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1. 0 dinone
Devo ja dizer 0 quanta me interessa a Semana de Arte
Moderna enquanto origem, ruptura datada, especie de ponto
convergente a conciliar tendencias distintas e definir-se como
come90, inicio do periodo modemista. A Semana traz consigo 0
incrivel poder de configurar-se como data demarcada no
calendano. E nareuniao consensual de nomes de artistas em tome
do evento reside ja 0 desejo de assinalar rupturas e fazer hist6ria.
Dificil desnaturalizar 0 consenso estabelecido em tome do evento
e de seu status enquanto marco inicial do periodo modernista,
como se uma dada semana fosse efetivamente capaz de por si s6
mudar 0 curso da cultura nacional. Nao possivel, entretanto,
negar 0 "valor". do evento. 0 lugar ocupado na hist6ria pela
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Semana de ArteModema esta inscrito na simultanea e posterior
auto-reflexao deseus participantes em tomo desuafun¢o hist6rica.
Alias, a auto-consciencia e urn dos pontos centrais a ser
destacado na atividade estetica destes que se expressam a partir
de manifestos, que se organizam em torno de eventos esteticos
revolucionarios e fazem circular ideias em tomo de sua propria
produ~ao artistica e de seus pares em periodicos e plataformas
literlirias. Neste sentido, 0 lugar ocupado pelas obras na historia
da literatura e tanto froto de uma reflexao posterior dos
historiadores, como mera reprodu~ao da forma pela qual 0
modemismo brasileiro, atraves da simulmnea atividade critica de
seus produtores artisticos, representa a si mesmo. Dat a conveniente
lembran~a da palavra canone.
Kanon, em grego, era palavra usada para definir urn
instrumento de medida, e e na propria Antigtiidade que passa a
ser aplicada as artes em sentido mais anlplo como "regra" ou "lei"1.
Mas vern dos primeiros te6logos do cristianismo 0 sentido com 0
qual os criticos literarios tendem ausar a palavra hoje: sele~ao de
autores e obras dignos de preserva~a02.
Por si so, a palavra cdnone, no sentido em que e comumente
utilizada hoj e na esfera da arte, e capaz de provocar urna rea~ao
de desconforto. Pelo menos para quem estahabituado aos tantos
textos criticos que se dedicaram nas ultimas d6cadas a denunciar
o canone como urn instrumento de exclusao que tende areproduzir
os interesses e os valores deurn delimitado grupo, que 0 estabelece
enquanto representante da totalidade de uma dada cultura.
Neste sentido, Jan Gorak procura alertar para 0 equivoco
de se considerar 0 canone como algo etemamente fechado.
Para tanto, 0 autor demonstra como mesmo em sua origem
religiosa, 0 canone vern, em ultima instancia, apresentar urn
comportamento dinfunico. A cada gera~ao 0 canone e alargado,
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modificado, para vir a ser de novo desafiado pela gerat;ao posterior3.
John Guillory, entretanto, apesar do mesmo intuito de
demonstrar 0 carater nao autoritario do canone, alerta para uma
distint;ao bcisica entre os canones literario e religioso: os tOOlogos
nao estavam preocupados com a beleza ou a universalidade dos
textos, mas com sua adequat;ao aos padroes da comunidade
religiosa. Se 0 canone religioso vern operar como regra, medida,
o canone literano nao se forma a partir das mesmas premissas.
Claro estaque Guillory tenta com seu raciocinio comparativo
problematizar atendencia critica das Ultimas decadas a denunciar
o processo de canoniza~ literana como uma oper~ao excludente.
Os detratores do canone consideram mais do que evidente que
este possui a cor branca, 0 genero masculino e pertence a classe
dominante. Guillory se preocupa em demonstrar que a exclusao
dos grupos minoritarios nao eurn gesto autoritario e regulador,
cuja origem seja possivel identificar, tal qual se da com a
canonizat;ao religiosa de textos. Se assim fosse, diz ele, seria sempre
possivel resgataruma lista de grandes obras amargem do canone.
o argumento de John Guillory eo de que 0 canone literano so se
subordina aideologia na medida em que escrita eleitura se defmem
como prciticas sociais sistematicamente reguladas, 0 que torna a
produt;ao deobras de valor prioridade de determinados grupOS4.
Mas a observat;ao parece nao levar em conta que 0 proprio
criterio de valor estetico, enquanto justificativapara a preserva~o
de determinadas obras em detrimento de outras est a ligado a
tradi~o par si so excludente. A aura adquirida pelo objeto artistico
ao lange dos tempos esta inevitavelmente relacionada a questoes
de ordem ideologica e e, em si mesma, uma forma de regulat;ao.
Quando 0 mesmo Guillory se dirige feministas para dizer que a
ausencia de escritoras canonizadas antes do seculo dezoito se deve
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nao a urn gesto deliberado de exclusao, mas ao fate de haver
pouquissimas mulheres aepoca que soubessem ler e escrever5,
pergunto-me por que, enta~, a historia nao se preocupou em
registrar e ate mesmo canonizar as atividades nao-literarias
ex.ercidas pelas mulheres. Tanto que, mais tarde, quando ja letradas,
as mulheres vierem produzir cartas e diarios, continuarao ausentes
do canone literario, na medida em que os valores que delineiam 0
que se define como literatura, assim como 0 lugar eo estatuto
adquiridos pelo objeto que se cria com fins meramente esteticos,
relacionam-se atradic;ao da qual as mulheres se encontram, ate

.

entao, excluidas.
Ao contrario de Guillory, nao creio que os detratores do
cmone estejam preocupados em denunciar urn localizavel
sujeito da exclusaodos gropos minoritil.rios e sim em detectar
a exclusao e ameac;a-Ia a partir de urn questionamento que
vemrevelar-se infinito, A chamada geral para a abertura do
cmone pode significar desde a inclusao de grandes obras
anteriormente marginalizadas, como entende Guillory, ate urn
processo que vern ampliar 0 proprio conceito de literatura em
nome mesmo das produc;5es dos "outros" da historia. Isto
levando-se em conta que 0 conceito de literatura que parece
tao demarcado para a gerac;ao que se formou a partir da enfase
no carater autonomo do texto, na verdade, ja passou durante
os seculos por infinitas variac;5es. As fronteiras do literario se
estendem, durante os tempos, do texto criativo a produc;ao
escrita de uma cultura em geral, do ficcional ao documentario,
do escrito ao oral, do popular ao elitista. Aampliac;ao de fronteiras
teorizada pela critica contemporanea, em suas vertentes posestruturalista, feminista e de estudos culturais, pode ser entendida
nao como privilegio do fim do seculo xx, mas como uma reac;ao
p6s ao sistema de valores da critica modernista.
No momento em que meu proprio discurso fala, entre outras
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coisas, das rela~es entre arte e instituivoes educacionais, nao me
e dado partir senao do presente estatuto do objeto artistico para
que se de a legitimavao de quaisquer incursoes problematizantes
que, ao mesmo tempo em que me seduzem, desafiam as fronteiras
de meu proprio campo de saber.
A nao concordancia entre as historias quanta ao momento
de termino do modemismo brasileiro j a mostra 0 quanta 0 periodo
pode ser visto como urn canone ainda em formavao. Mas a novao
de abertura do dinone vai bern mais alem do que esta dinamica
conceitual que se torna inevitavel quando se esta a falar de urn
periodo ainda pr6ximo no tempo.

Epossivel aprender com Gorak que 0 canone esta, desde
sempre, aberto. A prova esta nos escritores que se canonizam
para serem completamente esquecidos ao lange dos tempos.
au, ainda, aqueles nomes resgatados para a hist6ria atraves
de releituras. a motivo: as demandas ocasionadas por uma
guinada de valores na percepvao do processo litenirio. Ha
escritores exc1uidos da hist6ria pela dissonancia de suas obras
em relavao as que lhes sao contemporaneas, 0 que determina
sua invisibilidade historica. Sem conexao com as tendencias
comuns de seu tempo torna-se dificil inscreve-los como parte
de urn periodo. Isto sem falar da propria resistencia do publico
a obra dissonante, resistencia que muitas vezes a impede de
adquirir efetivamente 0 estatuto de fato literario.
Sem relavoes que as liguem as obras de seu tempo, nao ha
como criar coerencia capaz de tomar historicizavel a obra
dissonante. Mas basta que a dissonancia se tome urn valor, 0 que
ocorre com 0 aparecimento das obras de vanguarda, para que
escritores e obras do passado sejam nao s6 valori.,zados, como
tambem ganhem urn novo estatuto: 0 de precursores. Eo precursor ejustamente aquele que reside no futuro de seu tempo. Ninguem
pode conhece-Io enquanto tal senao aposteriori quando seu futuro .
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faz eonheeer novos eventos eapazes de exereer uma fun~ao
normativa, segundo a qual a obra ou 0 autor do passado se
inserevem na historia, sob 0 titulo de precursor.
Hit toda uma espeeificidade a ser considerada quando se
trata da forma~ao do emone literario brasileiro. Se 0 emone esta
ligado nao so a uma lista de obras consideradas de "valor" mas,
ainda, a uma hlerarquia entre generos literarios que faz com
que cada epoca priorize determinados generos considerados
nobres em detrimento de outros6 , a formayao canonica deve ter
tambem suas especificidades contextuais.
Em caso brasileiro, a elaborayao do cmone se origina
em contexto rommtico a partir de antologias que "nao eram
como hoje, seleyao de obras conhecidas, mas repositorios de
ineditos e raridades, doutra maneira inacessiveis"7. A forma~ao
do cmone literano brasileiro vai, assim, como demonstra mestre
Antonio Candido, da publicayao de antologias como 0 Pamaso
de Januario (1829-1831), eo de Pereira da Silva (1843-1848),0
Florilegio de Varnhagen (1850-1853), passa porbiografias como
o Plutareo Brasileiro e Varoes ilustres do Brasil durante os
tempos eoloniais de-Pereira da Silva (1847 e 1868), Panteon
Maranhense de Anton~o Henriques Leal (1873-1875) , Ano
Biognifieo de Joaquiin: Manuel de Macedo, e chega a prittica
historiografica propriamente dita com 0 Curso Elementar de
Litteratura Nacional, de Femandes Pinheiro (1862) eo Curso
de Literatura Portuguesa e Brasileira de Sotero Reis (18661873).

Em contexte colonial, de literatura nacional em formayao, 0
caritter arbitrano e regulador da configurayao do cmone literario
toma-se plenamente visivel. Ora, se as antologias se publicam nao
apenas como coletmea de textos ja consagrados, mas sim com 0
proposito de tomar acessivel ao publico as obras consideradas de
valor, ou seja, como urn mecanismo consagrador, toma-se nitido
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que a tradiyao liteniria brasileira se delineia a partir dos valores de
determinado grupo de leitores, aqueles mesmos que se tornam os
primeiros historiadores da literatura brasileira.

o exemplo brasileiro parece por em questao as ideias de
Guillory, na medida em que demonstra a possibilidade de
tornar-se a origem do canone plenamente detectavel. Mas, ao
mesmo tempo, reforya a pr6pria posiyao do autor ao enfatizar a
regulayao social a que se subordina todo e qualquer objeto artistico.
Regulayao esta que tambem tern sua hist6ria, na qual se inscreve a
pratica de compilayao de textos para a publicayao de antologias
literanas.
A preocupayao com a formayao de urn dinone literario
brasileiro, documentada pela existencia destas antologias, e j a
froto do processo de constituiyao de urn campo cultural, em
nitida oposiyao aos campos religioso e economico que, como
afirma Pierre Bourdieu, da-se a partir do sec. XVIII atraves
da progressiva libertayao da arte das demandas eticas e
esteticas da aristocracia e da Igreja. Dai, segundo Bourdieu, 0
surgimento de instancias de consagrayao, como as academias e
os sal5es que vern conduzir formayao ~e urn campo artistico
autonomo e de uma categoria socialmente distinta de artistas
e de intelectuais profissionais. Como assinalaJiirgen Habermas,
a partir do seculo XVIII, da-se a cisao das ate entao unificadas
cosmovis5es da religiao e da metafisica e arazao objetiva passa
a expressar-se na moral, na ciencia e na arte, esferas autonomas
que vern configurar dominios especificos, devidamente
institucionalizados e relativos a campos profissionais pr6prios 8 •

a

E interessante observar 0

movimento pelo qual Pierre
Bourdieu ressalta 0 carater paradoxal do processo de
autonomizas:ao da arte que, se par urn lada, tarna-se passivel
atraves da criayao, a partir da ascensao da burguesia, de urn publico
anonimo, urn mercado impessoal para 0 objeto artistico, vern gerar
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a reayaO do romantismo a este mesmo publico e seus valores,
reayao que tern em vista delimiw as fronteiras entre a realidade
superior da arte e os canones esteticos do mercado, entre 0 genio
artistico eo homem comum. Eneste contexto que se fortalecem
as instancias de consagrayoo e seus representantes, sejam
intelectuais ou instituiyGes, cuja funy8.0, muitas vezes movida por
intuito pedag6gico, ea de imporcomo legitimauma dada produyao
cultural ao mesmo tempo em que dissimula seu carater arbitran09 .

o que sao as antologias, a critica, a hist6ria literaria, ao
lado das instituiy5es de saber, senao instfulcias de consagrayao,
que operam como mediadoras entre os produtores de bens
simb61icose 0 publico, ao qual se oferece aquilo que se torna
legitimo ou nao de ser conservado enquanto representante da
produyao artistica de dadaepoca, cultura ou sociedade?
Alem do mais, Bourdieu permite que se reflita sobre uma
relayao de interdependencia entre os produtores de arte e as
instancias de consagrayao, ja que estas ultimas sao capazes de
possibiliw, amedioprazo, a produyao tanto dereceptores, quanto
de novos produtores de bens simb61icos 1o, como conseqiiencia
de um processo de canonizayao que se desenvolve em funy8.0 do
grau de legitimidade e autoridade das instancias envolvidas.
Seria possivel aqui desenvolver toda uma reflexao acerca
da especificidade da construyao do canone literario brasileiro, que
se instaura a partir do desejo de se criar uma tradiyao literaria,
configurar urn campo em que a literatura se delineie liberta das
demais esferas e de sua dividapara com atradiyao literma europeia,
namedida em que se constitui uma literatura supostamente nacional.
Ocorre que esse movimento de libertayao mostra-se
contradit6rio na medida em que apr6pria concepyao de um campo
literario autonomo, bern como a de nacionalidade literaria
encontram sua genealogia na propria tradiy8.0 europeia. A enfase
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em obras e autores e basicamente informada pela tradif;ao
romantica e sua concepyao de genio artistico, que caracteriza, por
assim dizer, a tradiyao historiografica brasileira, da qual 0
rilOdernismo nao ha de escapar, namedida em que se inscreve
atraves de autores, nomes que nao prescindem de apresentayao
biografica e aos quais sao atribuidas as chamadas obras impares,
de "valor".
Neste sentido, a relevancia das biografias
contemporaneamente se mantem, nao so atraves da publicayao
dos tex:tos biograficos propriamente ditos, que constituem grande
parte daquilo que e efetivamente abordado pelos historiadores da
literatura brasileira, como da publicayao de cartas, memorias e
outras obras que cercam a obra literaria propriamente dita e que a
complementam na medida em que iluminam a vida do autor, este
que a tradiyao romantica delimita como fonte originadora do sentido
da obra literaria.
Se a critica literaria do seculo XX busca a maior enfase na
obra em sua autonomia, a partir do desenvolvimento de
metodologias de abordagem e compreensao de mecanismos
inerentes as propr:iedades textuais, e precise ressaltar que, de
um ponto de vistcl historico, a histotia da literatura brasileira,
no maximo, dedica ao lange do tempo uma atenyao maior aos
aspectos estilisticos das obras, mantendo-se, porem, fiel a
apresentayao dos periodos a partir da referencia aos autores
que dele participam e subordinando-se inevitavelmente aos
modelos da historia geraP 1.
Tanto melhor, pois a resistencia da perspectiva historica
em chegar a uma historia eminentemente literaria vem apenas
demonstrar que este universo autonomo a que se convencionou
chamar literatura par assim dizer, mais uma canven9ao,ja que a
obra literaria sempre ha de dever algo tanto ao contexto social no

e,
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qual 6produzida quanto naquele em que 6efetivamente consumida,
e por que nao dizer, recriada.
De fato, a enfase na regulayao social exercida sobre a obra
literaria 6 estrategica neste momenta de meu texto, ja que me
permite escapar de uma abordagem que leve emconsiderayao
apenas a literatura efetivamente produzida e possibilite falar de
obras e autores inviabilizados pelo contexte social que, no limite, 6
o elemento que opera como determinante daformayao do canone.
Aproxima-se entao 0 momento que hit de desvendar 0 sentido da
palavra ausencia, que comp5e meu titulo, elemento ao qual 0
canone Hterano se opOe enquanto preserJ9a que, entretanto, permite
entrever aquilo mesmo que exc1ui. 0 que pode levar asugestao de
que me encaminho paraautores e obras exc1uidos da historia.
Confesso que a id6ia me seduz. Idas infindaveis aos
catalogos das bibliotecas certamente revelariam obras e nomes
jamais citados pela hist6ria e, entretanto, produzidos
paralelamente a produyao a que se convencionou chamar de
"modernismo". Encontraria obras "de valor" marginalizadas
pela corrente principal do periodo em questao, possiveis de
serem inesgotavelmente analisadas atraves dos paradigmas te6ricos
contemporaneos.

Epossivel, .ainda, que, ao procurar revelar meus intuitos,
alguem aposte em textos ineditos, aqueles que 0 acaso podeni ter
trazido a minhas maos, obras possiveis de serem retecidas em
narrativas borgeanas.
A primeira id6ia corresponderia amanutenyao do valor
estetico como criterio de abordagem hist6rica. A segunda? Creio
que opto aqui por nao ultrapassar por demais os limites que, por
enquanto, ainda me separam do discurso ficcional. Dai ter ido em
busca da reminiscencia. Pois 0 que me importa e a obra que nao
hit. Esta que me permito construir, atrav6s dos resquicios que a

191

hist6ria da literatura permitiu chegar it academia e que possibilitam
a legitimidade necessaria para a configurayao do que pode ser
enunciado acerca de textos que jamais foram escritos.

2.A Ciclone
Ocorre que no processo de valorizayao ou revalorizayao
de urn dado autor, ao lange do processo de consagrayao, 0
canone litenirio se amplia, na medida em que a ele se
incorporam obras ineditas, correspondencias, mem6rias etc.
E e em tal contexto, via a revisao operada pela vanguarda
concretista da importancia hist6rica de certos nomes da
literatura nacional, que 0 modemismo brasileiro tern seu conjunto
de obras alargado a ponto de a decada de 80 vir a conhecer em
ediyao fac-similar 0 diario coletivo escrito entre maio e setembro
de 1918 intitulado 0 perfeita cazinheira das almas deste
munda l2, reeditado na decada de 90 como parte das Ohras
Campletas de Oswald de Andrade 13 . Eo que e a publicayao das
"obras completas" de urn autor senao 0 ponto culminante de urn
lange ritual de consagrayao e inscriyao hist6rica?
Atraves da publicayao das "obras completas", 0 mercado
editorial preserva a produyao literaria, cria novos receptores, ao
mesmo tempo em que reafirma e transforma 0 canone literario
atraves do alargamento do numero de obras pela inc1usao de
generos nao-nobres ou de produy5es nao convencionalmente tidas
como "literanas", publicadas em nome da demanda mercadol6gica,
sempre em busca de ineditismo e renovayao.

o primeiro ponto a chamar a atenyao no que diz respeito a
inc1usao d'O perfeita cazinheira das almas deste mundo na
coleyao Ohras camp/etas de Oswald de Andrade e 0 fato de 0

volume ter sido efetivamente escrito par mais de urn autor, nao
referidos na capa, dado que s6 se revela a partir da leitura dos
prefacios.
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Se 0 peryeito cozinheiro14 se publica em nome do c~nlter
ilustre de urn de seus autores, ou seja, em nome mesmo da
romantica tradivao do genio artistico, 0 volume ameava tal
concepvaoja que, enquanto diano coletivo, nao s6 exp5ea,mtdtipla
natureza de sua origem, como dilui 0 autor ilustre em meio atantos
outros nomes a que 0, destine ou ahist6ria naopermitiu tao gloriosas
citavoes.
Na verdade, a propriadefinivao enquanto diario coletivo
faz com que o. volurneameace os criterios de genero. Se a
palavra didl'io traz· em.seu uso a tradivRo de. referenda a
narrativas confessionais e individuais, escolldidas na intilnidade
dos baus de familia, a multipla autoria d '0 peryeito cozinheiro
das a/mas deste mundo oferece,desde jiL" 0 volum~ ao espavo
publico, permitindo repensa.. lo nao como diilrio,mas como obra
literaria, ou seja, levando 0 leitor que se encontra no futuro do
contexto de sua produvao a refletir.sobre os proprios limites do
que se compreende como,literatura.
I

o perfeito

..

.

c()zinheiro traz hoje a magia de poder
transmutar-se em romance, pre"'manifesto, .registro poetico,
justamente pelo conhecimento que 0 critico ou historiador
contemporaneo tern do volume enquanto precursor ou
antecedente de obras e autores que delineiam o "modemismo".
Na aparente desptetensRo original de sua escrita, 0 perfeito
cozinheiro registhi 0 cotidiano de umagar90nniere mantida pelo
enta~ jomalista e aspirante a literato Oswald de Andrade. Emcores
diversas e quasesempre sobpseudonimos, escrevem no volume,
urn grande cademo de capa preta, Pedro Rodrigues de Almeida
(JoRo de Barros), Oswald de Andrade (Garoa e Miramar),
Edmundo Amaral (Viviano), Ignacio da CostaFerreira (F errigAac
eVentania), Leo Vaz(Bengala), Guilhenne.deAlmeida (Guy), Sarti
Prado, os quais registram, ainda, as rapidas passagens de Monteiro
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Lobato eMenotti del Picchia pelagar90nniere.
A lista estaria completa caso nao faltasse 0 nomejustamente
daquela a que meu titulo se refere como A Ausencia Lilits da
Semana de ArteModerna: Daisy, unica figura feminina entre os
autores do diario. A mOya que assina sob 0 pseudonimo de Ciclone,
Miss Ciclone, Tumo e, algumas vezes, de Gracia Lohe.
Reduto de encontros amorosos, a gar90nniere emontada
em nome mesmo do encontro com 0 feminino, cuja presenya
di-se em atmosfera marcada por tabus de acordo com os rigidos
padroes morais da epoca. A "mulher" e, como hi de se preyer,
uma das constantes referencias do diario, em observayoes que
tern como contraponto a perspicaz escrita de Daisy, em
constante dialogo com a forma como os rapazes interpretam
sua presenya na gar90nniere e a articulam como elo narrativo
para a tecitura d' 0 perfeito cozinheiro das a/mas deste mundo.
Quatro anos antes da Semana de 22, 0 perfeito cozinheiro
das a/mas deste mundo registra 0 encontro de urn gropo de
aspirantes a literatos com 0 misterioso universo feminino atraves
da figura de Daisy, esta que revela 0 poder da escrita como tinica
mulher, embora outras tenham passado nagar90nniere, ater voz
no diario.
Composto de fragmentos de autores diversosl 5 , 0 perfeito
cozinheiro das a/mas deste mundo nada tern de uma narrativa
linear. Seu ritmo varia amerce das vidas que 0 inspiram e escrevem.
Hi paginas sucessivas de diaIogos sobre urn mesmo assunto que
pode ser subitamente substituido por outro. Ha frases isoladas e
dissonantes, perdidas no contexto solitario de uma escrita individual, em linguagem por vezes cifrada e incomunicavel ao futuro
leitor, cuja idealidade parece delinear-se entre os proprios autores.
Na verdade, 0 diana seria fragmento e caos, caso nao fosse 0 fio
condutor da personagem Ciclone, 0 Unico que perpassa as duzentas
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paginas do volume.
Na gar90nniere, Daisy se movimenta em robe lilas. E
escreve no diario em tinta roxa, em letras grandes e agudas que se
destacam entre as irregulares caligrafias dos rapazes. Muitojovem,
inteligente e bonita, Daisy mantem comportamento desviante para
os padr5es morais da epoca. Normalista, em epoca em que 0
exercicio de trabalho remunerado era ainda tabu Rara as mulheres,
Daisy nem sempre vai as aulas, pois vive urn secretb roman~ com
o jornalista Oswald de Andrade com quem convive na
gar90nniere, junto aos demais amigos, em nome do interesse
litercirio em comurn.
\

Oswald e Daisy se conhecem quando, rompido 0
relacionamento com Kamiil, a francesa trazida de sua primeira
viagem aEuropa em 1912, e que toma-se mae de None, 0 primeiro
filho de Oswald, 0 jomalistarecupera-se deurnatulmultuada paixao
pela menina-bailarina Landa Kosbach que conhecera a bordo de
sua viagem aEuropa, acompanhada pela mae. Anos mais tarde, a
menina Landa contaa Oswald que e prostituida pela senhora que,
na verdade, e sua avo. Oswald, apaixonado, deseja cas.ar com
Landa e "!lIlIVllt UhllI Ctillllt;1I dll e!etllvlItutll btIlIlCII"16. Mas "Seu
Andrade", 0 pai viuvo e por demais afeiyoado a None e aKamiil,
de quem recebe os cuidados requeridos pela idade avan~ada,
amea~a deserdar Oswald. Os amigos sugerem a solu~ao judicial.
o jomalista vai ao Foro, garante 0 apoio a Landa, mas e a propria
bailarina quem foge da avo apos uma apresenta~ao daMorte do
Cisne acritica e aimprensa e segue para 0 Foro, conduzida por
um amigo de Oswald.

o caso Landa e Oswald toma-se um escandalo publico,
pois a avo contra-ataca acusando 0 jornalista de seduzir a menor.
Landa e internada em um colegio de freiras, apos uma serie de
incidentes amorosos, entre des 0 boato de que estaria gravida.
Oswald planeja um suicidio a dois. Desfeito 0 engano, 0 romance
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termina aos poucos com as contradiy6es de Oswald diante das
ameayas paternas e a decisao da bailarina de tornar-se freira.
Vencem "II ~ociedllde e II rnotlll ctidlj"17. Fracassa 0 caso de amor
do jovem futuro modernista que ve frustrado 0 desejo de ver Landa
"rea.jizar-se" como Isadora Duncan18 .

Enesse tumultuado contexto emocional (emoral, diga-se
de passagem) que surge Daisy, prima da professora de piano de
Kamia. 0 encontro se da em almoyo na casa do jornalista que
registra em suas memorias 0 dialogo inicial com a moya: Convido-li
cinicllrnente II lIrnlit-rne. ~/1I te~~onde-rne: - ~irnt rnll~ ~ern ~ternedihttlio.
QUllhdo nOll encohhlltrnO~ urn dill. Petguhto-/he que O~ihifio tern dOll
hornehll. - UM cllhll/hu! - ~ 1I1l rnu/hetu'? - Tlirnbern!19.

Miss Ciclone e esguia, com urna mecha ruiva sobre a testa,
que the comp6e a "Ililhueht de rnilltetio" atraves da qual Miramar
(pseud6nimo de Oswald) a representa. "rI ~ i a ~ M
~ M ~1Ulj-", escreve Daisy, assinando por urn dos rapazes,
Viviano, em frase que auxilia a composiyoo da personagem Ciclone
e referindo-se ao bairro operario onde mora.
Daisy e a alegria dagan;onniere,ja que constantemente se
registram no diario as idas e vindas da mOya, bern como 0 efeito
provocado por sua figura. Em meio ao circulo de referencias it
personagem Ciclone, Daisy responde em reticencias: "A Cyclone
e 0 grande vicio desta vida..." As palavras da mOya oscilam
entre perspicacia, ironia e uma certa tristeza, dissonante em meio
it leveza descomprometida do local a que chamam de "covil de
Miramar":
~a~~~#teHkmea
~ de IIU1<f4 e de ~ ~ fuJ't (,(He
4e#ttiJt ~

e ~. ~

ftda
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de

4-0-""0-4-,

aftdO-ft, (PC, p.18).

mata",dO-

A escrita de Daisy nao e constante. Eesparsa como suas
visitas agar9Qnniere. Paralela aos sentimentos que a normalista
registra no diario, delineia-se Ciclone, 0 mito. Tecem-se paginas e
paginas em tomo de suafigura que vai aos poucos tomando-se
personagem principal d' 0 perfeito cozinheiro:
eyelone voltoul Novu/to dellrnOton.do de gitl do
eentehlltio ftoulCe. 0 thytrno delleOrn~IUlllldo do BrazMontmartre, das noites rubras da'''boite aFursy"... Luciela -Pompe dos trottoirs lamacentos da Avenida Celso
Garcia! Juliette Roux do Gazometro! (PC, p.56)20.

Quando presente, Daisy faz-se ironica em meio acoletiva
paixao que desperta:
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Qlle

lellldqde!

M. (PC.,p.21)

"Batuta invisivel" a reger uma sinfonia que se desenvolve
para aMm de seus desejos, Daisy produz textos que acabam por
fOlmar acordes dissonantes em meio as notas produzidas pelos
rapazes. Daisy aparece e reaparece nagarr;onniere, e sua ausencia
eo fundo contra 0 qual irrompe como sedutora, musa, mito, em
hist6rias que se entrecruzam e se encontram na trcigica hist6ria dos
ciumes do jornalista Oswald, que, entre piadas e trocadilhos, soffe
com 0 misterio em torno de Daisy, urn misterio que se tece de
silencios, referencias vagas, ausencias repentinas mas, sobretudo,
do desconhecimento do universo outro com que a presen<;a da
mo<;a the acena.

o perfil de Ciclone se esculpe de material suspeito. 0 ar
fugidio que the atribuem no diario, antes de ser a prova inegavel
de ""qUO~ e~clI~0l:"21, denuncia a ansiedade dos rapazes diante da
promessa de revelayao e dominio do universo feminino com que a
presen<;a pr6xima de Daisy lhe~ acena. Espirituosa, a normalista
brinca com a personagem Ciclone e auxilia sua composi<;ao, sem
preyer 0 pre<;o que pagara pela versao literaria de si mesma.
Em certa ocasiao, colam-se no diario cartoes pessoais
impressos com 0 nome de urn certo Benedicto, nos quais Daisy
rabisca mensagem, que se torna enigmatica ao olhar
contempodlneo por falta de informa<;oes contextuais. Joao de
Barros prontamente constr6i urn sentido atraves de maliciosos
comentarios:
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p.68)

Em estilo rebuscado, Joao de Barros ambiguamente corteja
e ironiza Daisy, atitude que parece provocar a escrita de Miramar,
pois seguem-se inumeros trocadilhos do futuro poeta pau-brasil
em meio as varias paglnas que se escrevem em tome do
desconhecido japones. Atraves do dialogo no qual chama a ateI1y30
o contraste de estilos da escrita de Oswald e Joao de Barros, a
demarcar 0 cenano da inquietayao estetica que vira a configurar 0
"modernismo", desenrola-seumjogo de simula¢o no qual Oswald
permite ao amigo delegado de policia 0 papel do ciumento:

o Pedto, lI~ezllt de te~tUehtllhte dOli rnllill
ellttllheudOll de fottll eoetelthlll do eltlldo, duelll urnll
Veve de ~lIdeltol!
-POtlfue'? Petguhtei-Ihe
.Plltll que h.O "hll III ~.o" (PC, p. 69)
~lIbeJ ~otlfue II Cyelohe Ie eUII eorn
POtlfue gOlltll de "lIrnllt ellell" (PC, p. 70)

0 III~Ohez'?

Paginas adiante, entretanto; cola-se uma carta de Daisy a
Oswald que permite entrever que os efeitos da intriga de Joao de
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Barros foram mais fortes do que Miramar deixa transparecer em
suas referencias ao caso. Na carta ao amante, Daisy diz estar doente
e cementa 0 suposto romance:
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teu
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uma. " ~atic,ia maid- lo'tte."
Z'ad-iH-~a,
(PC, p. 79)

Ao ciume de Oswald, a mo~a responde com perguntas, ao
mesmo tempo em que se queixa sutil da fOlma como e representada
na carta do amante. E se e em nome da ironia ou da
autopreserva~aoque 0 estilo agil de Daisy passa sem maiores
detalhes pelo capitulo do "amorjaponez", a atitude silenciosa da
mo~ sera mais urn tra~ sobreposto "silhueta de misterio" que
pagina oitenta d'O perfeito cozinheiro e ja a marca maior da
personagem Cic1one. Daisy cleve pressentir que 0 ciume e, ao
mesmo tempo, para Oswald, dor e auto-consciencia cla paixao,
esta que nao se deixa captar nos registros ironicos de Garoa e

a

a

travessia 29/30

200

Miramar ate a pagina oitenta e dois, quando a normalista, ap6s
longa ausencia, passa pelagar90nnil~re e, sem encontrar ninguem,
documenta sua nipida visita, "toda atarefada no casaco d' invemo",
com febre de 38,5 graus e forte dor de dentes. Logo ap6s sua
escrita, vern a de Oswald, em tom confessional:
Chego lIihdll II tem~o de vel-II glllgllt Iigeitll 0
de um bOhde e metgulhllt, com II lentid.o
do
mOhllho
de
feHo,
heUe
lIbYlmo
btumolo
dll
v4tzell
que
flIz
lU~~Ot,
~1It1l
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hO
butidot
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em
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ell II
le
obltihll.
Com
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mutmutei-Ihe
ehhe
Ol
dehtu
um
"bom
dill"
idiotll.
[1111
hem
lOHiu
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olhou.
PlIttiu •.•
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vez,
~etcebi
umll
COilll
letill
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ellll
me
flIz
flIltl1
Mytllbhmo. (PC, p. 82-83)
~ttibo ~oeitehto

Dai por diante, toma-se a cada pagina mais nitido 0 romance entre Ciclone eMiramar. Eles dialogam no diario, registram
queixas mutuas e declarac;5es. Daisy se queixa que '~
~ a. ~'"
~ ~ I.i-~". E conta em
fragmento poetico urn passeio matinal dos dois:
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de4ia,eH-dD- H-a H-ee,tD-a, 4-ee't9iee 'tadiD-4-a
e tiH-da, a H-D-4, dita't H-a mage#ade 'teat
tD-dD- eem pD-ema de
eeH-c-fa,D- e de
ue!td4de (PC,
p. 95).
Em seus 18 anos, Daisy escreve e reescreve seus textos,
risca palavras, substituidas por outras mais adequadas, nao a
verdade, mas ao prazer. Leitora dos romanticos e dos pamasianos,
a normalista respira literatura e vive com ela uma outra vida que a
transforma em Ciclone. T6dio, doen9a e 0 sufocamento pela falta
de espa90 no mundo pequeno e moralista que the oferecem
confluem em sentimentos pontuados pela beleza que the vem dos
livros:
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Liberta da distancia protetora da escrita epistolar, talvez seja
este 0 momenta em que, presente na garfonniere, Daisy mais se
mostre. 0 trecho registra toda a insatisfayao intransitiva da Miss e
deixa entrever, atraves do aborrecimento com as "subtilezas
ret6ricas" a participayao no desejo de renovayao estetica que ira
gerar 0 modernismo. Oswald confmna algumas linhas adiante que,
nesse dia, Daisy esm mais visivel do que 0 natural:
Duy flIl1l1, flIl1l1••• ~dti urnll gtlllhll ern dill de llol:
flll/ou 1Ilegte, de~oill flIl10u billte e ~lIttiu. Que ell~lehdidll
COhVlIlellcehCili !
Mitllrnedico

(PC, p.149)

Tres dias depois, cola-se no diario a carta de Daisy que
modificara repentinamente 0 curso dos acontecimentos. A tia com
quem mora descobre que a mOya noo freqiienta as aulas e a expulsa
de casa. Daisy deve seguir para Cravinhos onde moram a mae e 0
padrasto. Pretende voltar dentro de urn mes e pede que Oswald
mande dois amigos a estayaO para entregar-Ihe, "sem que os
megeras desconfiem", urn embrulho com objetos pessoais que
guarda na gar90nniere. "Tu noo", explica em parenteses, "porque

gehetO~ exlcehttico~

203

seria 0 maior escfuldalo: desconfiam de ti".
Daisy nao mais volta a escrevern'O perfeito cozinheiro,
exceto pelas cartas que envia e que sao, como de costume,
coladas ao diario. Ao chegar em Cravinhos, piora 0 estado de
saude da mova que tent de amargar alguns meses de exilio em
tratamento vigiado pela mae.
No"covil", a personagem Ciclone se faz presente na escrita
dos rapazes que confessam ama-la esofrem coletivamente pela
distancia do corpo que inspira 0 mito. Todos se condensam na
imagem de Daisy e assumem suas palavras: "N6s todos somos
como ella, a Cyclone, temos 0 prodigio innato de viver almas de
ficvao", escreve Oswald, entre os momentos em que proclama
incansavel a falta que sente de Daisy. Do exilio, a mova escreve
em dialogo com os "gravatas". Ausente, ela se revela, pedindo
desmistificavao:
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(PC,p.173)

A gan;onniere perde aos poucos 0 carMer secreta de antes. Kamia a descobre, e a presenva de pessoas ate enta~ estranhas
ao reduto rompe 0 clima de intimidade entre amigos. "Agarvonniere
inda acaba em cafe publico de esquina. Todo mundo a conhece",
reclama urn dos rapazes.
Em setembro, Miramar vai a Tijuc6polis para uma
conferencia nacionalista e passa em Cravinhos em visita a
Daisy: "Po~ CllU~lI dll Ciclol1e eu fui ~elo rnehO~ urnll Vez ~e~illrnehte
~lIt~iotll". Oswald narra detalhes do encontro: Daisy escreve com
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ele 0 texto da conferencia ate uma hora da madrugada, sob os
olhos atentos damae. Quando todos dormem, e1avolta no roupao
•
roxo para " telilillllt com elle 0 t/llO
hO lImot"22 .
GarDa nunca foi tao prolixo no diario. Preenche quatro
paginas com a narrativa detalhada da viagem: da conferencia a
Daisy, dos conhecidos encontrados ao padrasto da mOya ao piano.
Depois disso, 0 diario parece nao mais fazer sentido. Na
ultima pagina, cola-se uma carta de Daisy em que ela exige que
Oswald desmanche a gan;onniere, pede presentes aos amigos e
objetos do reduto a Miramar. A saude da Miss esta mal, e ela
deseja compensayoes: Daisy pede 0 vime, a "phonola", as
almofadas verdes, a preguiyosa, a mesinha de cM, os discos, os
quadros de Di Cavalcanti e Anita Malfatti. A Miramar, ela lega
apenas 0 "bidet", as "andorinhas" e acrescenta:
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Em parte, Miramar obedece. Desmancha agarfonniere e
da fim a 0 perfeito cozinheiro das a/mas deste mundo. A
sedutora esta doente em outra cidade, onde nao pode ser Miss
Cic10ne nem Gracia Lohe, apenas Maria de Lourdes, seu
"verdadeiro" nome.
Mas 0 diario coletivo da gar~onniere nao eo ilnico registro
da passagem da "musatuI'ao". A recente biografia de Oswald revela .
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.

a existencia de urn caderno em propory5es rnenores de Deisi" - preservado entre docurnentos do poeta23 .

"0

diilrio

Na verdade, entre os docurnentos do poeta encontrarn-se
tres cadernos: urn escolar com desenhos e anotay5es de aulas de
biologia e rnaternatica, outro dividido entre aulas de psicologia,
poernas de Daisy e de autores como Julio Dantas, Rairnundo
Correia, Sarti Prado, Coelho Neto, Guilherrne de Almeida etc,
copiados com caligrafia da norrnalista; e 0 diilrio escrito entre 17
de agosto e 24 de dezernbro de 1918.

N' 0 perfeito cozinheiro das almas deste mundo". 18 de
agosto ea data de recebirnento da carta de Daisy informando
sobre a viagern aCravinhos. Urn diaantes, a ex-normalistainicia 0
caderno em que registra os rneses de exilio, afastada dos amigos e
de Oswald:
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A existencia desse caderno manuscrito e marcado pelo
tempo permite nao s6 prolongar urn pouco mais a hi$t6ria de Daisy,
mas tambern inverter a versao da musa fatal, que entra na vida de
Oswald sempre marcada por urn misterio, para alem do
relacionamento com 0 jornalista.

o diario de Daisy nao tern misterios: e0 registro de uma
jovem apaixonada que sofre pela distancia de Miramar, agora com
o pseudonimo de Paulo Victor, talhado na medida certa para
conseguir a simpatia da mae.
Se, no diario dagar~onniere, a musa sedutora se delineia
pelas ausencias repentinas, motivo de dor e paixao, aqui, Daisy
sefre com 0 lugar indefmido que the e reservado: "Como e honiveI
ser a ausente! (. ..) Ebern doloroso ser-se a ausente!" sao gritos
que se intercalam entre os fragmentos de tristeza ao longo de todo
o diario.
Tal qual Oswald, Daisy tambem tern citimes. Miramar
subitamente ganha nos registros da mOya 0 mesmo ar laconico
com que a definia no diario da gan;onniere. 0 romance dos dois
me aparece de repente com outra tonalidade. Ahist6ria de traiyao
sobrepoe-se agora a hist6ria maior de urn desencontro. Daisy se
revela insegura em relayao aos sentimentos de Oswald, se ele nao
diz essa ou aquela frase ao telefone, se e excessivamente breve
nas cartas ou por demais ocupado para viajar a Cravinhos. Por
tras dos citimes paralelos, comuns em amores distantes, algo mais
serio comeya a surgir. Os citimes se equivalem, mas a gravidade
da possivel traiyao tern pesos distintos. Se Oswald silencia, e
porque Daisy nao e suficientemente importante, pensa ela. Ii 0
ciumentojomalistaecoa no diario de Cravinhos sem a leveza ironica
d' 0 perfeito cozinheiro: "Enquanto fOres minha nao receberas
cartas suspeitas de ninguem, de ninguem ..." escreve Oswald a
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Daisy. Ao que ela responde afirmativa e apaixonada: "Sou tua!
(. ..) So tua integralmente! Es minha vida, meu sonho, minha gloria,
minha melhor conquista, minha etema e immortal conquista".
As rela¢es entre os dois oscilam constantemente com as
desconfian~as de Oswald. Daisy registra 0 recebimento de urn
bilhete an6nimo que depois descobre ser do jomalista: "Receio
sempre 0 passado. Nao se esque~a de que ha alguem que a
conhece demais para a esquecer. X" . A essas manifesta~6es, ela
chama de "cartas assombradas", repletas de "phantasmas", contra
os quais pensa ter a certeza de seus sentimentos como defesa
maior. Mas deixa entrever nas paginas iniciais do diario a
colaborayao inconsciente com 0 perfil culpado que Oswald lhe
atribui. Emociona-se ao saber por carta de Leo Vaz que Miramar
sofre POf sua ausencia e escreve: "E a noite desse mesmo dia,
escrevia a elle pedindo-Ihe perdfio: de que? Que desgrar;a eu
ser mulher... e so! Cyclone".
Alem do amor a Oswald, 0 diario de Daisy comprova 0
amor it escrita, cultivada diariamente com 0 cuidado da escolha
das palavras que se repetem nas cartas que envia it garr;onniere.
o diario e escrito inicialmente em tinta vermelha, assim como as
cartas dessa epoca, uma opyao a que Monteiro Lobato se refere
ao avaliar literariamente a moya. Coloca-a "no alto" entre SHiel e
Sevigne, mas acredita que Daisy "pecca entretanto pelo excesso
de vermelho nas ideias e nas tintas" (pC, p.175). Afinal, tudo 0
que Daisy escreve se expressa por cores. Ela descreve fragmentos
de paisagens e ambientes onde os objetos se confundem com a
percep~ao, com 0 olhar emocionado que os enquadra.
~
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No pequenino espayo do ambiente interior, as cores que se
projetam criam uma atmosfera outra, de cores fortes sobrepostas
it alvura "virginal", comum em espayos femininos. Nessa luz
vermelha que transforma as tonalidades do quarto, revela-se 0
desejo de fugir da tediosa escala cromcitica que the permitem. Ao
mesmo tempo, doida e lucida, ela se indefine ao tentar afastar-se
tanto da dama fatal da garfonniere quanta do enquadramento
familiar como "filhapr6diga".
Daisy tenta encontrar-se em algum nome, mas tern it sua
volta apenas os adjetivos prontos que a rotulam: .. Soee et#H4~,
etM4 ~ ~ , etM4 ~ ~', escreveni a
30 de agosto em carta que nao chega a enviar a Oswald, pois
acidentalmente derrama tinta vermelha na "~md'. Sua mae
intervem e impede que se reescreva essa carta, reproduzida apenas
na intimidade do diario.
Hi tambem desenhos e colagens no pequeno caderno. Na
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primeira pagina, 0 recorte miudo da bandeira do Brasil. Em meio
a seus escritos, 0 desenho de uma mulher nua, sem rosto definido,
acompanhado de letras enormes: "7tJ~!'
Entre os dias 6 e 9 de setembro, Daisy registra a viagem de
Oswald a Cravinhos. E, se 0 perfeito cozinheiro se fecha no dia
12,0 diario de Daisy continua ainda por alguns meses, mas agora
sem a caligrafia bern cuidada das primeiras paginas. Depois do
encontro com Oswald, Daisy escreve a lapis em folhas rabiscadas
e displicentes.
Daisy Ie Nietzsche, Stendhal, Baudelaire e Ibsen. A saude
piora a cada dia. Fuma, apesar de proibida pelo medico. Sofre
com urn passado recente que em lugar algum se define. Sofre
com 0 silencio de Miramar. Nao suporta 0 lugar de espera que lhe
ereservado:
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A cor roxa, marca de Cic1one, se revela aqui nao como
obsessao pela morte, mas "desespero de viver", que fala da
convivencia canstante com a doenc;:a que faz de seus dias uma
oscilac;:ao entre sentimento de fracasso e luta pela vida.
Entre 11 e 24 de outubro, Daisy viaja com Oswald''11~ de ~'. Na volta, ela registra disposic;:ao para curarse:
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Em 20 de novembro, Daisy volta para Sao Paulo, e seu
diario se fecha com a'chegada do Natal.
3. A ausencia

Afigura de Cic10ne esm presa ao transit6rio. Agan;onniere
na qual ela se movimenta na historia de Oswald eo lugar onde
ninguem fixa moradia, existe apenas para afugacidade dos instantes
de prazer. A imagem que da titulo ao diario traz em si as mesmas
marcas, pois 0 cozinheiro e aquele que possibilita a passagem da
natureza para a cultura. 0 perfeito cozinheiro e 0 lugar da
tr¢1sic;:ao.... Amesmaviolenciafugaz se apresentanos pseudonimos
dic10ne e Tufiio, que 0 destino da normalista acaba por reafrrmar.
De Cravinhos, Daisy segue com a avo para Sao Paulo onde
Jeve morar e freqiientar 0 ultimo ana da escola normal tendo ja
oficializado sua relac;:ao com Oswald. Pretendem casar. Afinal,
"Daisy e ainda fugidia mas melhorou muito dos anos esquisitos do
comec;:o"24, conta 0 escritor em suas memorias.
Mas a "tilhuehl de rnldetio" ainda assombra Oswald. Em
certa manha fatidica, 0 jomalista encontra a noiva na rna e decide
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segui-Ia. A mOya entra numa casa amare1a, uma pensao de rapazes.
Oswald nao rompe. Daisy silencia: "tJlio elC~licli hlIdll, hlio COhtll, hlio
~e defehde". Algum tempo depois, informa que esta gravida. "De
quem'?" E a indagayao que assombra 0 escritor. Mas Oswald nao
pergunta. Daisy nada fala. "Cohcotdllmo~ hO lIbotto" informara Oswald
nas memorias, em suspeita desinencia verbaF5.

o resto: noites de hospital, utero extirpado, cadeira de rodas,
casamento in extremis e 0 sorriso magoado de Miss Ciclone "que
cicill hO~ ttll"e~~eito~: "Que ~ehll!""26.
A normalista morre a 24 de agosto de 1919, aos dezenove
anos de idade, traida por seu proprio anseio de liberdade, num
mundo que tern a oferecer-Ihe apenas a puniyao, vinda
inconscientemente pelas maos de Oswald, 0 mesmo homem que
no fim da vida tera como utopia maior 0 retorno da humanidade
ao matriarcado, mas que em 1918 afirma com seu gesto sua
inscriyao no contexto fortemente patriarcal em que se move.
Por volta dos anos 50, quando vive seu setimo e definitivo
amor com Maria Antonieta D' Alkmin, 0 escritor e convencido
por Antonio Candido a escrever suas memorias. 0 primeiro volume - Sob as ordens de mamae - acaba por ser 0 unico que
vern a publico. Oswald morre em 54, sem narrar sequer a Semana
de Arte Moderna. As memorias do poeta se fecham com a morte
de Daisy, obsessao maior.
A epoca em que Daisy vive 0 romance com Oswald e 0
momenta em que, vindo de sua primeira viagem aEuropa, ele traz
o desejo de revoluyao literaria que se expressa n' 0 perfeito
cozinheiro pelo constante sarcasmo e ironia com 0 estilo de Joao
de Barros, que escreve 0 "medio do born gosto"27. AsMemorias
sentimentais de loao Miramar serao 0 resultado da pesquisa
est6tica que se inicia nas paginas do diario dagar90nniere, onde
surge nao so 0 personagem Miramar, mas a expressao fragmenffiria
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que se encontra tamhem no diario intimo de Daisy.
A troca constante de escritas que se da entre os dois e os
amigos e referencia inegavel para 0 estilo metonimico, trabalhado
e retrabalhado durante os anos ate encontrar forma no romance
de23.

o entrela~amento entre literatura e vida que se da nos tempos da gar90nniere e decisivo para a posterior emergencia da
premissa fundamental da poesia pau-brasil: "A poe~ia existe nos
fatos". Nainsatisfa~ao com as "literatices" quepontuam 0 cotidiano
do reduto se percebe a poeticidade dos registros mais banais: a
febre de Ciclone, 0 agasalho de inverno, a musica tocada na
"phonola".
Resta a certeza de que 0 estilo inquieto de Oswald dialoga
com 0 estilo inquietante de Daisy, condenada pela historia a
ser apenas musa, ou quando muito, uma escritora no condicional,
itl,scrita pelas memorias do poeta: "~e, hill: minhlll: ~etegtihll~/jel:, eu
nllo tivel:l:e ~etdido Ill: l:UU 'memotilll:' inteitllmente flInthticu, elll tlllvez
tivel:l:e l:ido II ~teCutl:Otll do conto ~olicilll que hole tllo bem cultivII 0 meu
IImigo luI!! Coelho"28.

Sob 0 olhar de Haroldo de Campos, Daisy e 0 ultimo grito
romantico que antecede a historia do modernismo brasileiro, a
prova maior de que 0 modele romantico de Luciola nao havia
sido, como se pensava, relativizado pela ambigiiidade de Capitu.
Para 0 cntico e poeta concretista, Daisy "vivencia exasperadamente
e satura urn paradigma literario (...) mOITe por amor"29. E assim
Daisy se inscreve como parte do momento que vira a ser
compreendido como antecedente do "modemismo brasileiro": 0
"pre-modemismo", trazendo consigo todas as nuances e sutilezas
que se encontram no proprio olhar, repleto de posterioridade que
compreende urn determinado tempo como preparatorio para algo
ainda por vir.
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A figura de Daisy ocupa lugares distintos nos variados
discursos que a inscrevem. Na biografia de Oswald de onde
efetivamente emerge a sugestao de sua importancia historica, sob
o peso adquirido pelo testemunho do poeta que a celebra como 0
registro mais forte da memoria de seus ultimos anos, Daisy surge
como urn topico poetico.

o encontro de Oswald com Daisy e todas as reviravoltas e
desastres dahistoria de amor ocuparn 0 fmal do que seria 0 primeiro
volume de urn conjunto de obras dispostas a contar em detalhes
as aventuras pessoais, politicas e esteticas do poeta. Einevitavel
que 0 primeiro volume tenha mesmo esse tom pessoal que marca
Sob as ordens de mamae. Nele, Oswald reiventa a inquietude
dos primeiros anos, em narrativa que entrelac;a (ou ate mesmo
cria) fatos biograficos para prover sua nao tao bern sucedida
trajetoria pessoal e literaria de antecedentes e coerencias passadas:
a formac;ao re1igiosa rigida se contrap5e ainevitavel descoberta
da sexualidade, as perdas arnorosas formam urn continuo com a
perda, bastante prematura, da figura materna, os valores patriarcais
surgem como grande contradic;5es para 0 jovemjornalista do inicio
do seculo.
Neste contexto, a figura de Daisy finaliza a ideia de uma
etapa ardua, de profundas descobertas que serao de algurna forma,
mais tarde, reelaboradas. Daisy e a primeira esposa oficial de
Oswald e marca com sua morte 0 espac;o simultaneo de fim e
recomec;o.

E claro que a primeira questao que se coloca quando se
deseja referir morte de Daisy tal como aparece e~egundo 0
lugar e relevancia que ocupa como epilogo das mem6rias de
Oswald eo fato de que, no caso, a morte feminina pretende ser a
representavao de uma morte real a que uma noticia de jornal
documenta. 0 sentimento de melancolia em torno dafigura de
Daisy vern acompanhado de sentimento de culpa, 0 que pressup5e

a
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a tematiza9ao de uma indireta participa9ao de Oswald no
sofrimento fisico da amada. Entretanto, eprecise observar que
para efeitos textuais, a pressuposi9ao ou nao por parte do leitor
de Oswald acerca da existencia "real" de Daisy e da realidade
empirica de seu sofrimento fisico, serve bern mais aos caprichos
da verossimilhan9a e, portanto, aeficacia da fun9ao emotiva do
discurso oswaldiano do que a qualquer outro fim. Na verdade, a
pressuposi900 de que os fatos narrados em urn volume de riIemorias
devam ser tornados como verdadeiros ou como aqueles que 0
autor cre como verdadeiros (levando-se ai em conta os lapsos
inerentes a esta forma de discurso) tern, antes de tudo, urn valor
contratual entre autor e leitor.
Antes de. ~'efVir ao relato de uma verdade do passado, a
morte de Daisy serve aestrutura e aorganiza9ao do discurso de
Oswald, tenha sido esta criada especificamente para 0 volume de
mem6rias, ou reproduza a pr6pria organiza9ao discursiva do
imaginario do Oswald de Andrade do fim da vida.
Essa oscila9ao da leitura da morte de Daisy entre urn topico
poetico a ser compreendido pela beleza estetica e a enfase na
suposta violencia fisica sofrida por uma m09a chamada Daisy
dependa, antes de tudo, da posi9ao ocupada peto(a) leitor(a) e
dos c6digos culturais que o(a) perpassam no ate de leitura do
texto de Oswald.
Portanto, embora eu nao queira aqui em nenhum momento
desprezar a validade ou a eficacia de proje90es operadas no ate
de leitura, no sentido de, partindo do sofrimento fisico de
personagens, mesmo os ficcionais, remeter a qualquer tipo de
violencia causada a corpos 'reais', creio ser mais interessante
observar como Daisy (os epis6dios em que se inscreve, a pr6pria
tragicidade de suatrajet6ria) serve a determinadas demandas de
significa9ao nao somente do texto de Oswald, mas do interesse
critico que os resgata.
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No contexto de valorizas;ao do diario coletivo enquanto
antecedente do modemismo, ou seja, no proprio processo dinfunico
de abertura do canone modemista, Daisy aparece no discurso de
Mario da Silva Brito com urn perfil quase que identico ao que
adquirira nas memorias do poeta. 0 critico repete os dados
fornecidos por Oswald e delineia sem as sutilezas e as re1ativizas;5es
da culpa oswaldiana uma Daisy"de passos escusos", uma mulher
misteriosa por quem se nutre uma secreta paixao coletiva e define
operftito cozinheiro das almas deste mundo como urn romance
que conta nao so uma historia de amor retirada da propria vida
mas, principalmente, as "surtidas sentimentais e misteriosas da
frequentadora do Bras e pensao de rapazes do Anhangabau"30.

Eevidente 0 carater generalizante da observas;ao de Mario
da Silva Brito, ja que, de acordo com a narrativa de Oswald,
suspeitas e dedus;5es aparte, a entrada na pensao de rapazes e
testemunhada apenas naquela especifica manha, a que nem 0
proprio Oswald decidiu por concluir como urn habito tao regular a
ponto dejustificar a adequas;ao da palavra "frequentadora" utilizada
por Brito. Oswald, inclusive, encontra alento na perpetuas;ao da
duvida em tomo do que seriaa 'verdadeira' Daisy.
Nao se trata aqui de tentar sustentar a inocencia de Daisy e
nem sequer de mostrar os comprometimentos da critica nacional
com 0 sistema patriarca!. 0 que me parece mais interesante
perceber e0 quanta este perfil de Daisy enquanto personagern
fatal, sej a no sentido destruidor de sua vocas;ao para a sedus;ao,
seja no fracasso amaroso de sua inscris;ao na vida de Oswald,
seja pe10s constantes desencontros ocasionados por seu perfil par
demais transgressor, seja pela propria doens;a a criar constante
expectativa de urn fim e ruptura proximos, enfim, 0 que efetivamente
instiga em deduzir que Ciclone pura fatalidade perceber que a
personagem serve, antes de tudo, delimitas;ao de urn espas;o de
ruptum imediatamente anterior ao inicio do "modernismo brasileiro".
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Seja no discurso de Oswald, seja no de Mario da Silva
Brito ou no de Haroldo de Campos, 0 tempo de onde emerge a
figura de Miss Ciclone e 0 tempo que se inscreve sob 0 olhar
delimitado pela consciencia de 22 como marco de periodizayao,
urn olhar que nao pode e nao deseja encontrar nada que se tome
incoerente com a ideia revolucionaria e transgressora que se tern
da Semana de Arte Moderna.
Daisy, enquanto figura marcada para a morte, alude aideia
de urn epilogo, 0 fim de uma etapa, atraves da qual se instaura 0
ponto zero para 0 recomeyo modemista. Presa ao transit6rio,
Daisy, a "musa-tufao" e, na percepyao de Haroldo de Campos, a
versao da vida real dos modelos de heroinas romanticas como
Luciola e Iracema que, ao transgredirem os padroes de cisoo entre
corpo e alma, "rem de pagar com a morte 0 tributo pelainfringencia
da norma"31. "Musa polifOnica", "pre-Pagu da Idade Boemia de
Oswald de Andrade"32 sao termos com que 0 critico caraeteriza
Daisy, deixando bern claro que a ve com os olhos do futuro, ate
mesmo olhos de vanguarda, sem os quais a inscriyoo da normalista
estaria esvaziada de sentido. Este olhar que apreende e configura
Daisy aposteriori eurn olhar demarcado pe10 conceito de periodo
a partir do qual a normalista deve adequar-se aideia de transiyoo
entre 0 romantismo e 0 modemismo.

o diario coletivo de 1918 se publica na decada de 80 em
nome mesmo da compreensao daquele momenta dagar90nniere
como "pre-modemista". A dinamica do canone permite ao
modemismo abrir suas fronteiras, mas 0 momenta de inscriyao de
outras obras, outros generos, outros fatos hist6ricos e urn gesto
direcionado pelo olhar de uma dada compreensao do curso da
hist6ria que tende a incorporar outros fatos a partir da preservayoo
e em nome mesmo da reafirmayao do lugar e do valor hist6ricos
daquele 22 do passado cultural.
Se a hist6ria da literatura brasileira, pelo menos tal como
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enunciada, e a hist6ria de obras e autores que se relacionam
entre si em processo constante, nao e possivel pensar a inscrit;ao
de uma ausencia sem ameat;ar valores, repensar modelos, e nao
s6 operar para alem das margens do canone modernista, mas
desejarultrapassaros valores culturais eideol6gicos que aprisionam
o olhar sobre a literatura e a forma com que esta se configura
atraves de periodos.
E a figura de Daisy-Cic1one serve a meu pensamento como
ponto de partida, pois se a morte e nada mais do que a forma mais
radical com que urn fato simultaneamente se inscreve e se fecha,
relativiza-Ia para pensar Daisy como parte de urn conceito, "0
modemismo" que se deseja problematizar, nada mais pode ser do
que urn sedutor desafio e, para tanto, nada mais eficaz que refletir
sobre a imagem a que alude 0 nome de Cic1one, 0 cic1one, este
fenomeno incontrolavel, forte, veloz, demolidor e cic1ico, capaz
de destruir a linearidade das hist6rias literarias brasileiras e remeter
as inumeras e infmitas hist6rias ainda por contar.

a destino tragico de Daisy se decide na manha em que
Oswald a segue. Pelo menos e isto que me diz aquele livro de
memorias, do qual me resta apenas 0 prazer da desconfianfa.

It possivel contrapor a cada historia diaria uma outra, a cada
palavra 0 seu transverso, e nao sera de todo impossivel seguir
esta mOfa chamada Daisy para alem do que consegue esse
Oswald que passa pela pensao para nao revelar a propria
fraqueza de ter desconfiado.
Mas eu, que tenho aqui 0 conforto de pertencer ao
futuro, eu, que me dou apenas a tarefa de contar uma historia
possivel, e que nao trago comigo 0 requintamento de qualquer
emofiio ou anseio de verdade, posso revisitar este passado
com a frieza dos que olham sem amor, e apenaspelo prazer da
contemplafiio, posso descer esta rua e focalizar uma Daisy
suave e determinada, 0 unico ponto que me importa nesta
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realidade tiio' distante e tiio passada, um ponto em que me
concentro a ponto de com ele' me confundir e poder escrever
sem qualquer receio sobre 0 que de jato se esconde sob 0 nome
de consciencia.
E eis a revelac;iio: entrar na pensiio e, na verdade, 0
ultimo lance de um jogo iniciado logo que Daisy percebe os
passos dn amante. Hit poucos segundns, dera-se 0 encontro
entre sorrisos: dnis corpos entregues a casualidade, atraidns
sem acordo previo para a mesma esquina. E tudo niio teria
passadn de fugaz acaso, a tomar-se uma pequena lembranc;a
das temuras dn destino au a ser esquecidn em instantes, quandn
cada um partiria na direc;iio oposta, se Oswald niio seguisse
os passos de Daisy e se Daisy, impulsiva, niio entrasse nesta
casa amarela, a tal pensiio de rapazesde que apenas auvira
falar, para escrever com 0 proprio punho a historiajalaciosa
de ciumentas fantasias.
Agora, varios olhos pensionistas a examinam na
penumbra. Todos estrangeiros a seucorpo, anuncios dn risco
maior. Olhos masculinos e intransponiveis, opostos a porta
que ela atravessara com a determinac;iio de quem engatilha
um revolver. A porta a qual agora seu corpo se apoia com
uma pressiio que ela deseja imperceptivel a estes olhos que
devem enquadrit-la altiva e indagar sobre 0 destino de sua
presenc;a jeminina ali. E embora niio deseje praticar crime
algum e nem mesmo permitir que seu corpo se mova um
milimetro para alem dn necessario a perjeic;iio da silhueta,
Daisy sabe que ao entrar na pensiio sob os olhos de Oswald,
na medida exata do tempo de atravessar a porta com a leveza
de danc;arina, ela se torna a mais cruel e irreversivel criminosa
e ~ferece a definttiva e perfetta resoluc;iio para a personagem
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Ciclone, a ftmea fatal das noites do Bras.
Apenas umaporta a separa de Oswalde, neste momento,
Daisy se ve pertencente a imagens tra9adas na medida exata
das desconfian9as e dos temores do jornalista. Mas como
desfazer 0 incamodo dos olhares silenciosos dos rapazes da
pensiio? Pois num so relance, Daisy se ve personagem das
histarias que aqueles olhosprojetam. Versoes desencontradas
para a visiio de seu corpo ali. Niio. Eles niio hiio de sabotar
sua farsa e a cada versiio ela ha de se tornar mais perfida.
Mas os olhos devoradores e incongruentes atingem uma
regiiio que niio pode mais suportar a dissolu9iio lenta do que
Daisy acreditava ser, ha apenas alguns segundos. E seus olhos
procuram agora em silencio um ponto de apoio no espa90 em
sombra. Talvez uma parede. Talvez um espelho no qual tente
se reiventar. Mas, im6vel, Daisy alcan9a apenas 0 temor do
que possa residir alem das retinas que a fixam na penumbra.
E Daisy deseja como nunca voltar ao sol, alcan9ar
Oswald e refazer seu destino. Mas mesmo que num relance de
magia ou artimanha de escrita, eu ainda consiga move-la em
dire9iio it porta de saida, Oswald de Andrade ja dobra,
inalcan9avel, uma outra esquina e segue atanito e sozinho em
dire9iio it Histaria33 •
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