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Resumo 

 

Trata-se de uma discussão sobre as possíveis multiplicidades de um 

manuscrito. Analiso bilhetes e carta que foram incorporados, por Mário de Andrade, 

ao manuscrito Preto e tiveram sua natureza duplicada, pois o estudo mostrou que 

os documentos começaram a participar do processo criativo como notas de 

trabalho, juntamente com aquelas de punho do próprio escritor.  

Palavras chaves: Correspondência. Notas de trabalho. Mário de Andrade. 

 

Resumé 
ll s'agit d'une discussion sur les possibles multiplicités d'un manuscrit, basée 

sur l'analyse des billets et de la lettre incorporés, par Mário de Andrade, au 

manuscrit Preto et dont la nature a été dédoublé. L'étude  montre que les documents 

ont commencé à participer du processus créatif en tant que notes de travail, en 

même temps que celles de la main de l’auteur. 

Mots clés: Correspondance. Notes de travail. Mário de Andrade.  

 
O processo de criação deste meu estudo teve início em 2008, quando a 

primeira versão foi apresentada, como trabalho final, à disciplina de pós-graduação 

“A epistolografia de Mário de Andrade e seu projeto pedagógico”, ministrada pelo 

Prof. Dr. Marcos Antonio de Moraes na FFLCH-USP. A discussão foi aprofundada e 

incorporada como parte da minha dissertação de mestrado: Processo de criação do 

estudo Preto, um inédito de Mário de Andrade, defendida em novembro de 2010, 

sob orientação da Profª Dr. Telê Ancona Lopez. Esta terceira versão, vale dizer, 

recebeu novamente uma ampliação na sua abordagem. Meus estudos dedicados à 

criação do autor de Macunaíma insere-se no Projeto Temático Estudo do processo 

de criação de Mário de Andrade nos manuscritos de seu arquivo, em sua 

correspondência, em sua marginália e em suas leituras, financiado pela FAPESP, 

vinculado à FFLCH/IEB-USP, coordenado pela Prof. Telê Ancona Lopez.  

1 FFLCH-IEB- USP/FAPESP. 
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 Antes de apresentar os manuscritos selecionados para este estudo, é 

preciso ter ideia do Fundo Mário de Andrade no IEB/ USP2. O acervo divide-se em 

três grandes partes: biblioteca, coleção de artes plásticas e arquivo, este último 

reúne dezessete séries, como por exemplo: Correspondência Mário de Andrade; 

Manuscritos Mário de Andrade; Manuscritos de vários autores, etc. Os documentos, 

analisados neste trabalho, fazem parte do manuscrito Preto, título nº 97, da série 

Manuscritos Mário de Andrade. Este conjunto totaliza 350 documentos e abarca um 

amplo estudo sobre o negro, cuja duração, que abrange mais de 20 anos, foi 

interrompida pela morte prematura de Mário de Andrade. Preto agrega 16 diferentes 

subtemas, como por exemplo, “Religião”, “Apodos”, “Contra o Preto (preconceito, 

linha de cor)”; “Música”, “Mulher de cor”, etc. Uma parcela desta coleta forneceu ao 

escritor a base teórica para as três versões de textos encontradas no manuscrito, 

refiro-me aos três ensaios que fundamentam suas cogitações sobre a existência do 

preconceito de cor3

Trata-se de um projeto inacabado em que o estudioso deixou, à sua discípula 

Oneyda Alvarenga, as coordenadas para a publicação.  A ex-aluna, no entanto, não 

pode concluir aquele que seria o de número 13 das Obras Completas do escritor

 no Brasil. 

4

Durante o processo de organização do dossiê, encontrei alguns documentos 

que tiveram suas naturezas duplicadas: chegaram a Mário de Andrade como 

correspondência e ele, além de incorporá-los materialmente à sua pesquisa, 

transforma-os em notas de trabalho. Ao comparar com as outras notas prévias do 

conjunto, identifiquei, portanto, que houve colaboradores no processo criativo do 

manuscrito Preto. A análise desses documentos indica que se trata de um modus 

operandi possível de ser encontrado no acervo de outros escritores. Dessa forma, 

. 

Atualmente a organização deste volume está sob minha responsabilidade, prevista 

a publicação para o próximo ano, no projeto que une o IEB-USP às editoras 

cariocas Agir e Nova Fronteira.  

2 Mário de Andrade deixou um precioso acervo que se encontra no patrimônio do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo, desde 1968, adquirido pela universidade por iniciativa dos 
Profs. Drs. Antonio Candido de Mello e Souza e José Aderaldo Castello, então diretor do Instituto. O 
acervo compõe-se do arquivo com mais de 30 mil documentos, da biblioteca com mais de 17 mil 
volumes, e da coleção de artes visuais que reúne obras de artes plásticas e peças de folclore.  
3 Tratam-se dos artigos: A Superstição da cor preta. Publicações médicas. São Paulo: junho, julho de 
1938; “Linha de cor”. O Estado de São Paulo. 29 março 1939 e da conferência preparada para a 
comemoração do Cinquentenário da Abolição em 1938: Aspectos do preconceito de cor no Brasil.  
4 Ver: GRILLO, Angela Teodoro. “Preto, história e composição do manuscrito”. In: Processo de 
criação do estudo Preto, um inédito de Mário de Andrade. Dissertação de Mestrado. Orientação: 
Profª Drª Telê Ancona Lopez. FFLCH-USP. 2010. p. 21-25.  
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procuro focalizar a importância de estarmos atento à possível multiplicidade da 

“função”, no sentido menos mecânico possível, de um documento; argúcia que 

possibilita aumentar o campo de visão do processo criativo estudado.  

 Estudos de Marcos Antonio de Moraes, sobre a correspondência de Mário de 

Andrade, ressaltam que o escritor trabalhava com deslocamento de documentos:  
 

[...] algumas cartas recebidas pelo escritor foram deslocadas por ele próprio 
para os manuscritos de sua produção (atualmente a Série Manuscritos 
Mário de Andrade), para os documentos que representavam a produção 
intelectual e artística de seus interlocutores e amigos (Manuscritos de 
Vários Autores) e até mesmo foram encaminhadas para a coleção de artes 
plásticas. Essas cartas, perfeitamente situadas nesses grupos, cumprem 
um papel específico, na maior parte das vezes determinado por Mário de 
Andrade.5

 
  

Como veremos nos exemplos seguintes, trata-se de uma mudança, ou ainda, 

uma duplicação da natureza do documento, feita por Mário de Andrade, para 

cumprir no processo de criação, como diz Marcos Moraes, um papel específico, no 

caso deste manuscrito, o papel de nota de trabalho. 

 Entre 1938 e 1943, Mário de Andrade conta com os serviços de seu 

secretário e bibliotecário José Bento Faria Ferraz que “conhecia como ninguém os 

meandros do arquivo do escritor. As fichas do Dicionário Musical, os envelopes da 

documentação de Na pancada do Ganzá, revistas, as pastas de correspondências, 

tudo era ordenado cuidadosamente pelas suas mãos”6

 

. A organização dos 

documentos do escritor, num primeiro momento, teve à disposição a boa vontade de 

sua irmã, e quando ela se casa, José Bento, aluno de Mário de Andrade do 

Conservatório de Música, é contratado e passa a ter um papel importante, 

sobretudo no período em que o escritor vive no Rio de Janeiro entre 1938 e 1941. 

Numa carta, sem data, mas provavelmente do tempo em que vivia na então capital 

do país, tem-se um pedido importante, relativo ao estudo Preto, endereçado ao 

moço secretário: 

Com o “Preto” é que a porca torce o rabo. Vão aqui os dois trabalhos que 
pretendo ajuntar num só e acrescentar. Leia pra entender a escolha que 
você terá que fazer. Primeiro: tenho um livro sobre Simbolisme des Coulers 
ou coisa parecida, que foi daqui praí na última grande remessa. Me mande 
já. Segundo: passe este meu estudo à Gilda, que fiquei mesmo de lhe 
enviar. Ela que o leia e o devolva imediatamente a você. Quanto às fichas 
você pelas que tiverem subtítulo, se desinteressará por todas as que 

5 MORAES, Marcos Antonio de. Orgulho de jamais aconselhar: A epistolografia de Mário de Andrade. 
Edusp, 2007. p. 148. 
6 Idem. Ibdem. p.198. 
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tratarem de história, de escravidão, de anedotas etc. Das outras você terá 
pacientemente que buscar nos livros pra ver a que se referem. Só me 
interesso por cor preta como superstição geral européia ou universal 
mesmo, provérbios, ditos e quadrinhas. Veja bem: versalhadas semicultas, 
eruditas ou popularesco-urbanas contra o preto, apodos em desafios, não 
me interessam. De poesia, só quadrinhas populares, você dando, se 
possível a região onde foi colhida. Além, está claro, da referência 
bibliográfica, pelos números (não se engane) pois tenho cópia aqui.7

 
 

As notas de trabalho seguintes historiam que a participação do secretário 

ultrapassa os pedidos de organização do arquivo pessoal do escritor, os bilhetes de 

José Bento contribuem no processo criativo de Mário de Andrade ao acrescentar 

dados à pesquisa.  A resposta, a qual retoma o assunto da carta acima, foi 

incorporada, por Mário de Andrade, a Preto. Embora, neste caso, não haja nenhuma 

informação nova ao estudo, o que chama a atenção é a insistência em acertar o 

pedido feito por Mário de Andrade. A precaução do secretário em não cometer erros 

torna-se um documento guardado pelo escritor, talvez porque contribuísse à 

reflexão dele mesmo ao que desejava coletar. Além disso, exemplifica o fato de que 

Mário de Andrade não reescrevia a correspondência que passavam a participar do 

processo de criação, acrescentava-a à sua pesquisa juntamente com notas de 

próprio punho. Como se vê na imagem a seguir8

 

: 

Transcrição: 

“Mario me explique uma coisa/ Você me disse que só se interessava/ por cor 

preta como superstição geral/ europea ou universal mesmo, provérbios/ ditos e 

quadrinhas./ Quero saber se os provérbios, ditos/ e quadrinhas são gerais (contra o 

ne-/gro) ou se relacionam com a/ superstição da cor preta./ Outra coisa: 

Documentação já usa-/da (fechada num envelope) você não/ quer não, não é?/ É só 

o lado supersticioso que você/ quer manifestado pelos provérbios, di-/tos e 

quadrinhas, não é assim?” 

Durante a análise dos documentos do título, encontrei, ainda, um recado, 

assinado por José Bento, pregado por um alfinete no ensaio “Linha de cor”9

7 Apud. MORAES, Marcos Antonio de. Orgulho de jamais aconselhar: A epistolografia de Mário de 
Andrade. Edusp, 2007. p. 198. 

. Vale 

dizer, que para a organização do dossiê esta nota foi remanejada para o grupo que 

abarca o subtema “Apodo”; ressalto que a classificação do manuscrito, nas notas da 

pesquisa, guarda este tipo de percurso que historia a criação. Seguindo o raciocínio 

8 Todas as imagens foram cedidas pelo IEB-USP.   
9 Op. cit. 
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de que Mário de Andrade incorporava os bilhetes do secretário ao seu dossiê de 

criação, o bilhete ali permaneceu, pois o futuro bibliotecário acrescentou um dado 

novo à pesquisa. Como se vê a seguir:  

 

Transcrição: 

 “Preto é parido/ Mulato é cagado/ (ouvido em S Paulo/ em fev. de 1943”)/ Zé Bento) 

Esta pesquisa de Mário de Andrade abre os olhos de José Bento para 

ocorrências que encontra a respeito da cor preta. O tema talvez tenha o 

surpreendido e interessado, pois o rapaz passa a participar da criação andradiana 

com referências coligidas em leituras e nas ruas. O caso acima exemplifica que não 

parece ser uma encomenda de trabalho de campo, mas sim uma frase ouvida por 

acaso e anotada para servir à pesquisa de Mário. Importante observar que a nota 

corresponde há quase quatro anos depois da publicação do artigo e funciona 

mesmo como um bilhete, pois, ao consultar aquele documento, Mário de Andrade 

encontra mais uma contribuição do secretário. Quanto ao próximo bilhete, 

encontrado alfinetado com um grupo de notas do punho do escritor, revela mais 

uma vez a leitura atenta do secretário, que compreendia bem os caminhos da 

criação do escritor. Segue a transcrição do documento: 
 

“Músicos pretos/ “vestidos todos à/ trágica, mas de/ diferentes côres”/ R.I.G.S.P./ XX 
141/ Zé Bento”10

José Bento refere-se ao artigo “Frei Gaspar da madre Deus” de Affonso d’E 

Taunnay, publicado na Revista do Instituto Geográfico de São Paulo, nº 20, 1915

 

11

Outro bilhete exemplifica uma nova contribuição do secretário para a criação 

de Mário de Andrade: ao apontar um trecho, da obra O português do Brasil (Rio de 

. 

A biblioteca de Mário de Andrade não agrega este volume consultado por José 

Bento, por isso, é importante notar que, assim como o apodo, ouvido na rua e 

anotado, este trecho também é colhido pelo secretário atento sem um pedido prévio 

do escritor. A semelhança do papel da nota de trabalho leva a supor que assim 

como Mário, José Bento carregava um bloco de notas consigo; e também como ele, 

anotava ocorrências relativas aos projetos andradianos.  

10 Autógrafo a grafite; fólio destacado de bloco de bolso (10,5 x 6,8 cm). 
11 Consultei o exemplar da Biblioteca de Yan de Almeida Prado que também integra o acervo do IEB-
USP. Além disso, foi uma das bibliotecas eu Mário de Andrade recorreu muitas vezes, conforme 
atesta no manuscrito Bibliografia para Na pancada do ganzá. 
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Janeiro: Civilização Brasileira, 1936) de Renato Mendonça, José José Bento chama 

atenção para um excerto que ele acredita que possa ter passado despercebido por 

Mário de Andrade. Estudos de Telê Ancona Lopez, sobre a biblioteca e marginalia 

de Mário de Andrade, apontam que embora haja obras sem anotação marginal, isto 

não significa que o escritor não a lera ou mesmo que não lhe servira de matriz12

 

. 

José Bento aponta para uma passagem que não recebeu anotação do escritor, e 

que é armazenada por Mário de Andrade no conjunto. Segue a transcrição abaixo: 

Preto/ Mario você se esqueceu de anotar isto em Renato Men-/donça: O Português 
do Brasil, Rio, L936. Civ. Brasileir-/Ra:/ Ele cita uma modinha do carnaval de 1932 
“cadê/ viramundo” em que há esta quadra:/ “Galinha din preta, na incruziada/ 
Quando foi din madrugada/ Peixe in dendê Farofa amarela/ Com três vintém numa 
panela”/ pagina 315./ Zé Bento13

 

 

Além de José Bento, outras pessoas participaram deste processo criativo ao 

terem sua correspondência incorporada aos estudos. Há outro bilhete que, embora 

não tenha assinatura, pelo conteúdo, podemos dizer que, provavelmente, seja de 

autoria de Oneyda Alvarenga, discípula de Mário de Andrade, musicóloga e primeira 

diretora da Discoteca Municipal de São Paulo, que hoje recebe seu nome. Ao dar a 

este documento uma dupla natureza -correspondência/nota de trabalho- o escritor 

incorpora-o ao arquivo da criação para servir-lhe como material de consulta.  

 

Padre/ (superstição)/ Mário, você escreveu “Já em Portugal ver uma/ mulher preta 

dá infelicidade mas ver preto/ dá felicidade.-..” Agora pense nisto:/ Tenho 

observado\ na Zona Norte do Estado (Jacareí) e mês-/mo na capital, XX quando 

uma moça vê padre/ na rua vira imediatamente a manga do vestido, pa-/ra “isolar” o 

peso como dizem. Padre dá peso./ Quanto aos homens não vi fazerem gesto 

nenhum,/ embora zombem do padre à vista./ Ora, não será por daquela superstição 

lusa “mulher preta dá infelicidade”... que se/XXXXX/ atribue ao padre de/ preto

12 Um dos temas tratados em: LOPEZ, Telê Ancona. “A biblioteca de Mário de Andrade: seara e 
celeiro da criação”.  In: ZULAR, Roberto (org.). Criação em processo: ensaios de crítica genética. 
São Paulo, Iluminuras, 2002, p. 47. 

 a 

qualidade de chamar peso à pessoa que o vê?/ João Ferreira diz: os homens 

13 Datiloscrito a fita vermelha e assinatura a lápis azul; folha destacada de bloco de bolso (16,3 x 11 
cm). 
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quando vêm padre, desabo-/toam a abotoadura XXXX dos punhos da camisa, ou/ 

fazem figa./ (É colega aqui na discoteca)/ XXXXXX14

  

 

O último documento, que consigna dupla natureza, analisado neste trabalho, 

trata-se de uma carta de Nicanor Miranda. Dois dias após a publicação de “Linha de 

cor” n’O Estado de S. Paulo em 29 de março de 1939, o amigo e chefe da Divisão 

de Educação e Recreio do Departamento da Cultura da cidade de São Paulo envia 

a Mário de Andrade uma carta com ditos populares ouvidos de sua avó materna. E 

assim como os bilhetes, os trechos desta carta não são reescritos, o documento é 

assimilado ao dossiê da criação: 

Todos esses documentos servem para exemplificar a colaboração de 

terceiros neste processo de criação do estudo Preto. Exceto uma, todas as outras 

contribuem com novos apodos para a pesquisa andradiana de manifestações 

ultrajantes contra o negro, lidas ou ouvidas no cotidiano, que contribuem para provar 

a existência do preconceito racial no Brasil. Como mostra o pesquisador, 

historicamente e em várias culturas a cor branca está associada ao bem e a preta 

ao mal. Tal aspecto é transposto pelo homem dominante ao homem negro durante a 

escravidão e continua mesmo depois da abolição. Ao tomarem contato com os 

estudos, seja por estar em contato direto com a criação, como José Bento, seja pelo 

jornal, como Nicanor Miranda, importa perceber que as manifestações dos 

correspondentes demonstram um desejo de contribuição numa espécie de 

concordância com o pensamento andradiano. Dessa forma, passam a participar do 

processo de criação. 
 

14 Datiloscrito a fita preta, rasura a fita preta e acréscimo a tinta vermelha; folha destacada de bloco 
de bolso (16,4 x 11 cm). 
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