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“(...) a satisfação intelectual não me bastava... A ação me fazia falta. As
teses isoladas irritavam-me. Era necessário concretizar (...). Tenho
muita força. Onde irei empregar esta força?” (FERRAZ, 2005:77)

Patrícia Rehder Galvão, conhecida como Pagu (São João da Boa Vista, SP,
09/06/1910 - Santos, SP, 12/12/1962) é uma das personagens mais intrigantes
da história do Brasil no século 20. Escritora, poetisa, tradutora, desenhista,
cartunista, jornalista, diretora de teatro, incentivadora cultural e militante
comunista, ela teve grande destaque no Modernismo, sobretudo no Movimento
Antropofágico, em que foi tida como a “musa” ou “o anúncio luminoso da
Antropofagia”, segundo a expressão do jornalista Álvaro Moreyra (CAMPOS,
1982:323).
Dona de uma biografia extraordinária – que, cada vez mais, é objeto de teses
acadêmicas, livros e biografias, exposições, documentários, minisséries
televisivas, produções teatrais, música, filme, etc –, Pagu conviveu desde muito
jovem com importantes figuras das artes, da literatura e da política, não só do
Brasil como de outros países para onde viajou. Embora não tenha participado da
Semana de Arte Moderna (ocorrida em fevereiro de 1922), tendo na época
apenas 11 anos de idade, seu espírito libertário e progressista deixaria marcas
profundas na cultura brasileira, de 1928 até o final da sua vida. Para além dos
clichês que lhe foram impostos, Patrícia Galvão foi sobretudo “uma intelectual
desassombrada e lúcida”, como a chamou o poeta Augusto de Campos.
Em oposição à arte de teor conservador e aos costumes de uma sociedade
atávica, passadista e retrógrada − predominantes no país desde o século 19 −,
Pagu se fez uma mulher ousada, audaciosa e polêmica, à cuja beleza e
sensualidade naturais soube acrescentar também uma consciência criativa,
crítica e revolucionária sob diversos aspectos. Não por acaso, foi presa 23 vezes
por motivações políticas, perseguida, torturada, silenciada, de acordo com Lúcia
Maria Teixeira Furlani, uma de suas biógrafas (FURLANI, 1991).
Mas, felizmente, sua prolífica obra sobreviveu nos poemas ilustrados, desenhos,
romances, poesias e contos policiais, além de uma série de artigos e ensaios
sobre temas variados, escritos ao longo de décadas. Através dela, bem como da
sua atribulada existência, podemos traçar um complexo retrato da paisagem
cultural brasileira do final dos anos 1920 ao início da década de 1960.
Entretanto, não é fácil − nem produtivo − enquadrar Pagu em qualquer categoria.
Como nos lembra Augusto de Campos, “não se trata de forjar uma escritora ou
uma artista. Patrícia Galvão foi uma e outra coisa, sem propriamente fazer
carreira de letras ou de artes.” (CAMPOS, 1982:30).
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Pagu no final da década de 1920 e no início dos anos 1930

Oswald, Tarsila, Pagu e o Modernismo
O Manifesto Futurista de Marinetti, publicado em Paris, em 1909, marca o início
de uma longa série de vanguardas ao longo das primeiras décadas do século
20. Somente 13 anos depois essa nova onda modernista europeia repercutiria
de fato no Brasil, com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, em
São Paulo. Seus principais postulados teóricos − a negação do passado, a nova
noção de brasilidade e a redescoberta da realidade brasileira, além da
valorização do cotidiano − formulados e sintetizados poeticamente por Mário de
Andrade (São Paulo, 1893-1945) e Oswald de Andrade (São Paulo, 1890-1954),
entre outros intelectuais, encontrarão forte ressonância, a partir de 1924, na obra
de Tarsila do Amaral (Capivari, SP, 1886 - São Paulo, 1973), especialmente nas
chamadas fases “Pau-Brasil” (1924-1928) e “Antropofágica” (1928-1930).
Patrícia Galvão, cuja família passou a viver em São Paulo desde 1913, estudou
nas Escolas Normais do Brás e da Praça da República. Por volta de 1925,
conhece Mário de Andrade, no Conservatório Dramático e Musical. E alguns
anos depois, o poeta Raul Bopp (1898-1984), que lhe deu o apelido de Pagu,
após pensar que seu nome fosse Patrícia Goulart, donde “Pagu” seria uma
derivação. Em 27/10/1928, Bopp publicou na revista Para Todos..., a primeira
versão do poema “Coco de Pagu”, com ilustração de Di Cavalcanti (1897-1976).
Depois, o poema seria modificado e apareceria em livro em “Cobra Norato e
Outros Poemas” (Editora Dau al Set, Barcelona, 1954. pp. 104-105).

2

Di Cavalcanti. Revista Para Todos..., Ano X, no. 515, Rio de Janeiro, 1928.

Segundo Bopp, foi ele quem apresentou Pagu ao casal Tarsila e Oswald. Desde
então, a adolescente passou a frequentar a residência deles, aparecendo
constantemente em sua companhia, declamando poemas e sendo festejada por
todos. Segundo o artista Flavio de Carvalho, “ela era uma colegial que Tarsila e
Oswald resolveram transformar em boneca. Vestiam-na, penteavam-na, até que
se tornasse uma santa flutuando sobre as nuvens” (CAMPOS, 1982:320).
E assim, Pagu começa a se tornar “a musa antropófaga”, aparecendo em salões
literários, teatros e jornais. Entre suas múltiplas facetas, talvez a sua produção
de desenho ainda seja uma das menos conhecidas. Patrícia Galvão estreou
como desenhista nas páginas da Revista de Antropofagia, em 1929, com apenas
18 anos de idade. A revista, surgida no âmbito do Movimento Antropofágico –
cujo célebre Manifesto de Oswald de Andrade foi nela publicado em 1928 –, teve
dois momentos distintos (ou “dentições”, como queriam seus criadores): o
primeiro teve 10 números publicados, entre maio de 1928 e fevereiro de 1929,
com a colaboração de grandes escritores e jornalistas modernistas (Mário de
Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira,
Menotti del Picchia, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Pedro Nava, etc), sob a
direção de Alcântara Machado e gerência de Raul Bopp; o segundo momento,
sob a liderança de Geraldo Ferraz (1905-1979) – que seria o último companheiro
de Pagu, de 1940 ao final da sua vida −, teve 16 números publicados no jornal
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Diário de São Paulo, de março a agosto de 1929. Foi a fase mais revolucionária
da revista, cuja crítica radical direcionava-se à acomodação e ao
conservadorismo que parecia diluir o caráter experimental e contestatário da
Semana de 1922, com publicações de textos de Oswald de Andrade, Raul Bopp,
Geraldo Ferraz, além de desenhos de Di Cavalcanti, Cícero Dias e, sobretudo,
de Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão.

“A primeira grande batalha da Antropofagia”, como foi anunciada pela revista, foi
a polêmica primeira exposição individual de Tarsila no Brasil, ocorrida em julho
de 1929, no Palace Hotel, no Rio de Janeiro. Uma comitiva acompanhou a artista
– já saudada por Oswald de Andrade como a nossa maior pintora –, desde São
Paulo. Nela estava a mais nova antropófaga, que manifestou grande admiração,
registrando no livro de assinatura da mostra: “a alegria de Pagu perto da arte
mais boa do mundo” (GOTLIB, 2018:178), e ainda fazendo uma caricatura de
Tarsila para uma reportagem sobre a exposição.

Da esquerda para a direita: Pagu, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Elsie Houston,
Benjamin Péret e Eugênia Álvaro Moreyra, dentre outros. Rio de Janeiro, 1929.
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Caricatura de Tarsila feita por Pagu e publicada originalmente na Revista Para Todos...,
Ano XI, no. 555, Rio de Janeiro, 03/08/1929, p. 21., por ocasião da exposição da pintora.

Ainda nesse ano, Patrícia Galvão produz sua primeira obra literária, o “Álbum de
Pagu – Nascimento, Vida, Paixão e Morte”, uma pequena autobiografia ilustrada,
com cerca de 28 páginas, dedicada a Tarsila do Amaral. Só descoberto na
década de 1970, entre alguns documentos de Tarsila, o Álbum foi divulgado por
Augusto de Campos na revista baiana Código n.2, em 1975, e depois no seu
livro sobre Pagu. Nessa obra da jovem modernista, a presença dos textos aliados
às imagens já revelam uma forte e ousada experimentação. Segundo o poeta
concretista, “estes textos e desenhos oswald-tarsilianos cheios de amor e humor
têm algo de amadorístico na expressão e no texto e, no entanto, constituem uma
tentativa rara de ligar verbal e não-verbal” (CAMPOS, 1982:43).
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Algumas páginas do “Álbum de Pagu – Nascimento, Vida, Paixão e Morte”, 1929.
(No original cada desenho-texto ocupa uma página).

O agitado 1929 termina com o fim do casamento de Tarsila e Oswald, que se
apaixona por Pagu... Após uma viagem à Bahia com sua nova amada, em
dezembro, Oswald se separaria definitivamente de Tarsila para se casar com
Pagu, já grávida de Rudá Galvão de Andrade (1930-2009). O casamento ocorreu
em 05/01/1930, diante do jazigo da família do escritor, no Cemitério da
Consolação, para depois se retratarem diante de uma igreja.

Pagu, a desenhista antropófoga
Somente em 2004, após 75 anos longe dos olhos do público, é que os desenhos
originais de Patrícia Galvão foram expostos. A exposição “Desenhos de Pagu”
foi realizada de 22 a 29 de abril na Universidade Santa Cecília (UNISANTA), em
Santos (SP), e de 4 a 30 de maio no MIS – Museu da Imagem e do Som, em
São Paulo. Em ambas as ocasiões, foi lançado o livro “Croquis de Pagu e outros
momentos felizes que foram devorados reunidos”, organizado por Lúcia Furlani,
com a colaboração de Leda Rita Ferraz e de Rudá de Andrade, com cerca de 22
desenhos. A exposição apresentou um recorte do livro, exibindo os desenhos e
uma caricatura que Pagu fez de Tarsila, além de material jornalístico da época.
No livro citado são apresentadas duas produções de Patrícia Galvão: o “Caderno
de Croquis de Pagu” e o “Álbum de Pagu – Nascimento, Vida, Paixão e Morte”,
com poemas ilustrados, que foi dedicado por ela a Tarsila do Amaral. Esses
desenhos foram produzidos entre 1929 e 1930, período em que Patrícia Galvão
emerge no Modernismo brasileiro, sob a tutela de Oswald de Andrade e Tarsila
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do Amaral. Nesses trabalhos, que traduzem a plena efervescência antropofágica
e uma forte influência dos desenhos de Tarsila, observa-se paisagens e cenários
das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Itanhaém, além dos estados
da Bahia e Espírito Santo, entre outros locais não identificados. A coleção inclui,
ainda, uma representação despretensiosa da Sagrada Família (com as figuras
simplificadas de Jesus, Maria e José). Como afirmou a organizadora, “dentro
desta mulher, longe de condicionamentos e repressões estéticas, literárias,
sexuais, sociais e culturais, topamos com a leveza dos traços, quase infantis,
característicos de uma arte moderna”. (FURLANI, 2004).

Desenhos de Pagu, publicados no livro “Croquis de Pagu e outros momentos felizes que
foram devorados reunidos”, org. por Lúcia M. Teixeira Furlani (Unisanta/Cortez Editora)
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Tarsila do Amaral. O Pescador, 1925. Óleo sobre tela. 66 X 75 cm.
Museu Hermitage São Petersburgo, Rússia.

Tarsila do Amaral. Descarregamentos, 1924. Nanquim sobre papel.
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