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7

Apresentação
Manuel da Costa Pinto

Em 26 de agosto de 1951, o jornalista José Tavares de Miranda publicou, 
na Folha da Manhã, o relato de um encontro com Oswald de Andrade no qual 
informava que o escritor estava envolvido em duas novas obras:

Atualmente trabalha em um grande livro o qual considera o fim de sua obra. 
Trata-se de um ensaio de amplitude intitulado: A Antropofagia como visão do 
mundo, livro que se prende a sua tese para o concurso de professor de literatura 
brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo, da qual é livre-docente da referida cadeira.

Oswald também escreve uma obra que será por certo um documento mui-
to importante do nosso tempo. Trata-se do Diário confessional. Esse livro de 
memórias tem revelações surpreendentes […].*

* O relato foi publicado como texto principal de uma breve entrevista intitulada “Traços de 
identidade”, reproduzida no livro Os dentes do dragão (São Paulo: Globo, 2009, p. 289). A tese 
a que se refere Tavares de Miranda é A crise da filosofia messiânica, escrita por Oswald com 
vistas ao concurso para a cadeira de filosofia da Universidade de São Paulo, e não de literatura 
brasileira, da qual ele se tornara livre-docente em 1945 com a tese A Arcádia e a Inconfidência 
— ambas publicadas em A utopia antropofágica (São Paulo: Globo, 2011).
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As duas obras mencionadas por Tavares de Miranda permaneceriam iné-
ditas até a publicação deste volume, que inclui tanto o Diário confessional quan-
to uma versão inacabada, porém consistente, de A Antropofagia como visão do 
mundo, além de reflexões de caráter fragmentário que Oswald de Andrade es-
creveu em 1952 sobre os trinta anos da Semana de Arte Moderna de 22.

O material permaneceu guardado todos esses anos em meio aos manus-
critos do escritor — mais especificamente, em dezesseis cadernos pertencentes 
ao acervo particular de sua filha, Marília de Andrade. O conjunto inclui uma 
gama variada de anotações esparsas, esboços de textos (em especial para a co-
luna “Telefonema”, publicada no jornal Correio da Manhã entre 1944 e 1954, 
ano da morte de Oswald), fichamentos de livros e versões iniciais do primeiro 
volume de suas memórias, Um homem sem profissão: Sob as ordens de mamãe, 
e da série de artigos “A Marcha das Utopias”, publicada no jornal O Estado de 
S. Paulo de julho a setembro de 1953.

Os cadernos foram escritos entre 1948 e 1954, com exceção de A Antropo-
fagia como visão do mundo e de um caderno em cuja página inicial Oswald 
escreve “A Antropofagia como ‘Philosophia Perennis’: Uma teoria do conflito 
— São Paulo 1946”, como se fosse o título de uma nova obra, mas que contém 
apenas anotações fragmentárias, citações e comentários sobre diferentes obras 
e autores, feitos entre 1946 e 1947.* 

Pode-se afirmar, portanto, que a única obra que restou ao mesmo tempo 
inédita e completa no conjunto dos cadernos é o Diário confessional, que apa-
rece em seis dos dezesseis cadernos, porém de forma descontínua: as partes 
referentes a 1948, por exemplo, estão divididas em dois cadernos, os mesmos 
que contêm as duas partes referentes a 1949, sendo que um desses volumes traz 
os registros de 1950, e assim por diante. Essa repartição caótica, bem ao estilo 

* Numa das páginas do mesmo caderno, aparece ainda o título “O Antropófago — Ensaio 
de uma teoria do conflito”, seguido de algumas páginas de um texto que, contudo, não cor-
responde ao ensaio “O Antropófago”, publicado postumamente em Estética e política (São 
Paulo: Globo, 2011). Uma das raras referências ao texto “A Antropofagia como ‘Philosophia 
Perennis’” em obras de ou sobre Oswald de Andrade aparece na seção “Manuscritos inédi-
tos” da bibliografia do livro Obras escogidas, organizado por Haroldo de Campos e K. David 
Jackson (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1981), dando porém como data da escri-
ta do material o ano de 1948. Ver: K. David Jackson, “Bibliografia”, em Oswald de Andra-
de. Obra incompleta. Ed. crítica. Coord. de Jorge Schwartz. São Paulo: Edusp, 2021, tomo II,  
pp. 1397-477. Col. Archivos 37.
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indisciplinado de Oswald, exigiu assim um trabalho de montagem para resti-
tuir a sequência cronológica dos diários na presente edição. 

Em duas ocasiões, Oswald de Andrade extraiu daí reflexões que desenvol-
veu e publicou na coluna “Telefonema”, reproduzidas no livro homônimo — 
duas dessas colunas trazem, aliás, os títulos “Diário confessional” (2 dez. 1949) 
e “Notas para o meu ‘Diário confessional’” (15 jun. 1951). Além disso, frag-
mentos dessa obra inédita, referentes aos anos de 1948 e 1949, foram publica-
dos pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pignatari na re-
vista Invenção de dezembro de 1964, conforme indicado nesta edição. Trata-se, 
porém, de parcela muito restrita do conjunto. 

Conforme dito acima, os cadernos nos quais Oswald trabalhava incluem 
uma miríade de anotações dispersas e sem data, sendo verossímil que consi-
derasse muitas delas como pertencentes ao impulso memorialístico que está 
na origem do Diário confessional. Como, entretanto, é impossível determinar 
quais dessas anotações de fato poderiam representar uma marginália a ser 
incorporada pelo autor na versão final do diário, esta edição segue fielmente 
as indicações explícitas de Oswald. Ou seja, publica-se aqui a sequência de 
textos, com entradas de dia e mês entre 1948 e 1954, da forma indicada por 
ele em seu manuscrito, que demarca claramente o início e o fim dos diários 
com datas simbólicas: respectivamente, o aniversário de cinco anos de seu 
casamento com Maria Antonieta d’Alkmin (sua última mulher) e seu próprio 
aniversário de 64 anos.

Aparentemente, Oswald começou a fazer um registro cotidiano de suas 
vivências como ponto de partida para a elaboração de suas memórias. Essa 
intenção original é sugerida por um comentário que faz em Um homem sem 
profissão, no qual aparece a expressão “diário confessional”: “Antonio Candido 
diz que uma literatura só adquire maioridade com memórias, cartas e docu-
mentos pessoais e me fez jurar que tentarei escrever já este diário confessional”.

Entretanto, existe uma clara discrepância temporal entre o livro de me-
mórias do autor (cujo primeiro e único volume concluído cobre o período de 
1890 a 1919) e o diário publicado no presente livro, que começa em 1948 e traz 
poucas reminiscências de tempos pregressos. Se, portanto, a matéria que cons-
titui Um homem sem profissão não está no Diário confessional, por que este 
seria base para aquele? Dessa forma, é possível especular que, uma vez recons-
tituídos os períodos anteriores das memórias (para as quais previa quatro ou 
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cinco volumes), Oswald utilizasse as anotações dos diários para compor o úl-
timo volume, dedicado ao período posterior a 1945.

No encontro com Tavares de Miranda, contudo, Oswald já parece tratar o 
Diário confessional como livro autônomo, embora também seja possível que 
usasse a expressão para se referir às memórias, que até aquele momento ainda 
não haviam sido escritas em sua forma final. O fato é que temos duas obras: as 
Memórias e confissões (subtítulo de Um homem sem profissão, lançado poucos 
meses antes da morte do autor) e o até agora inédito Diário confessional. Ou 
seja, memória e diário funcionam como variantes formais e existenciais de um 
mesmo documento de “maioridade”.

Dito isso, o leitor notará que há no Diário confessional dois períodos 
lacunares: a parte referente a 1950 vai apenas de janeiro a agosto, e aquela 
correspondente a 1953 não traz anotações entre os meses de fevereiro e julho. 
Neste último caso, o motivo da interrupção é explícito: no dia de seu aniver-
sário, 11 de janeiro, Oswald decreta o fim dos diários, apenas para retomar 
sua escrita em 7 de agosto do mesmo ano (com a anotação “Diário novo”), 
prosseguindo até 11 de janeiro do ano seguinte — quando, aí sim, sentencia: 
“Fim do ciclo dos diários”. No caso de 1950, porém, é provável que ele tenha 
abandonado a escrita do diário temporariamente, para cuidar de sua malfa-
dada candidatura a deputado federal — uma das tantas tentativas desespera-
das para sair do inferno financeiro em que se viu envolto nos anos finais de 
sua vida.

Pois, se há uma tônica dominante no Diário confessional, é exatamente 
esta: a insegurança econômica que pouco a pouco vai ocupando espaço cada 
vez maior no registro de um cotidiano atormentado por credores e por infru-
tíferas iniciativas de vender bens, conseguir empréstimos, negociar hipotecas 
— termo que surge ao lado de palavras recorrentes como “promissória”, “letra”, 
“título”, “anticrese”, “papagaio”, pertencentes a um jargão hoje em desuso para 
designar os compromissos assumidos com instituições de crédito e, sobretudo, 
agiotas que se aproveitavam da situação de Oswald com empréstimos a juros 
extorsivos, que aumentavam seu endividamento. 

Os problemas de Oswald haviam começado muito antes. Seu pai, que vi-
nha de uma família abastada do sul de Minas, mudara-se para São Paulo em 
1881, tornando-se vereador e uma espécie de “latifundiário urbano”, dono da 
Vila Cerqueira César e de terrenos em bairros como Pacaembu, Pinheiros, Su-
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maré e Mooca. Ao morrer em 1919, porém, o vultoso patrimônio de “seu” José 
Oswald já estava em parte hipotecado.

Inicialmente, esses reveses não alteraram a rotina de viagens transatlânti-
cas glamorosas de Oswald, que viveu seu período áureo durante o casamento 
com a pintora Tarsila do Amaral, oriunda de uma rica família de cafeicultores 
— tanto que o escritor chegou a comprar uma das fazendas do sogro. Foi após 
a crise mundial de 1929, que coincidiu com a separação de Tarsila e sua ligação 
com a militante comunista Patrícia Galvão, a Pagu, que os problemas econô-
micos se acirraram, até chegar ao dramático período compreendido por este 
Diário. Aqui, o “homem sem profissão” — que, filho único, herdara imóveis e 
terrenos hoje localizados em alguns dos bairros mais nobres de São Paulo — 
está insolvente, seu patrimônio encontra-se desvalorizado ou bloqueado por 
pendências jurídico-burocráticas, então trabalha feito louco visitando agiotas, 
corretores, diretores de banco. 

Em determinados momentos, Oswald faz lembrar o Naziazeno de Os ra-
tos, de Dyonelio Machado (romance que, aliás, ele aponta como um dos me-
lhores da literatura brasileira). A exemplo do anti-herói do escritor gaúcho, que 
percorre em delírio expressionista a Porto Alegre dos anos 1930, tentando con-
seguir uns trocados para garantir o leite de seu rebento, Oswald se vê prestes a 
não conseguir pagar o aluguel da casa e o colégio dos filhos pequenos, Anto-
nieta Marília e Paulo Marcos (nascidos de seu casamento com Maria Antonie-
ta), e entra numa espiral persecutória, demonizando o benfeitor que, na véspe-
ra, acenara com um empréstimo ou com a compra de um terreno, mas acabara 
traindo o compromisso, aprofundando a desgraça do escritor e afiando suas 
garras. “A vida é uma calamidade a prestações”; “Proletas e underdogs, eis o que 
temos mesmo que ser neste mundo imundo”, ele escreve, revoltando-se contra 
as atribulações que comprometem sua saúde cada vez mais debilitada e desper-
tam nele o fantasma da morte e até mesmo do suicídio. 

Mesmo no ápice do desespero, porém, Oswald encontra energia criativa 
para ensaiar um poema que denominou de “Experiência Passaláqua” (em refe-
rência ao nome de um dos endereços nos quais morou, a rua Monsenhor Pas-
saláqua, em São Paulo). Esse experimento verbal, no qual se cruzam conflitos 
familiares e diatribes financeiras, está disperso pelos diários como um work in 
progress e representa um texto poético inédito dentro do ineditismo do conjun-
to — que inclui ainda alguns esboços, também inéditos, de cenas para um pro-
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jetado, mas nunca realizado, terceiro volume de Marco zero (em geral indica-
dos por Oswald pela sigla “M.Z.”).

Como bem observou Marília de Andrade durante os trabalhos de edição 
deste livro, o Diário confessional é o mundo de O Rei da Vela, a peça revolucioná-
ria (em mais de um sentido) que Oswald escreve em 1933 e na qual faz a autópsia 
pândega das estruturas canibais brasileiras, que ele tentou expurgar com sua An-
tropofagia — contraponto expansivo, dionisíaco e produtivo para nossa autofagia 
ressentida e usurária. Publicada em 1937, mas encenada pela primeira vez em 
1967 por José Celso Martinez Corrêa no Teatro Oficina, O Rei da Vela seria, como 
se sabe, uma das principais referências do tropicalismo. E a peça também traz 
passagens nas quais Oswald projeta, de modo quase masoquista, elementos de sua 
biografia — como nessa cena inicial, ambientada no “Escritório de usura de Abe-
lardo & Abelardo”, em que os agiotas ironizam com requintes de crueldade: 

Família é uma coisa distinta. Prole é de proletário. A família requer a proprieda-
de e vice-versa. Quem não tem propriedades deve ter prole. Para trabalhar, os 
filhos são a fortuna do pobre… […] É a desordem social, o desemprego, a Rússia! 
Esse homem possuía uma casinha. Tinha o direito de ter uma família. Perdeu a 
casa. Cavasse prole! Seu Abelardo, a família e a propriedade são duas garotas que 
frequentam a mesma garçonnière, a mesma farra… quando o pão sobra… Mas 
quando o pão falta, uma sai pela porta e a outra voa pela janela.*

Mas esses diários trazem também marcas do mundo pré-crise de 1929. Ao 
mesmo tempo que bate dia a dia na porta de reles credores e financistas, Oswald 
negocia sua saída do buraco com algumas das mais ilustres personagens da 
República: oferece terrenos ao arquiteto Oscar Niemeyer, pleiteia créditos com 
o banqueiro Gastão Vidigal, consegue audiência com o próprio presidente, Ge-
túlio Vargas. São resquícios do Oswald que ia à Europa em transatlânticos e, 
como ele mesmo diz aqui, conviveu com Pablo Picasso, Max Jacob, Blaise Cen-
drars, Jean-Louis Barrault e Isadora Duncan — com quem passou uma lendária 
noitada num hotel paulistano, noitada esta que ele promete esclarecer, sem 
avançar sobre o que já foi dito em Um homem sem profissão…

Para além de caricaturas e nostalgias, o autorretrato que sobressai desse 
Diário confessional é, sobretudo, o de um homem fragilizado e carinhoso com 

* O Rei da Vela. São Paulo: Companhia das letras, 2017, p. 19.
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sua mulher Maria Antonieta, emocionado com seus filhos menores e orgulhoso 
dos mais velhos, o artista plástico Nonê (seu filho com a francesa Henriette 
Denise Boufflers, a Kamiá, e eterno companheiro no calvário econômico) e o 
cineasta Rudá (do casamento com Pagu). Quando, ao longo do diário, Oswald 
fala de seus “onze”, está se referindo a esse núcleo familiar — ele, a mulher e os 
quatro filhos —, que ele sustentava, e no qual se incluem ainda a nora, Adelaide 
Guerrini de Andrade, e os netos nascidos até então, todos com o sobrenome 
Guerrini de Andrade: Inês, José Oswald (Timo, abreviação do apelido Timo-
chenko, em referência ao general russo fundamental na vitória dos aliados na 
Segunda Guerra), Marcos Antônio e Bárbara Heliodora (Pilula). Vale desta-
car, ainda, as menções afetuosas aos membros da família de Maria Antonieta 
d’Alkmin, que se tornaram muito próximos ao escritor, dando-lhe apoio emo-
cional e até financeiro. Ao final da vida, Oswald também encontra algumas 
personalidades intelectuais que calam fundo em sua sensibilidade, como Josué 
de Castro (autor de um importante estudo sobre a fome no Brasil) e Albert Ca-
mus, interlocutores que reverberam suas preocupações éticas e políticas.

Camus, por sinal, é presença marcante no Diário confessional. Oswald faz 
vários esboços, em francês, do discurso de recepção ao escritor, que visitou o 
Brasil em 1949, e descreve os preparativos para a viagem que fez com ele a 
Iguape — experiência que o autor de O estrangeiro reconstitui em detalhe em 
seu Diário de viagem e que está na gênese do conto “A pedra que cresce”, de O 
exílio e o reino, ambientado na cidade do litoral paulista. Aliás, Camus é res-
ponsável pelo único registro existente do ensaio A Antropofagia como visão do 
mundo, além da breve menção de Tavares de Miranda, na reportagem da Folha 
da Manhã, e das referências feitas pelo próprio Oswald em seu diário.

Em seu relato de viagem ao Brasil, Camus anota, em 3 e 4 de agosto: “Jan-
tar com Oswald de Andrade, personagem notável. Seu ponto de vista é que o 
Brasil é povoado de primitivos e que é melhor assim. […] Andrade me expõe 
sua teoria: a antropofagia como visão do mundo” — e, em seguida, explica com 
notável fidelidade (em se tratando da transcrição de uma conversa informal) a 
teoria de Oswald.*

* Camus assim traduz as ideias de O.A.: “Diante do fracasso de Descartes e da ciência, retorno 
à fecundação primitiva: o matriarcado e a antropofagia. O primeiro bispo que desembarca na 
Bahia tendo sido comido por lá, Andrade datava sua revista como do ano 317 da deglutição do 
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É bastante verossímil pensar que, ao usar a expressão “a antropofagia como 
visão do mundo” para apresentar suas ideias a Camus, Oswald tivesse em men-
te o ensaio homônimo que concebia no momento, não se referindo apenas à 
Antropofagia de 1928 como forma de ver e interpretar a realidade brasileira. 
Tanto é que, no Diário confessional, Oswald afirma, em 13 de novembro de 
1949: “Vou enfim redigir o que será o meu maior livro — A crise da filosofia 
messiânica, tese para o concurso de filosofia, donde sairá A Antropofagia como 
visão do mundo, que mandarei a Camus”.

Quase um ano antes, aliás, ele redige respostas a um “inquérito” em que 
inclui uma reflexão na qual estabelece um liame entre o diário, o ensaio inédi-
to e outros textos que concebia ao final de década de 1940:

O que me levou ao Diário confessional que estou redigindo foi o medo de não 
poder terminar a filosofia imatura em que trabalho. A Antropofagia como visão 
do mundo. Pelo menos aí ficará fixada a pesquisa em torno do primitivismo 
tecnizado que vejo tomar conta de toda a Terra. Entre escrever apressadamente 
um Breviário de Antropofagia, A Antropofagia como filosofia perene ou ainda 
Uma filosofia do ócio e do conflito, três livros que imaginei e anoto, prefiro não 
perder o que está feito e que há vinte anos elaboro, mesmo através da experiência 
marxista que fiz. (Diário confessional, pp. 91-2)

O comentário esclarece um aspecto misterioso do manuscrito. O caderno 
em que Oswald redige A Antropofagia como visão do mundo traz, em seu fron-
tispício escrito à mão, a data de 1930. Ao final do mesmo caderno, porém, há 
frases soltas e anotações com datas bem posteriores, 1946 e 1950. Muito prova-
velmente, isso indica que Oswald pensava em retomar, no período em que es-
creve seus diários, a “filosofia imatura” cuja elaboração iniciara vinte anos antes.

A antropofagia como visão do mundo pertence ao mesmo movimento de 

bispo Sardinha”. Há uma pequena imprecisão de Camus: o manifesto, publicado em 1928 no 
primeiro número da Revista de Antropofagia, foi datado do “Ano 374 da Deglutição do Bispo 
Sardinha”, mas Oswald também “erra”, talvez intencionalmente, pois o religioso foi devorado 
pelos índios caetés em 1556, e não em 1554 (que é o resultado se subtraímos 374 da data de 
publicação do manifesto, 1928); possivelmente, Oswald adulterou o ano para fazer o ritual an-
tropófago coincidir com o ano da fundação de São Paulo — onde foram lançadas as bases do 
modernismo na Semana de 22.
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sistematização filosófica, antropológica e sociológica das sementes lançadas 
sobre o chão de Pindorama no “Manifesto Antropófago”. Como é sabido, pas-
sado o momento vanguardista (cujo espírito, no entanto, Oswald jamais aban-
dona), o escritor desdobra suas percepções em termos mais ensaísticos e con-
ceituais na tese A crise da filosofia messiânica, na série de artigos “A Marcha das 
Utopias” e numa sucessão de textos publicados em vida ou postumamente. 
Dentre esses, o que mais se aproxima de A Antropofagia como visão do mundo 
é “O Antropófago”, publicado em Estética e política a partir de um manuscrito 
depositado no Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulalio (Cedae/
IEL/Unicamp). Segundo a organizadora do volume, Maria Eugenia Boaventu-
ra, o manuscrito registra datas de 1952 e 1953, além de um subtítulo (suprimi-
do da edição em livro) que aparece também nesta anotação de 17 de junho de 
1952 do Diário confessional: “O título do meu livro ficou O antropófago — Sua 
marcha para a técnica, a revolução e o progresso. Já tenho quase duzentas pági-
nas escritas”.*

“O Antropófago” aborda vários temas presentes em A Antropofagia como 
visão do mundo, como a “hipótese das latitudes”, que também já aparecera em 
“Meu Testamento” (depoimento de 1944 a Edgard Cavalheiro, publicado em A 
utopia antropofágica). Mas seu desenvolvimento é bastante diferente do ensaio 
aqui publicado, em que Oswald adota ao mesmo tempo um tom mais oracular 
para tratar do devir antropofágico e uma genealogia mais especulativa (radica-
da na biologia dos seres elementares) para a função devorativa que nos define 
e que foi, segundo ele, recalcada por uma espécie de terror mítico moldado por 
fatalidades geográficas. Em resumo, o inacabado A Antropofagia como visão do 
mundo parece estar na gênese do igualmente inacabado “O Antropófago” e de 
outros ensaios que Oswald menciona no Diário confessional, mas dos quais não 
deixou esboços consistentes.

Em seu teor utópico ou profético, A Antropofagia como visão do mundo 
traz também as marcas culturais do período. Oswald funde um idealismo con-
ceitual de matriz hegeliana e uma fenomenologia das derivas comportamentais 

* Segundo Boaventura, Oswald ditou parte de “O Antropófago” para sua mulher, Maria Antonieta, 
quando estava convalescente. Como não há registro desse período de convalescença no Diário 
confessional, que termina em 11 de janeiro de 1954, é provável que a versão desse ensaio que chegou 
até nós tenha sido arrematada a partir de março do mesmo ano, quando Oswald é internado para 
uma cirurgia e escreve o caderno de reflexões “Livro da convalescença”, depositado no Cedae.
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do homem diante de sua condição, das sociedades e mesmo do cosmos. Em 
uma singular combinação de ideias de Rousseau, Marx, Spengler, Freud e 
Einstein com estudos etnográficos hoje contestados (como sua noção de um 
matriarcado primordial), ele busca determinações ao mesmo tempo metafísi-
cas, materialistas e até climatológicas para descrever a “concepção imperialista 
do homem fáustico” e a “decadência do Ocidente”, cujos sintomas seriam supe-
rados pela antropofagia dos povos “voluptuários”. Para isso, cria categorias que 
soam excêntricas — como “estado catacumbal” ou “latitudes fáusticas” e “lati-
tudes sanchas”, inspiradas nos mitos literários do mefistofélico Fausto e do sub-
misso Sancho Pança de Cervantes — e recorre a um jargão racial para celebrar 
nas culturas indígena e negra a “ordem profunda do homem natural”.

O manuscrito de A Antropofagia como visão do mundo não está completo 
— seu texto contínuo é interrompido após um capítulo sobre Rousseau. Mas 
Oswald escreveu, no mesmo caderno, e depois de deixar algumas páginas em 
branco, duas outras seções, que transcrevemos na presente edição, indicando, 
porém, que seriam provavelmente incorporadas e mescladas a outros desen-
volvimentos das ideias contidas no ensaio.

Igualmente incompleto é o conjunto de anotações e insights que Oswald 
escreve sobre a Semana de 22 — incluído também ao fim deste volume. A gê-
nese desses fragmentos é incerta. Poderiam ser esboços para um ou mais textos 
da coluna “Telefonema”, ou para textos encomendados por jornais e revistas, 
ou ainda rascunhos de respostas a alguma entrevista, tendo em vista que se 
comemoravam então os trinta anos da eclosão modernista. Algumas reflexões 
desses fragmentos aparecem, bastante modificadas, em textos pontuais de Es-
tética e política, tais como “Brecheret” e “O modernismo”. Este último foi pu-
blicado pela revista Anhembi em 1954, porém fala mais dos preparativos e do 
“alarido” provocado pela programação da Semana, ao passo que as anotações 
aqui transcritas se referem a seu legado. 

Evidentemente, o tom ácido das anotações oswaldianas sobre os protago-
nistas (ou algozes) do movimento é característico de um caderno íntimo e 
talvez fosse amenizado numa eventual versão publicada pelo próprio autor — 
o que torna “Semana de 22, trinta anos” (título atribuído ao conjunto por esta 
edição) um instantâneo das lembranças e visões retrospectivas de Oswald con-
centradas em torno do evento seminal do modernismo e de suas reverbera-
ções, principalmente a partir dos anos 1930.
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convenções textuais da presente edição

Oswald de Andrade escrevia quase sempre a lápis nos dezesseis volumes de 
capa dura ou brochura pertencentes à coleção particular de Marília de Andrade, 
o que inclui os sete cadernos dos quais foram extraídos todos os textos aqui 
publicados. Essa característica material resulta em manuscritos de difícil leitura, 
com muitas palavras, incluindo nomes de pessoas, cuja decifração é incerta.

Além disso, Oswald cita uma miríade de pessoas cuja identificação exata 
foi impossível de estabelecer — principalmente ao descrever seus périplos por 
instituições financeiras e credores individuais, quando convive com persona-
gens que, embora recorrentes no Diário confessional, deixaram poucos traços.

Para proporcionar uma leitura mais fluida, sem excesso de notas, recor-
reu-se aos seguintes critérios no estabelecimento dos textos:

• Nos comentários e notas, sempre nos referimos a Oswald de Andrade 
como O.A.

• Quando há supressão de trechos indecifráveis, as lacunas textuais são 
indicadas por colchetes e reticências: […].

• Comentários sobre a disposição espacial do manuscrito ou informa-
ções adicionadas ao texto pelo organizador, como prenomes ou sobre-
nomes, nomes completos de instituições, títulos de livros etc. aparecem 
sempre entre colchetes e em itálico. Por exemplo: Noemia [Mourão]; 
[Banco] Imobiliário; O Único [e sua propriedade], de [Max] Stirner.

• Trechos de decifração incerta foram transcritos entre colchetes, sem 
itálico.

• Palavras e frases escritas nas entrelinhas ou à margem da página são 
indicadas entre colchetes, em itálico, e eventualmente seguidas da 
anotação de Oswald de Andrade sem itálico. Por exemplo: [nas entre-
linhas: Uma mitologia do ócio — elaboração totêmica].

• Páginas do manuscrito em que Oswald de Andrade faz contas e rela-
ciona dívidas, nomes de credores/instituições financeiras etc. foram 
suprimidas e substituídas por indicações da intervenção. Por exem-
plo: [relação de bens e dívidas].

• Nomes de pessoas pertencentes ao círculo familiar do autor ou que, 
por serem públicas, são hoje menos conhecidas, foram completa-
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dos pelo organizador com o auxílio de Marília de Andrade e Érico 
Melo; nomes de pessoas com as quais mantinha relações ocasionais 
ou meramente comerciais e que não deixaram registro foram man-
tidos tal como no manuscrito; nomes de personalidades, artistas, in-
telectuais etc. foram completados apenas quando isso constitui 
informação que facilite o reconhecimento pelo leitor (o que não é 
o caso de figuras sobejamente conhecidas como Marx, Nietzsche, 
Freud etc.).

• Atualizamos a ortografia e adequamos a acentuação e a hifenização 
ao atual Acordo Ortográfico. 

• Palavras e frases em línguas estrangeiras foram grafadas em itálico, 
com tradução em notas de rodapé.

• Títulos de obras e periódicos escritos entre aspas pelo autor foram 
grafados em itálico e sem aspas, seguindo o padrão da editora.

• Algumas vírgulas foram adicionadas, apenas quando há erro flagran-
te comprometendo a compreensão do texto.

• Quando o texto traz (?), trata-se de recurso do próprio autor, indican-
do dúvida. Quando traz [?], com o ponto de interrogação em itálico, 
significa intervenção do organizador para indicar frase interrogativa 
da qual não constava o sinal.

• Alguns nomes escritos de forma errada foram corrigidos (como 
“Rousseau”, e não “Rosseau”, ou “Ferreira Gullar”, e não “Goulart”); 
outros foram atualizados (como “Cerqueira César”, e não “Cezar”; 
“Getúlio Vargas”, e não “Getulio”).

• Mantivemos a grafia e a sintaxe das frases em que Oswald mimetiza 
os modos peculiares de falar de seus interlocutores.

• Oswald usa diversas formas de grafar números, horas, datas e medi-
das em geral; para facilitar a leitura, padronizamos tal uso quando 
conveniente, optando por uma delas, transcrevendo-os por extenso 
ou em algarismos, conforme o padrão da editora.

• Substantivos comuns e adjetivos grafados por Oswald ora em maiús-
cula ora em minúscula foram padronizados em minúscula, salvo 
quando é relevante manter a opção do autor — caso de termos que 
denotam conceitos ou ideias próprias, como “Antropofagia” ou “Mo-
ral de Escravo”.
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• Como o leitor notará, o autor muitas vezes se refere a seu filho Nonê 
(apelido de Oswald de Andrade Filho) como Nony, grafia que manti-
vemos. Mas padronizamos a grafia de “Baíla” para as diferentes for-
mas com que Oswald grafa o apelido de sua filha, Antonieta Marília 
de Andrade.

Devo o convite para realizar este trabalho de edição dos cadernos de Os-
wald de Andrade à generosidade da filha do escritor — a dançarina e coreógra-
fa Marília de Andrade (que tive o prazer de conhecer quando fui curador da 
Flip de 2011, que teve o escritor como autor homenageado) — e da editora e 
poeta Alice Sant’Anna. O mínimo que poderia dizer é que o diálogo que man-
tivemos faz de ambas coorganizadoras deste livro, no qual também teve parti-
cipação fundamental o publisher Otávio Marques da Costa.

Marina Jarouche e João Victor de Almeida, responsáveis pelo árduo tra-
balho de transcrição dos manuscritos (a partir de fotografias digitais feitas por 
Alice Keiko Taira), foram parceiros essenciais da empreitada — especialmente 
Marina, que, além de decifrar forma e conteúdo do texto, muitas vezes deixava, 
à margem de nossos arquivos de trabalho, comentários emocionados sobre 
esse documento biográfico que é o Diário confessional.

Um livro extraído de um conjunto de manuscritos que seu autor não teve 
tempo de revisar e organizar dá margem a muitas dúvidas e inseguranças 
quanto ao ineditismo e à contextualização dos originais, exigindo consultas a 
grandes conhecedores de Oswald de Andrade como Jorge Schwartz e Gênese 
Andrade, coordenadores editoriais das obras do escritor, K. David Jackson e 
Augusto de Campos — cujas informações minimizaram as eventuais impreci-
sões pelas quais sou o único responsável. A eles se somam os jornalistas Ale-
xandre Agabiti Fernandez e Flávia Costa Neves Machado, que contribuíram na 
elucidação de questões específicas surgidas ao longo do trabalho de estabeleci-
mento dos textos dos manuscritos. 

O editor de texto Willian Vieira e a preparadora Silvia Massimini Felix 
foram muito além da padronização e da correção textual, contribuindo para 
decisões editoriais que tiveram em Érico Melo um leitor cujas notas esclarece-
doras se confundem com a deste organizador. Em nome deles, agradeço a toda 
a equipe da Companhia das Letras.
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