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Sóror Dolorosa – Uma tradução em bronze  

Ivanei da Silva1 

 

V. BRECHERET / SÓROR DOLOROSA – D’APRÉS  

LE POÈME DE GUILHERME DE ALMEIDA 
(Inscrição em placa de metal na base da escultura Sóror Dolorosa) 

 

 

 

Apresentação 

Este texto tem como objetivo lembrar da passagem do centenário de publicação da obra Livro 

de Horas de Sóror Dolorosa: a que morreu de amor, de Guilherme de Almeida. 

Atenção especial será dedicada à escultura de Victor Brecheret (1894-1955) Sóror Dolorosa, 

datada de 1920, que pertence ao acervo do museu Casa Guilherme de Almeida, a qual fez parte 

da exposição que integrou a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no saguão do Theatro 

Municipal de São Paulo.  A abordagem dessa escultura também se presta para anunciar o início 

das comemorações do centenário da Semana de 22, que contou com a participação efetiva do 

poeta Guilherme de Almeida.   

A escultura Sóror Dolorosa, em bronze, com base de granito, medindo 49,5 x 15 x 38 cm, pode 

ser vista como dos melhores exemplos da arte modernista apresentada na Semana de 22, como 

também um trabalho no qual convergem alguns dos princípios e o senso estético preconizados 

na primeira fase do movimento modernista. 

  

A São Paulo do modernismo  

O século XX caracterizou-se por uma frenética mudança em todos os campos da sociedade, 

incluindo-se a vida cultural da cidade de São Paulo.  O início desse século foi marcado pela 

intensa atividade mercantil, já em andamento a partir das últimas décadas do século XIX, 

contando com o desenvolvimento econômico promovido pela cultura cafeeira, pela expansão 

ferroviária e pela crescente industrialização.  A elite econômica beneficiada por esse avanço 

passou a desfrutar com mais regularidade de atividades culturais na Europa, onde tomavam 

contato com intelectuais, pensadores de vanguarda e as novas correntes artísticas. Tornava-se 

quase imprescindível que a formação dos herdeiros desse seleto grupo, no Brasil, fosse 

complementada no antigo continente, usufruindo do que havia de mais atual na cultura, na 

literatura e nas artes plásticas, com seus estilos inovadores que viriam a provocar uma 

verdadeira revolução no restrito ciclo artístico de São Paulo.   

 
1 1 Ivanei da Silva, museólogo pela UniRio (1995), é mestre em Memória Social e Documentos (2002) 
pela mesma instituição. Atuou em diversos projetos de produção, conservação e montagem de 
exposições e, atualmente, trabalha na Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, 
onde exerce a função de museólogo da Rede de Museus-Casas Literários de S. Paulo. 



2 
 

Os reflexos dessa condição podem ser descritos de maneira circunstancial como a instauração 

de “um ímpeto modernizante” (MARTINS, p. 72) que tomaria conta da mentalidade paulista.  

Nesse sentido percebe-se a prevalência das ideias de futuro, de modernidade e progresso, 

contrapondo-se às representações de passado tidas como indesejáveis em vários campos do 

conhecimento.  

São Paulo passaria por uma profunda remodelação de sua paisagem arquitetônica, já iniciada 

nos anos de 1870, mas que no século XX se acentua, quando adquirem evidência inúmeras obras 

de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), o construtor responsável pelo projeto da 

Casa das Rosas, na Avenida Paulista, e outras tantas construções que ainda hoje podem ser 

vistas em toda a cidade. Podemos citar, dessa época, dois eventos marcantes relativos ao 

assunto de nosso interesse: a inauguração do Theatro Municipal de São Paulo, em 1911, e a 

exposição de Anita Malfatti (1889-1964), em 1917. Assinalamos que a responsabilidade técnica 

pela construção do Theatro Municipal foi delegada ao Escritório Técnico de Ramos de Azevedo, 

e que esse foi o local de realização da Semana de Arte Moderna de 22. Também deve ser 

lembrado que a primeira exposição modernista paulistana, da artista Anita Malfatti, realizada 

em 1917, é considerada o evento detonador do movimento modernista do Brasil, despertando 

severas críticas e consequentes reações de artistas e intelectuais, que culminariam com a 

realização da própria Semana de 22. 

 

Sóror Dolorosa: a que morreu de amor 

 

Divulgação de venda para o Livro de Horas de Sóror Dolorosa, na revista A Cigarra, em 1920. 

 

O Livro de horas de Soror Dolorosa, de Guilherme de Almeida, publicado em 1920, inspira-se nos 

livros de horas produzidos nos conventos e abadias durante a Idade Média, extremamente 

populares entre os séculos XIII e XV.  Esses livros de orações elencavam as orações cotidianas e 

também as datas religiosas por calendários.  Outro aspecto importante dessas publicações era 

a profusão de elementos decorativos, letras capitulares e ilustrações – as iluminuras.  O livro de 

Guilherme de Almeida adota uma estrutura similar a esses livros, constituindo-se por um longo 

poema formado por 38 cantos; o conjunto subdivide-se em 10 Laudes e Matinas, 15 Vésperas e 

13 Completas. As ilustrações foram criadas por José Wasth Rodrigues (1867 – 1939), pintor e 

desenhista, que já havia trabalhado com Guilherme de Almeida em outros projetos, como, por 

exemplo, no desenho do brasão da Cidade de São Paulo. 

No poema, Sóror Dolorosa, que se tornara monja enclausurada devido a um amor não 

correspondido, dedica seu canto a Deus. O desenvolvimento dessa temática deixa evidente a 

dicotomia sagrado/profano e sua consequente ambiguidade, que se expressarão em vários 

níveis no poema, como lembra Giovanna Soalheiro Chadid:  

Essa relação, evidentemente, possui uma tônica sacro-religiosa, mas também 

profana, conforme se verá, tendo em vista o amor revelado pela personagem: a voz 

é feminina, é a própria monja que irá cantar o seu enclausuramento, a sua dor e 

entregá-la ao amado/Senhor.  

(...) 

Portanto, nesse primeiro canto, que ora denominamos de poema-sinestesia, há um  

corpo que se desvela sensualmente na estrutura do poema: cada estrofe revela um  
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sentido, cada verso uma símile ou metáfora sensorial, que sintetizam a oferenda (em  

minha mão mais fresca que uma concha/ suspendo aos lábios do Senhor/ as lágrimas  

de fel da pobre monja), e, a partir disso, cria-se o poema, a canção. Esse mesmo  

corpo vai se esfacelando: há uma voz de desbotados timbres, um alento de ânsias  

em diluição, uma mulher em luto e em sossego e um coração que se quer nuvem. À  

medida que o corpo de esvai, o poema se integra, o que aponta também para a  

transformação do corpo na ambígua experiência místico-erótica. 

(CHADID, 2018, PÁG. 69-71) 

 

O livro foi recebido com entusiasmo pela crítica e pelo público. Destacam-se nessa obra não 

apenas a riqueza no desenvolvimento no assunto, mas, também, a liberdade criativa do qual o 

autor faz uso, mesmo com inspiração numa tradição medieval, como explica Frederico Ozanam 

Pessoa de Barros em seu livro sobre a vida e obra de Guilherme de Almeida: 

Gostassem ou não da poesia de Guilherme de Almeida, críticos e leitores nunca 

puderam se queixar da falta de elemento surpresa a cada novo livro seu.  Da 

frivolidade das ruas e das alcovas pecaminosas do Nós e d’A Dança das Horas, 

Guilherme pulou, sem mais, para dentro das paredes de um convento. A 

familiaridade com as coisas da religião – estudara sempre em colégios de padres – é 

responsável pela absoluta verossimilhança do cenário; a fina sensibilidade do poeta 

fornece os igualmente verossímeis traços psicológicos da freira enclausurada, em 

luta entre o rigor dos votos religiosos e a lembrança, ainda viva, de um antigo amor.  

Além da riqueza do conteúdo, nesse livro Guilherme advoga para si a invenção do 

que chamou de símil-rima ou semi-rima: “É quase a rima perfeita. A vogal tônica e a 

desinência muda conservam-se intactas, mantidos o gênero e o número; apenas as 

consoantes de apoio ou de grupo consonante é que se alteram por supressão, 

acréscimo ou substituição”. Exemplos: rima de “holocausto” com “claustro” 

(acréscimo do r); de “verde” com “sede” (supressão do r); de “busco” com “musgo” 

(substituição do c pelo g). 

(BARROS, 1982, pág. 102) 
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Reprodução de páginas de exemplar da primeira edição do livro, integrante do acervo da Casa Guilherme 

de Almeida, em que podem ser observadas as ilustrações de José Wasth Rodrigues 

 

Singular também foi o tratamento formal que Guilherme de Almeida conferiu ao canto “Estância 

VII (Sobre a ambição)” do poema. A disposição dos versos compõe uma forma triangular, 

tornando-o um poema caligrâmico, no qual a disposição tipográfica do texto evoca ou figura o 

tema tratado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagem a partir da diagramação original 
das págs. 58 e 59 da 1ª edição do livro, 1920.  
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
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Victor Brecheret e os modernistas 

O primeiro contato entre o grupo de jovens adeptos do modernismo e o escultor ocorreu em 

janeiro de 1920, no Palácio das Indústrias, no parque D. Pedro II, local – onde hoje está instalado 

o Museu Catavento, dedicado às ciências e à tecnologia – cujo projeto também contou com a 

participação de Ramos de Azevedo. Nesse prédio foi montada uma exposição das maquetes 

concorrentes para o Monumento à Independência, no Ipiranga. Oswald de Andrade (1890-

1954), Emiliano Di Cavalcanti (1897-1976) e Helios Seelinger (1878-1965), em visita ao local, 

foram informados, por um dos operários do ainda não concluído Palácio das Indústrias, que 

parte do primeiro andar era ocupado pelo ateliê de um escultor, Victor Brecheret, para onde se 

dirigiram imediatamente. O ateliê improvisado nesse local foi possível por uma concessão de 

Ramos de Azevedo, um dos principais responsáveis pelo projeto do Palácio das indústrias, 

também diretor do Liceu de Artes e Ofícios, onde conheceu o escultor quando este era aluno da 

instituição.  

Victor Brecheret tinha 25 anos à época, e acabara de regressar da Itália onde estudou por seis 

anos. A obra do escultor causou uma profunda comoção nos três rapazes e teve como 

consequência a promoção de uma série de visitas de outros jovens do ciclo de amizades dos 

modernistas. Menotti del Picchia (1892-1988) Mário de Andrade (1893-1945), Monteiro 

Lobato (1882-1948) e Guilherme de Almeida (1890-1969) foram incluídos no grupo de 

entusiastas que percebiam na obra de Brecheret a representação da ruptura com antigos 

padrões e a audácia próprias dos modernistas.  Também desse grupo ao redor do escultor surge 

a ideia de que Brecheret fosse o autor de um monumento aos Bandeirantes, a ser inaugurado 

em comemoração ao centenário da Independência do Brasil no ano de 1922.  Esse foi, diga-se, 

o projeto mais desgastante realizado em toda a carreira de Brecheret: tendo iniciado seu 

desenho em 1920, sua construção só seria concluída 33 anos depois, quando o artista contava 

com 58 anos. 

 

Inspiração literária 

A produção de Victor Brecheret durante a década de 1920, quando passa a conviver com os 

modernistas, não apresentaria grande distinção do que fazia anteriormente.  Mas, apesar de sua 

motivação por criações essencialmente plásticas, Brecheret foi também influenciado por alguns 

intelectuais que interferiram na criação de suas obras.  Podem ser citadas como exemplo a 

Máscara de Menotti Del Picchia, alusiva ao livro de poemas As máscaras, de Menotti del 

Picchia  (1892-1988), e Sóror Dolorosa, inspirada na obra de Guilherme de Almeida Livro de 

horas de Sóror Dolorosa: a que morreu de amor, lançado em 1920. 

Enquanto suas esculturas concretizavam o desejo de ruptura com a tradição 

acadêmica, a atração do escultor pelo ambiente cultural paulista, de fermentação de 

ideias que procurou plasmar, fez com que surgissem obras como as já citadas Sóror 

Dolorosa, de 1920, e Máscara de Menotti del Picchia, de 1921, ou Safo, pequena 

peça de cerca de 1920, executada sob sugestão de Paulo Prado. (PICCININI, 2004, p. 

45) 

Não podemos deixar de lembrar a escultura Cabeça de Cristo, algumas vezes denominada de 

Cristo de Trancinhas (Brecheret, c. 1919-20, bronze, 32 x 14 x 24,2 cm), que causou profunda 

impressão no escritor Mário de Andrade.  Mário relata como consegue adquirir a escultura, a 

qual o inspiraria para uma das mais conhecidas obras literárias do modernismo: 
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Foi quando Brecheret concedeu passar em bronze um gesso dele que eu gostava, 

uma Cabeça de Cristo, mas com que roupa! eu devia os olhos da cara! (...) Não 

hesitei: fiz mais conchavos financeiros como o mano, e afinal pude desembrulhar em 

casa a minha Cabeça de Cristo, sensualissimamente feliz. [...] Aquilo era até pecado 

mortal!  estrilava a senhora minha tia velha, matriarca da família. Onde se viu Cristo 

de trancinha! era feio! medonho! Maria Luísa, vosso filho é um “perdido” mesmo!  

Fiquei alucinado [...] Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno, 

escrevi o título em que jamais pensara:  Pauliceia desvairada. 

(ANDRADE, 1942.) 

 

Cabeça de Cristo integra a Coleção Mário de Andrade, do Instituto de Estudos Brasileiros – 

IEB/USP, que reúne a quase totalidade dos bens pessoais de Mário de Andrade. Mais adiante 

voltaremos a falar da Cabeça de Cristo, comparando-a com a Soror Dolorosa, do acervo da Casa 

Guilherme de Almeida e nosso principal interesse neste texto. 

Um outro trabalho desse período segue a mesma sugestão: Dayse, (c. 1921, em mármore, 

Acervo Artístico e Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo), que representa um 

retrato póstumo de uma das esposas de Oswald de Andrade. Dayse teria sido criada a partir das 

descrições feitas pelo próprio Oswald e por Menotti del Picchia.  

 

Soror Dolorosa e a Semana de Arte Moderna  

Apesar do prestígio alcançado no grupo modernista, e dos inúmeros textos publicados em 

jornais em que eram destacadas sua arte e sua personalidade, Brecheret manteve seu interesse 

em continuar seu aprimoramento artístico. Não tardou que ele conquistasse a bolsa do 

Pensionato Artístico do Governo do Estado de São Paulo, no primeiro semestre de 1921, que lhe 

garantiu uma permanência em Paris por cinco anos.    

A viagem proporcionada pela bolsa ocasionaria a sua ausência no evento programado pelos 

modernistas, a Semana de Arte Moderna de 22. Contudo, sua participação na exposição 

montada para o acontecimento no saguão do Theatro Municipal estava garantida. Brecheret 

deixou com os organizadores da Semana em São Paulo um conjunto de doze esculturas: Gênio, 

Angelus, ídolo, Regresso, Pietá, Cabeça de Mulher, Cabeça de Cristo, Safo, Torso, Baixo-Relevo, 

Vitória e Soror Dolorosa.  

A exposição contou ainda com a presença de mais dois escultores: Wilhelm Haartberg (1891-

1986) e Hildegardo Leão Velloso (1899-1966), mas coube a Brecheret o destaque nessa 

categoria. Diversas das obras de Brecheret expostas já estavam concluídas em fevereiro de 

1920; sua cumplicidade com as ideias modernistas é descrita por Aracy A. Amaral:  

As peças de Brecheret presentes da Semana pertencem a esse período de transição 

– os dois anos no Brasil – durante o qual se modernizaria, tal como aconteceria com 

Tarsila em 1922, predispondo-o a absorver, já em plano de contemporaneidade, a 

arte que se fazia em Paris ao lá chegar em 1921. E, da mesma forma como 

aconteceria com a nossa pintora “pau-brasil”, essa modernização teria lugar 

impulsionada pelo entusiasmo existente em São Paulo por tudo o que houvesse de 

novo. (AMARAL, 2010, p. 169)    

 

Entre o sagrado e o profano 

Brecheret tornou-se mais conhecido por sua obra profana ou suas obras em espaços públicos, 

como Monumento às Bandeiras ou o Fauno, e até mesmo por outras imagens poéticas e 

femininas presentes tanto em espaços públicos como em coleções particulares. Embora não 

sejam dos mais conhecidos, Brecheret dedicou, em diversas fases de sua produção, inúmeros 
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trabalhos ao tema religioso, com a representação de personagens ou temas bíblicos, além da 

Cabeça de Cristo e a Sóror Dolorosa; entre esses se encontra a Via Crucis, criada para a Capela 

do Hospital das Clínicas de São Paulo.   

Porém, o estilo com o qual o artista exprime a temática religiosa não se encaixava exatamente 

no gosto comum à época da Semana de 22, o que despertaria certo desconforto aos visitantes 

mais conservadores. Tal reação corroboraria as perspectivas do movimento modernista no 

sentido de fazer algo diferente daquilo que a Academia ensinava.  Menotti del Picchia descreveu 

algumas das peças expostas com temática religiosa: 

Quanto à Pietá descrita por Menotti em fevereiro de 1920: “Um Cristo esquelético, 

já divinizado na fluidez das suas formas gráceis, repousa sustido pela Virgem 

Dolorosa.  Trespassa essas figuras a espada de uma dor indizível, tão estraçoante que 

nos alcança o peito”.  E termina o comentário dizendo que talvez a peça “choque o 

nosso meio”.  

(AMARAL, 2010, p. 171) 

 

Focalizaremos novamente a escultura Cabeça de Cristo, adquirido por Mário de Andrade – a qual 

o escritor descreve ressaltando o horror que ela causara em seu parente –, observando os seus 

elementos antinômicos, citados anteriormente, que também podem ser percebidos na Soror 

Dolorosa. 

Notadamente essas duas esculturas assemelham-se estilisticamente, na composição e no 

tratamento das figuras, bem como nos elementos utilizados em suas caracterizações.  Talvez um 

aspecto mais perceptível seja a semelhança entre as imagens do Cristo retratado em ambas, 

uma vez que se baseiam no mesmo modelo, Hugo Nanni, primo do escultor. 

[Sóror Dolorosa] Representa a figura feminina olhando o Cristo morto, que guarda 

semelhanças com o Cristo de Trancinhas, até porque ambos tiveram o mesmo 

modelo, o primo de Brecheret, Hugo, filho mais velho do seu tio Henrique. 

(PECCININI, 2004, p. 47)         

 

 

Foto s.d. Da esquerda para a direita: Brecheret, Menotti del Picchia, Gerardo Romeo e Hugo Nanni, este 

último primo de Brecheret que serviu de modelo para as esculturas Cabeça de Cristo e Sóror Dolorosa.  

(Imagem cedida pelo Instituto Victor Brecheret) 
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No livro Brecheret: a linguagem das formas, Daysy Peccinini refere-se à obra Cabeça de Cristo 

como Cristo de Trancinhas, denominação marcada por uma das características que mais 

chamam a atenção numa primeira observação dessa peça.  

O mesmo elemento, a trança, é repetido na caracterização da figura feminina na Sóror Dolorosa; 

essa utilização é explicada por Dayse Peccinini, que cita ainda duas importantes influências na 

obra de Brecheret: Antoine Bourdell (1861-1929) e Ivan Mestrovic (1883-1962): 

No tom patético, o escultor confessou o seu entusiasmo por Boudelle, enquanto a 

influência mestroviciana resume-se na força dos maxilares em relevo, ritmo 

decorativo do tratamento dos cabelos femininos em tranças, estilização assíria, de 

gosto também herdeiro do Art Nouveau, presente no preciosismo difícil da 

disposição que orienta as duas cabeças.  

(PECCININI, 2004, p. 47) 

 

No que se refere à “trancinha” do Cristo, como citada no texto de Mário de Andrade transcrito 

anteriormente, ela pode ser associada também ao peiot (em hebraico: פאות), que designa os 

cachos de cabelos laterais característicos dos homens judeus ortodoxos, que cumprem a 

orientação de não raspar os lados da cabeça.   

Na Sóror Dolorosa, esse elemento distintivo é aposto exatamente na figura feminina, a Sóror, e 

pode ser entendido como mais um traço que acentua as contradições e antagonismos presentes 

no poema de Guilherme de Almeida, que influenciam a concepção da escultura, como gênero, 

papel social e, principalmente,  o sagrado e o profano, o amor sensual e o espiritual.  Além da 

forte estilização que apresenta no tratamento das cabeças, o bronze também reflete uma forte 

tensão e uma ambiguidade em sua composição, por meio da base que conecta duas cabeças 

num mesmo corpo, proporcionando-nos, ao mesmo tempo, a ilusão de um corpo que observa 

o outro deitado. Como observa Aracy Amaral, 

As figuras passam a surgir como inclusas num espaço geométrico 

determinado a partir da base, como em Sóror Dolorosa, e passa a ser contida 

cada vez mais a expansão espacial das formas.  

(AMARAL, 2010, p. 171) 

 

A Sóror na Casa 

“V. BRECHERET / SÓROR DOLOROSA – D’APRÉS LE POÈME DE GUILHERME DE ALMEIDA” 

 

A inscrição em francês acima reproduzida encontra-se na placa de metal fixada na base da 

escultura de Brecheret sob a guarda do Museu Casa Guilherme de Almeida. Creditamos a 

escolha do idioma a um gosto ou modismo da época, que tornava comum até a publicação de 

livros de autores nacionais escritos naquele idioma. Lembramos que o primeiro livro publicado 

pelos poetas Guilherme de Almeida e Oswald de Andrade, em 1916, reuniu as peças teatrais 

Mon Coeur Balance (“Meu coração balança”) e Leur Âme (“Sua Alma”), elaboradas por eles em 

língua francesa. 

Não foi encontrado nenhum registro sobre a aquisição da escultura Sóror Dolorosa por parte de 

Guilherme de Almeida, ou mesmo de algum contato que ele tenha feito com o escultor quando 

de sua realização.  São inúmeros, no entanto, os relatos que atestam que esta tenha sido a peça 

que figurou entre as obras de Victor Brecheret na exposição realizada no saguão do Theatro 

Municipal entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1920.  A relação pessoal entre Guilherme de 

Almeida e Victor Brecheret está representada por outras lembranças no acervo do Museu, que 

possui o original de ilustrações do escultor para o livro Acalanto de Bartira, de Guilherme de 
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Almeida (1954), e um cartão postal enviado pelo escultor da cidade de Assis, Itália, com texto 

dedicado a Guilherme. 

Apesar da falta de documentação, pesquisas junto a familiares do escultor e ao Instituto Victor 

Brecheret, que administra e documenta a obra do artista, confirmam a informação de que a 

escultura tenha sido encomendada pelo próprio Guilherme de Almeida; justifica-se, assim, sua 

confecção em 1920 e o consequente agrupamento às demais obras que participaram da referida 

mostra. Devemos considerar que o escultor logo depois realizaria uma viagem de estudos e 

retornaria ao Brasil apenas em 1925, como mencionamos anteriormente. Dayse Peccinini, 

pesquisadora e conhecedora da obra de Brecheret, corrobora a ideia da encomenda da obra: 

Sóror Dolorosa, escultura que foi encomendada por Guilherme de Almeida e 

inspirada em seu livro homônimo de poemas, constava de uma composição de duas 

cabeças, uma em posição horizontal, com a face voltada para a outra, em situação 

vertical.  

(PECCININI, 2004, p. 47) 

 

Deve ser apontado, também, que a escultura, hoje exposta no andar térreo do Museu, era 

posicionada em outro cômodo da residência de Guilherme de Almeida.  Registros fotográficos e 

depoimentos atestam que a obra ficava na mansarda do imóvel, o local de trabalho do poeta.  A 

transferência desse local se daria somente entre 2009 e 2010, quando foram realizadas obras 

de adequação do imóvel a partir de um projeto arquitetônico concebido para esse fim, e 

efetivou-se uma reconfiguração da exposição de longa duração do Museu a partir de um novo 

projeto expográfico para o espaço. 

Foram realizadas mudanças na localização de alguns itens do acervo, amparadas por um novo 

conceito curatorial que visou a conservação e a segurança dos mesmos, além da funcionalidade 

do ambiente expositivo. Atualmente a peça pode ser observada na sala de estar da casa.  Esse 

ambiente da antiga residência encontra-se quase inalterado em relação à época em que era 

utilizado pelos antigos moradores, com exceção da reorganização de grande parte das obras de 

arte.  Nessa sala foi reunido um conjunto de obras produzidas por expoentes do modernismo, 

como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Antonio Gomide (1895-1967), Lasar Segall (1891-1957) e, 

evidentemente, Victor Brecheret.  A atual configuração expositiva tem como objetivo enfatizar 

a participação e a influência de Guilherme de Almeida no movimento modernista, como 

também contribuir para o aproveitamento pedagógico implementado pela nova coordenação 

das ações do Museu.   

 

   

À esquerda, a Sóror Dolorosa na mansarda; à direita, a peça em sua localização atual na sala de estar do 

Museu Casa Guilherme de Almeida. 
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Conclusão 

A obra de Guilherme de Almeida anterior ao movimento modernista já aponta para alguns 

propósitos que seriam definidos pelo movimento de 1922.  A sua relação próxima com os artistas 

envolvidos com esse desejo de mudança no entendimento da cultura e da arte nacionais reflete-

se no acervo constituído pelo escritor ao longo de sua vida.  

A escultura Sóror Dolorosa, encomendada a Brecheret, mais do que representar a obra poética 

de Guilherme de Almeida, retrata de maneira exemplar o pensamento estético que impulsionou 

o movimento de contestação iniciado em 1917, que culminaria na realização da Semana de Arte 

Moderna de 22.   

Destacamos que a comemoração do centenário da publicação de Livro de horas 

de Sóror Dolorosa: a que morreu de amor, e da escultura homônima criada por Brecheret indica 

o comprometimento do Museu com a importância na celebração do centenário da Semana de 

Arte Moderna, a ocorrer em 2022.  

A fundamental relação existente entre essas duas obras é um dos temas de interesse do Museu 

como um todo, e de seu Centro de Estudos de Tradução Literária, criado na Casa em 2010 em 

referência ao relevante papel de Guilherme de Almeida como tradutor. Esse setor do Museu, 

que consiste num espaço de reflexão sobre a arte da tradução literária, incorpora a seu campo 

de estudos a tradução intersemiótica, ou seja, a tradução entre linguagens ou sistemas de signos 

diferentes.  É a este tipo de tradução que o presente texto se refere quando credita ao escultor 

Victor Brecheret a tradução em bronze da obra do eminente tradutor literário Guilherme de 

Almeida. 

 

Dezembro de 1920 
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