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RESUMO

Na obra de Mário de Andrade polígrafo, a vertente do ensaísta
vinculada ao historiador da arte brasileira, mostra-se enquanto
processo de criação em Padre Jesuíno do Monte Carmelo, estudo que
o autor estava em vias de considerar concluído, ao morrer em 1945.
A tese, ao contemplar, à luz da crítica genética, a elaboração do
ensaio sobre esse pintor do barroco paulista, a partir da organização
dos documentos no dossiê dos manuscritos, teve, como proposta,
desvendar a pesquisa do historiador que, vinculada a um projeto no
SPHAN, uniu a busca de fontes primárias ao diálogo com outros
historiadores, em leituras pertinentes. Desta forma, ao analisar notas
de trabalho, presentes na margem de livros e em fólios, assim como
versões de texto, procurou seguir o caminho da criação nas partes
que compõem o ensaio. Entendeu, também, que o rigor

da

interpretação do ensaísta mescla-se, sem qualquer prejuízo, à criação
do ficcionista na invenção da psicologia de Jesuíno, artista mulato,
personagem.

Palavras-chave: Mário de Andrade historiador, Padre Jesuíno do
Monte Carmelo, barroco paulista, história e ficção, crítica genética.

ABSTRACT

In the polygraph work of Mário de Andrade, the essayist’s
versant linked to the Brazilian Art historiographer, shows while
creation procces in Padre Jesuíno do Monte Carmelo study that the
author was about to consider concluded, when he died in.1945. The
thesis,

contemplating,

by

the

genetics

criticism,

the

essay’s

elaboration about this painter of “paulista” baroque style, since the
organization of documents in the manuscript’s dossier had, as
proposal, to reveal the historiographer’s research that, linked to a
project at SPHAN, joined the search of primary sources to the
dialogue with others historiographers, in pertinent lectures. In this
way, analyzing work’s notes, presents in books borders and folios, as
well as text versions, this thesis attempted to follow the creation way
in the parts which composes the essay. It also understood that
interpretation’s rigour of the essayist mixtures, without any prejudice,
to the fictionist creation in the Jesuino’s psychology invention, mulato
artist, personage.

Keywords: Mário de Andrade historiographer, Padre Jesuíno do Monte
Carmelo,
criticism.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho originou-se de proposta feita pela Profa. Dra. Telê
Ancona Lopez, quando da defesa de minha dissertação de mestrado,
que focalizou o ensaio Padre Jesuíno do Monte Carmelo, de Mário de
Andrade. Na dissertação, após reflexões a respeito do universo
barroco e da contribuição expressiva do historiador paulista sobre a
arte do período, abordei o envolvimento dele com o personagem
Jesuíno do Monte Carmelo, manifesto no desenrolar de todo o texto,
em recorrentes indicações a respeito do mulatismo do pintor colonial
o que, para o escritor, teria determinado uma obra de características
psicológicas.
Aceitei,

então,

convite

da

professora

para

trabalhar

na

organização dos manuscritos de Padre Jesuíno do Monte Carmelo.
Trata-se do dossiê Padre Jesuíno do Monte Carmelo, com um
total de 206 documentos e 2347 fólios, na série Manuscritos Mário de
Andrade, no Arquivo que faz parte do acervo do escritor. O dossiê foi
objeto de uma primeira tentativa de identificação, a cargo da
estagiária Cristiane Yamada Câmara, trabalho interrompido sem
grande desenvolvimento.
No projeto que me foi proposto, o objetivo inicial era entender
a sequência em que se encontravam os documentos ou como tinham
sido originalmente organizados. O dossiê constitui-se de manuscritos
autógrafos, datiloscritos e cópias de documentos, além de cartas e de
artigos sob a forma de recortes de jornais.
O contato inicial e o estudo dos documentos culminaram em
anotações e hipóteses a respeito da admissível trajetória da criação
do estudo Padre Jesuíno do Monte Carmelo, com o registro de todas
as possíveis inquietações e dúvidas ali externadas pelo escritor.
O material reunido denuncia preocupação com fontes e datas,
utilização de lembretes, alusões a apontamentos anteriores e
1
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