
 

WARNING: This document is

protected by copyright. All

rights reserved. Reproduction 

or downloading for personal 

use or inclusion of any portion 

of this document in another 

work intended for commercial 

purpose will require permission 

from  the copyright owner(s).

ADVERTENCIA: Este docu-

mento está protegido bajo la

ley de derechos de autor. Se

reservan todos los derechos.

Su reproducción o descarga 

para uso personal o la inclusión 

de cualquier parte de este 

documento en otra obra con

propósitos comerciales re-

querirá permiso de quien(es)

detenta(n) dichos derechos. 

Please note that the layout  

of certain documents on this 

website may have been modi-

fied for readability purposes.  

In such cases, please refer to 

the first page of the document 

for its original design.

Por favor, tenga en cuenta  

que el diseño de ciertos  

documentos en este sitio  

web pueden haber sido  

modificados para mejorar  

su legibilidad. En estos casos,  

consulte la primera página  

del documento para ver  

el diseño original.

Documents of 20th-century  
Latin American and Latino Art
A DIGITAL ARCHIVE AND PUBLICATIONS PROJECT AT THE MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON

International Center for the Arts of the Americas    |   The Museum of Fine Arts, Houston

P.O. Box 6826, Houston, TX  77265-6826    |   http://icaadocs.mfah.org

   International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston



Nhengacu Verde-Amarelo (Manifesto do Verde-Amarelismo ou da Escola da Anta) 

A descida dos tupis do planalto continental no rumo do Atlantico foi uma fatalidade histérica pré-cabralina, que preparou o 

ambiente para as entradas no sertdo pelos aventureiros brancos desbravadores do oceano. 
A expulsdo, feita pelo povo tapir, dos tapuias do litoral, significa bem, na historia da América, a proclamacdo de direito das 

racgas e a negacdo de todos os preconceitos. 

Embora viessem os guerreiros do Oeste, dizendo "ya so Pindorama koti, itamarana po anhatim, yara rama recé", na realidade 

nao desceram com a sua Anta a fim de absorver a gente branca e se fixarem objetivamente na terra. Onde estdo os rastros 

dos velhos conquistadores? 

Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se diluirem no sangue da gente nova. Para viver subjetivamente e 

transformar numa prodigiosa forca a bondade do brasileiro 0 seu grande sentimento de humanidade. Seu totem nao é 
camivoro: Anta. E este um animal que abre caminhos, e ai parece estar indicada a predestinagdo da gente tupi. 

Toda a historia desta raga corresponde (desde o reino Martim Afonso, ao nacionalista "verdamarelo" José Bonifacio) a um 

lento desaparecer de formas objetivas e a um crescente aparecimento de forgas subjetivas nacionais.O tupi significa a 

auséncia de preconceitos. O tapuia é o proprio preconceito em fuga para o sertao. O jesuita pensou que havia conquistado o 
tupi, e o tupi é que havia conquistado para si a religido do jesuita. O portugués julgou que o tupi deixaria de existir; e o 
portugués transformou-se, e ergueu-se com fisionomia de nacgd&o nova contra a metropole: porque o tupi venceu dentro da 
alma e do sangue portugués. 

O Tapuia isolou-se na selva, para viver; e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas inimigas. O tupi socializou-se sem 
temor da morte; e ficou eternizado no sangue da nossa raga. O tapuia é morto, o tupi é vivo. 

O mameluco voltou-se contra o indio, para destruir a expressdo formal, a exterioridade aborigine; porque o que ha de 

interior no bugre subsistira sempre na alma do mameluco e se perpetuara nos novos tipos de cruzamento. E a fisionomia 

propria da gente brasileira, nado fichada em definicgdes filosdficas ou politicas, mas revelada nas tendéncias gerais comuns. 

Todas as formas do jacobinismo na América sao tapuias. O nacionalismo sadio, de grande finalidade histérica, de 
predestinagdo humana, esse é forgosamente tupi. 

Jacobinismo quer dizer isolamento, portanto desagregacdo. 

O nacionalismo tupi nao é intelectual. E sentimental. E de aco pratica, sem desvios da corrente histérica. Pode aceitar as 
formas de civilizagéo, mas imp6e a esséncia do sentimento, a fisionomia irradiadora da sua alma. Sente Tupa, Tamandaré 

ou Aricuta através mesmo do catolicismo. Tem horror instintivo pelas lutas religiosas, diante das quais sorri sinceramente: 

pra qué? 

Deram-lhe uma casaca da Camara dos Comuns, durante mais de meio século, e a Republica encontrou-o igualzinho ao que 

ele ja era no tempo de D. Jodo, ou no tempo de Tiradentes. 
Ndo combate nem religides, nem filosofias, porque toda a sua forca reside na sua capacidade sentimental. 

A Nacdo é uma resultante de agentes histdricos.O indio, o negro, o espadachim, o jesuita, o tropeiro, o poeta, o fazendeiro, 

© politico, o holandés, o portugués, o indio, o francés, os rios, as montanhas, a mineracdo, a pecuaria, a agricultura, o sol, 
as léguas imensas, o Cruzeiro do Sul, o café, a literatura francesa, as politicas inglesa e americana, os oito milhdes de 

quildmetros quadrados... 

Temos de aceitar todos esses fatores, ou destruir a Nacionalidade, pelo estabelecimento de distingées, pelo 

desmembramento nuclear da idéia que dela formamos. 

Como aceitar todos esse fatores? N&o concedendo predominancia a nenhum. 

A filosofia tupi tem de ser forgosamente a "n&o-filosofia". O movimento da Anta baseava-se nesse principio. Tomava-se o 
indio como simbolo nacional, justamente porque ele significava a auséncia de preconceito. Entre todas as ragas que 

formaram o Brasil, a autdctone foi a Unica que desapareceu objetivamente. Em uma populacdo de 34 milhdes nado contamos 

meio milhdo de selvagens. Entretanto, 6 a Unica das ragas que exerce subjetivamente sobre todas as outras a acdo 

destruidora de tracos caracterizantes; é a unica que evita o florescimento de nacionalismos exdticos; é a raca 

transformadora das racas, e isso porque nao declara guerra, porque nao oferece a nenhuma das outras o elemento 

vitalizante da resisténcia. 

Essa expressdo de nacionalismo tupi, que foi descoberta com o movimento da Anta (do qual resultou um sectarismo 

exagerado e perigoso), é evidente em todos os lances da vida social e politica brasileira. 
Nao ha entre nos preconceitos de ragas. Quando foi 13 de Maio, havia negros ocupando ja altas posigdes no pais. E antes, 
como depois disso, os filhos de estrangeiros de todas as procedéncias nunca viram os seus passos tolhidos. 

Também nao conhecemos preconceitos religiosos. O nosso catolicismo é demasiadamente tolerante, e tao tolerante, que os 

proprios defensores extremados dele acusam a Igreja Brasileira de ser uma organizacgado sem forcga combativa (v. Jackson 

Figueiredo ou Tristao de Athayde). 

Nao ha também no Brasil o preconceito politico: o que nos importa é a administracdo, no que andamos acertadissimos, pois 
so assim consultamos as realidades nacionais. Os teoristas da Republica foram os que menos influiram na organizacgdo 

pratica do novo regime. No Império, 0 sistema parlamentar so se efetivou pela interferéncia do Poder Moderador. Dentro da 
Republica os que mais realizam sao os que menos doutrinam. Ainda agora, nas plataformas dos nossos candidatos, ndo 

procuramos os tracos de uma ideologia politica, porém o que nos interessa é apenas a diretriz da administracao. 

Pais sem preconceitos, podemos destruir as nossas bibliotecas, sem a menor conseqiiéncia no metabolismo tupi, da 

ndo-filosofia, da auséncia de sistematizagées. 

Somos um pais de imigracgdo e continuaremos a ser reftigio da humanidade por motivos geograficos e econdmicos



demasiadamente sabidos. Segundo os de Reclus, cabem no Brasil 300 milhdes de habitantes. Na opinido bem fundamentada 

do socidlogo mexicano Vasconcelos, é de entre as bacias do Amazonas e do Prata que saira a "quinta raga" e "raca cosmica", 

que realizara a concdrdia universal, porque sera filha das dores e das esperancas de toda a humanidade. Temos de construir 

essa grande nacao, integrando na Patria Comum todas as nossas expressées histdricas, étnicas, sociais, religiosas e 

politicas. Pela forga centripeta do elemento tupi. 
Mas, se 0 tupi se erigir em filosofia, criaraé antagonismos, provocara dissociacdo, sera uma forca centrifuga. E o Brasil 

falhara, pois precipitara acontecimentos. 

Toda e qualquer sistematizacdo filosdfica entre nds sera tapuia (destinada a desaparecer assediada por outras tantas 

doutrinas) porque vivera a vida efémera das formas ideoldgicas de antecipacdo, das formulas arbitrarias da inteligéncia, 
tendo necessidade de criar uma exegese especifica, unilateral e sem a amplitude dos largos e desafogados pensamentos e 

sentimentos americanos e brasileiros. 

Foi o indio que nos ensinou a rir de todos os sistemas e de todas as teorias. Criar um sistema em nome dele sera substituir 

a nossa intuigdéo americana e a nossa consciéncia de homens livres por uma mentalidade de analise e de generalizacado 

caracteristica dos povos ja definidos e cristalizados. 
A continuagado do caminho historico tupi sé se dara pela auséncia de imposicées tematicas, de imperativos ideoldgicos. O 
arbitrio mental nado pode sobrepor-se as fatalidades césmicas, étnicas, sociais ou religiosas. 
O estudo do Brasil ja ndo sera o estudo do indio. Do mesmo modo que o estudo da humanidade, que produziu o budismo, o 

cristianismo, a Grécia, a Idade Média, 0 romantismo e a eletricidade, ndo sera apenas a pesquisa freudiana do homem da 

pedra lascada. Se Freud nos da um algarismo, a historia da Civilizagdo nos ofereceu uma equacgdo em que esse algarismo 

entra tao-s6 como um dos muitissimos fatores. 

Assim, também 0 indio é um termo constante na progressdo étnica e social brasileira; mas um termo n&o é tudo. Ele ja foi 
dominado, quando se agitou entre nds a bandeira nacionalista, - o denominador comum das racas adventicias. Coloca-lo 

como numerador seria diminui-lo. Sobrep6-lo sera fada-lo ao desaparecimento. Porque ele ainda vive, subjetivamente, e 

vivera sempre como um elemento de harmonia entre todos os que, antes de desembarcar em santos, atiraram ao mar, como 

o cadaver de Zaratustra, os preconceitos e filosofias de origem. 

Estavamos e estamos fartos da Europa e proclamamos sem cessar a liberdade de acao brasileira. 

Ha uma retorica feita de palavras, como ha retérica feita de idéias. No fundo, sao ambas feitas de artificios e esterilidades. 

Combatemos, desde 1921, a velha retdérica verbal, ndo aceitamos uma nova retérica submetida a trés ou quatro regras, de 

pensar e de sentir. Queremos ser o que somos: brasileiros. Barbaramente, com arestas, sem auto-experiéncias cientificas, 

sem psicanalises e nem teoremas. 

Convidamos a nossa geracdo a produzir sem discutir. Bem ou mal, mas produzir. Ha sete anos que a literatura brasileira 

esta em discussdo. Procuremos escrever sem espirito preconcebido, ndo por mera experiéncia de estilos, ou para veicular 

teorias, sejam elas quais forem, mas com o Unico intuito de nos revelarmos, livres de todos os prejuizos. 

A vida, eis 0 que nos interessa, eis o que interessa 4 grande massa do povo brasileiro. Em sete anos a nossa geracdo nova 

tem sido o publico de si mesma. O grosso da populacdo ignora a sua existéncia e se ouve falar em movimento modemo é 

pelo prestigio de meia duzia de nomes que se impuseram pela forga pessoal se seus proprios talentos. 

O grupo "verdamarelo", cuja regra é liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder; cuja condigdo 6 cada um 

interpretar o seu pais e 0 seu povo através de si mesmo, da propria determinacao instintiva;- 0 grupo "verdamarelo", a 

tirania das sistematizagdes ideoldgicas, responde com a sua alforria e amplitude sem obstaculo de sua acao brasileira. 

Nosso nacionalismo é de afirmagdo, de colaboracdo coletiva, de igualdade dos povos e das racas, de liberdade do 

pensamento, de crenca na predestinacdo do Brasil na humanidade, de fé em nosso valor de construgao nacional. 

Aceitamos toas as instituigdes conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitavel renovacdo do Brasil, 

como fez, através de quatro séculos, a alma da nossa gente, através de todas as express6es historicas. 

Nosso nacionalismo é "verdamarelo" e tupi. 

O objetivismo das instituigdes e 0 subjetivismo da gente sob a atuacdo dos fatores geograficos e histdricos. 

Menotti del Picchia, Plinio Salgado, Alfredo Elis, 

Cassiano Ricardo e Candido Mota Filho 
jornal Correio Paulistano, edicdo de 17 de maio de 1929


