para leitura de olhos 
mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se.13 

 
 

Pelos aspectos escolhidos para compor a Paulicea Desvairada, notamos que se 

trata de uma leitura calcada no estranhamento que a cidade paulistana oferece ao 

relacionamento humano das suas correlações intrínsecas. O tecido urbano é flagrado 

pelo poeta, adquirindo sentido camuflado por modismos e imposições, comodismos e 

                                                 
11 Idem, ibidem, p.46. 
12 Brown, Norman O. Vida contra morte. 
13 Andrade, Mário de. Op.cit., p. 31. 
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alienações. Mário de Andrade, a cada passo, desnuda essa cidade, mediante suas 

percepções, um Arlequim andarilho, que com travessuras atribui significado à cidade no 

seu aspecto contextual. Só que no mesmo instante em que flagra, Mário de Andrade 

também é flagrado por essa polifonia literário-urbana: som, festa, gesto, odor em toda 

gama de sensações a que o ser humano está submetido. O usuário de ator passa a autor, 

de espectador a diretor, de agente passivo a ativo, e vice-versa. A arlequinada se faz 

assim presente. 

 

Lucrécia D’Aléssio Ferrara fala da “teoria de Chklóvski que se apóia na ação de 

estranhar o objeto representado.”14  Mediante esse processo o Arlequim de Mário de 

Andrade passa a vivenciar novas percepções que se opõem ao peso do cotidiano. Ao 

descobrir um lado insólito na cidade, o Arlequim que perambula pelas ruas tenta 

destruir os clichês e os estereótipos. E faz uso do estranhamento que, para Chklóvski, 

“consiste em construir, através da linguagem, circunstâncias singulares de percepção.”15 

“Anhangabaú” demonstra esse estranhamento e o insólito deixando o leitor-cidadão 

perplexo: 

 
 

Estátuas de bronze nu correndo eternamente, 
num parado desdem pelas velocidades...16 

 
 

Quanto aos aspectos do distanciamento e da introdução de elementos insólitos, o 

grotesco da poesia marioandradina vem reforçar a definição de Kayser:  

 
 

no grotesco o mundo alheia-se, as forças distorcem-se, as ordens do 
nosso mundo dissolvem-se (já na ornamentação grotesca se misturam os 
reinos do inanimado, das plantas, dos animais e dos homens; mais tarde 
os motivos, diletos da configuração grotesca são as marionetes, os 
bonecos de cera, ou então os loucos, os sonâmbulos, e sempre também 
animais mais que animalescos), um mecanismo medonho parece ter 
caído sobre as coisas e os homens.17 

                                                 
14 Ferrara, Lucrecia D’Alesso. A estratégia dos signos, p. 34. 
15 Idem, ibidem, p. 35. 
16 Andrade, Mário de. Op. Cit., p. 41. 
17 Kayser, Wolfgang. Lo grotesco. É válido frisar que a palavra “grotesco” somente a partir do século 
XVIII adquiriu seu conceito estético, sendo decisivo para isso o texto de J. Moser, de 1761: “Harlekin 
oder Vertidigung des Groteske-Komischen” (“Arlequim ou Defesa do Cômico-Grotesco”). Ver também 
SODRÉ, Muniz. A comunicação do grotesco. Petrópolis: Vozes, 1977. 
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O próprio título da obra de Mário de Andrade – Paulicea Desvairada – já 

apresenta traços de grotesco. No entanto, um trecho mais explícito desse aspecto é 

encontrado em “Os Cortejos”: 

 
 

Oh! Os tumultuários das ausências! 
Paulicea – a grande boca de mil dentes, 
E os jôrros dentre a língua trissulca 
De pús e de mais pús de distinção... 
Giram homens fracos, baixos, magros... 
Serpentinas de entes frementes a se desenrolar...18  

 
 

A conceituação do grotesco, afirma Kayser, “nada tem de imediatamente 

genérico, mas é antes uma categoria de percepção, uma categoria de concepção do 

mundo e da sua configuração”. Também o grotesco, de acordo com o esteta francês 

Jean Onimus, é um estado “segundo” de consciência, essencialmente crítico. Seria 

uma reflexão sobre a vida, nascida de uma comparação entre as coisas “tais como são 

em profundidades e tais como nos aparecem em superfície”. Para tanto, o grotesco 

penetra até o cerne da realidade, pondo a nu qualquer capa de mascaramento. No 

entanto, em Mário de Andrade, o grotesco assume a capacidade de colocar em xeque 

o mundo de aparência no qual estamos inseridos. Por outro lado, essa aparência é 

desmoronada com um toque suave de “luva de pelica”. Assim temos em “Domingo”: 

 
 

Tens dez milréis? Vamos ao corso... 
E filar cigarros a quinzena inteira... 
Ir ao corso é lei. 
Visite Marília? 
E Filis? Que vestido: pele só! 
Automóveis fechados...Figuras imóveis... 
O bocejo do luxo...Entêrro. 
E também as famílias dominicais por atacado, 
Entre os convenientes perenemente... 
- Futilidade, civilização...19   

 
 

                                                 
18 Andrade, Mário de. Op. Cit., p. 33. 
19 Idem, ibidem, p. 40. 
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E as personagens que transpassam a poética da Paulicéia não poderiam ser as 

musas do lirismo desmedido. São, sim, as mulheres de rua que se desfiguram na mesma 

mutação do meio urbano. “Tu”, além de compor o erotismo feminino com a matéria da 

cidade, com a agressividade e o apelo alucinante que escandaliza, sugere uma fuga. 

Arlequim agora não quer mais fazer parte dessa cidade alucinada e nojenta. Prefere uma 

viagem até Mogi das Cruzes, cidade quase próxima a São Paulo, que na época mantém 

vínculo estreito com o futuro, através das experiências que por lá eram realizadas com 

aeroplanos. Desse primeiro contato com o futuro (ilusão) pretende ir até Paris, onde 

finalmente livrar-se-á das “aparências”. No primeiro momento, a poesia marioandradina 

frisa: 

 
 

Mulher mais longa 
que os pasmos alucinados 
das torres de São Bento! 
Mulher feita de asfalto e de lamas de várzea, 
Toda insultos nos olhos, 
Toda convites nessa boca louca de rubores! 

 
 

No segundo momento: 

 
 

Trituração ascensional dos meus sentidos! 
Risco de aeroplano entre Mogi e Paris! 
Pura neblina da manhã!20    

 

 

As projeções lúdico-extra-matéria, onde um detalhe do real se caricaturiza, 

levam a uma interação satírica, que está situada entre a ingenuidade e a crítica mordaz.  

 

A fusão da ironia e da crítica não fica apenas polarizada no mundo que nos cerca 

ou nos outros. Mário de Andrade, denominando-se Arlequim, vive uma das suas 

múltiplas facetas, remetendo para si mesmo um diálogo de humor cínico e de uma 

leveza comicamente reveladora. “Colloque Sentimental” traz não o riso desfigurado por 

monstros e, sim, pelo envolvimento direto do leitor com o poeta. No caso, cria uma 

                                                 
20 Idem, ibidem, p. 47. 
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atmosfera em que ficamos rindo junto com o poeta, quase que compartilhando esse 

momento mágico da criação literária: 

 
 

- Apre! respiro... Pensei que era pedido. 
Só conheço Paris! 
- Venha comigo então. 
Esqueça um pouco os braços da visinha!... 
-Percebeu, hein! Dou-lhe gorgeta e cale -se. 
O sultão tem dez mil... Mas eu sou conde!21    

 

 

IV – CONCLUSÃO 
 
 

Paulicea Desvairada funde poeta e cidade em Arlequim, mediante o traje de 

retalhos metaforicamente apresentando São Paulo como um conjunto de “losangos”, no 

mapeamento de ruas e locais. A cidade, então, passa a ser descrita: uma polifonia 

simetricamente saltitante, leve e reveladora. 

 

Mário de Andrade representa a cidade sob vários lados, permitindo visão do real 

estilhaçado. Do aspecto fortuito vai sendo moldado o total. O instantâneo, ao passar pela 

ótica marioandradina, pouco a pouco alinhava os pedaços de tecido do traje do palhaço. 

 

“Inspiração”, por exemplo, traça a cidade, que se transfigurará visualmente nos 

tais “losangos” da roupa do saltimbanco: a garoa vem em colorido esplendor “ouro”, 

contrastando com o fundo “cinza” da bruma. E tudo deságua no tropicalismo sensual do 

“inverno morno” que se segue ao “forno” do verão. E aponta a frivolidade e o parisiense 

externo de São Paulo. A melodia mostra uma sociedade longe da Paris de Balzac. 

 

A cidade, então, é cantada. Longe das imagens líricas parisienses, Mário de 

Andrade ao ser Arlequim desbrava São Paulo, vestindo-a. Cada retalho possui uma cor 

não uniforme, por causa da peculiaridade inerente a seu espaço-tempo, isto é, o 

segmento urbano metonimicamente focaliza valores contrastantes (espaço e pessoas, 

idéias e percepções), cuja história registra, no final, um significado plural quando 

observamos o corolário de sugestões de ruas, esquinas, becos e passeios. 

                                                 
21 Idem, ibidem, p. 49. 
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O complexo urbano paulista não conhece pudores, embora muitos não queiram 

detectá-los. No “Os Cortejos”, Arlequim range ao ver a multidão de gente feia e 

estrangeira, o belo horrendo. No Jardim América e Santa Cecília, Colombina está 

presente com sua futilidade paulistana, pois “Domingo” caracteriza o Arlequim irônico. 

Em “Anhangabaú”, há o paralelo do jardim (real) e brejo (ido), visualizando o traje 

arlequinal contrastante. Nesse local, Arlequim conhece a melancolia. Em “A Caçada”, 

joga o mesmo esquema, mas o Arlequim usa a máscara de fanfarrão. Diante do perigo 

de mais um crime na Mooca, Oswald de Andrade passa carnavalescamente mariscando 

“Mário” gênio entre a multidão. Cambuci traz o lado soturno, com as personagens da 

noite, com quem o Arlequim fatídico conhece a vagabundagem e o crime. Em 

“Nocturno”, os bondes passam “jorrando um orifício na treva cor de cal”. Arlequim ri 

da desesperança, dançando na “Paisagem nº 2”, “lá para as bandas do Ipiranga”, 

justapondo os imigrantes e seus sonhos, uma vez que do progresso industrial advém 

outro reverso – a doença. O rio Tietê e Mogi se configuram pela polarização histórica: 

Arlequim chora o passado e namora o futuro. Mas, Arlequim sofre em “Colloque 

Sentimental”, por causa da podridão da cidade comprovada no Braz e em Higienópolis. 

Em “Religião”, está Mário pedindo perdão em Santa Ifigênia, orando pelas suas culpas 

e tresvarios. 

 

São Paulo é um verdadeiro caleidoscópio. Impossível dimensionar cada 

“retalho” do homem-espaço arlequial. Porém o conjunto está sendo moldado. Mário de 

Andrade fixa essa Paulicéia unindo, ou pelo menos tentando restabelecer, a proximidade 

do homem com o mundo circundante, sem ser sisudo, mas com os pés no chão, 

denunciando – se preciso – o mundo caduco de valores superados e restituindo a visão 

perceptiva dos outros mundos que a cidade contém. 
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