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Centenário de uma amizade: Di Cavalcanti e Guilherme de Almeida 

Ivanei da Silva1 

 

 
 Desenho e assinatura de Di Cavalcante na folha de rosto da edição do Fantoches da Meia-Noite (acervo da Casa 

Guilherme de Almeida). 

 

 

 

 

Com a proximidade da comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 cabe 

lembrar da profunda amizade entre dois dos seus importantes participantes: Guilherme de 

Almeida (1890-1969) e Di Cavalcanti (1897-1976).  Esta relação antecede a realização da 

festejada semana e compartilhada durante toda a vida.   

Além das inúmeras demonstrações públicas entre os dois, essa cumplicidade também pode ser 

representada pelo significativo acervo de Di Cavalcanti pertencente ao Museu Casa Guilherme 

de Almeida, que será um dos principais objetivos desse texto, como também mencionar 

algumas outras ocasiões de encontros entre os dois artistas.  A Casa Guilherme de Almeida 

guarda diversos itens de autoria de Di Cavalcanti de diferentes técnicas, entre aquarelas, 

guaches, óleos e gravuras que compõem um panorama expressivo da obra de Di Cavalcanti em 

diferentes fases da sua produção. O raríssimo álbum “Fantoches da Meia-Noite” é apenas um 

dos itens dessa importante coleção, a que daremos destaque por ter sido o seu lançamento 

um dos eventos precursores da Semana de 22.  

A mútua admiração entre Di e Guilherme também está registrada em dedicatórias, ilustrações 

e capas de livros, citações em publicações, periódicos e outras edições de autoria de ambos, 

em diferentes épocas.  Além da participação dos dois na Semana de 22, serão lembrados 

outros encontros que aconteceram durante a trajetória dos artistas. 

  

 

 
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. 
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Cronologia da relação 

 

Elaboramos uma breve apresentação de alguns dos importantes momentos que foram 

compartilhados na biografia dos artistas.  Daremos destaque especial para algumas peças que 

integram o acervo do Museu Casa Guilherme de Almeida e que testemunham a convivência 

entre Di e Guilherme, para além das atividades profissionais e se estendendo ao longo de suas 

vidas. 

A vinda de Di Cavalcante para São Paulo ocorre em 1917, quando se transfere do curso de 

Direito para a Faculdade do Largo de São Francisco, que ele abandonaria em 1921.   

Di já atuava como ilustrador e caricaturista no Rio de Janeiro e, ainda em 1917, ele apresenta 

sua primeira exposição individual de caricaturas na livraria O Livro.  É a partir de 1918 que ele 

passa a ilustrar e dirigir a revista Panóplia e também colaborar com a revista Cigarra, da qual 

reproduzimos abaixo a ilustração para a página com o texto ‘Exaltação dos Sentidos”, de 

Guilherme de Almeida, publicada no número 64 da revista A Cigarra em abril de 1917.   

 

 

 

 

É dessa época os primeiros contatos com o grupo de artistas e intelectuais que tiveram 

participação fundamental na organização da Semana de 22, como Oswald de Andrade, Mário 

de Andrade e Menotti Del Picchia.  Também nesse ano, ocorreu o primeiro encontro com 

Guilherme de Almeida, relatado na crônica “Di: uma constante”, publicada na coluna Eco ao 

Longo dos Meus Passos, do jornal “O Estado de S. Paulo”, em 1963.  
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Trazido do Rio por uma carta de Bilac a Amadeu Amaral muito moço e fino num terno 

do Nagib, foi lá pelo outono de 1918, na Redação do “Estado”, sobreloja do Edifício 

Martinico, da Praça Antonio Prado, que trocamos o primeiro aperto-de-mão, 

Emiliano Di Cavalcanti e eu.  E fez-se imediata, total e definitiva a nossa intimidade. 

(ALMEIDA, julho, 20, 1963) 

 

 

No “Estado”, Di foi contratado para a função de “arrumar os livros, constituir uma biblioteca 

para o jornal” e ajudar a Amadeu Amaral que era quem o orientava “na execução do fichário”, 

mais tarde foi promovido a revisor e também escreveria pequenos textos.  Di descreve em 

suas memórias o início de algumas dessas grandes amizades, iniciadas na redação do “O 

Estado de S. Paulo”, em que Guilherme já fazia parte do corpo de redatores: 

 

No “Estado” fiz minhas grandes amizades paulistas, amizades que ficaram sendo 

patrimônio deste velho coração. Ali vieram a mim Júlio de Mesquita Filho (o 

Julinho) que para muitos parecia um pedante e que logo se fez meu amigo, com 

uma afabilidade de grã-senhor; Guilherme de Almeida, Vicente Ancona Lopes, 

Pedro Cunha e tantos outros. 

(DI CAVALCANTI, 1955, pág. 82) 

 

Di instalou-se a princípio em São Paulo na rua das Flores, esquina com Tabatinguera, e logo 

depois mudou-se para uma água-furtada na Ladeira Santa Ifigênia.  O contato com os novos 

amigos contribui também para a sua inclusão na boemia paulistana e no que ele se referia 

como “as noitadas nas garçonnières”.  Di Cavalcante refere-se a essa época, ainda que de 

maneira crítica, com indisfarçável admiração a Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida: 

 

Éramos perdidamente afrancesados, desse afrancesamento dândi e artístico das 
frases paradoxais e das cocotes. 

O lirismo de Guilherme, que depois de Nós compunha a Dança das Horas, e o 
satanismo de Oswald de Andrade a fazer romances dolorosos, salvavam-nos do 
ridículo.  
(DI CAVALCANTI, 1955, pág, 90) 
 

A ligação entre Guilherme e Di não deixaria de ser notada por Sergio Milliet, quando relembra 

sua convivência com o artista plástico.   Em um texto datado de 1962, publicado no “O Estado 

de S. Paulo”, Milliet comenta sobre as reuniões promovidas por Oswald de Andrade que 

juntava um grande e diversificado grupo de artistas, escritores e intelectuais, e ocasionalmente 

o pintor.  Lembra Milliet:  

 

Di comparecia às vezes, porém vivia mais no Rio do que em São Paulo.  Encontrava-

o também no apartamento de Guilherme de Almeida, onde o grupo era mais 

homogêneo.  

(MILLIET, 1962) 
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Dança das Horas 

 

Em 1919, Di Cavalcanti ilustra Dança das Horas, de Guilherme de Almeida, sobre o qual 

comenta em sua biografia: 

 

Guilherme de Almeida não sabia felizmente da existência de meus versos, quando 

me deu a Dança das Horas para ilustrar.  Ele conta a primeira vez que me viu, eu 

vestia uma elegantíssima roupa do Nagib e que minha palidez o impressionara.  

Também fiquei impressionado com a elegância de Guilherme.  No Progredior 

bebemos o nosso feliz encontro.  Com Guilherme eu fiquei sabendo o que era um 

poeta integral.  E este poeta integral subiu, pela mão da poesia, até a Academia de 

Letras.   

(DI CAVALCANTI, 1955, pág, 89) 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dança das horas. São Paulo: O Estado de São Paulo, 
1919. Ilustrações de Di Cavalcanti.  
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

Projeto para a Paulicéia  

Os amigos Di e Guilherme participaram de uma disputa que envolvia a edição do livro Paulicéia 

Desvairada, de Mário de Andrade, publicado em 1922.  O livro teve a capa idealizada por 

Guilherme de Almeida.  Tratava-se de uma composição geométrica e colorida e teria sido 

inspirada na capa do livro Aelecchino, 1921, de Sofcicci.  Di elaboraria outro projeto, não 

adotado para a publicação.  O desenho de Di faz parte da Coleção Mário de Andrade – Coleção 

de Artes Visuais do Instituto de estudos Brasileiros – IEB-USP. 
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Capa do livro Paulicéia desvairada de Mário de 

Andrade, de 1922, capa de Guilherme de 

Almeida.   

Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

Fantoches da Meia-Noite 

 

Saí da Lapa para a aventura da Semana de Arte Moderna em São Paulo, com o 

coração transbordando de aventuras amorosas, com a boca amarga do álcool mau 

e as mãos cansadas de desenhar o que eu via num mundo de Fantoches da meia-

noite. 

(DI CAVALCANTI, 1955, pág, 104) 

 

 

Instalado em São Paulo, Di Cavalcanti consolidava suas amizades em encontros em bares, 

livrarias e também em reuniões que aconteciam regularmente na garçonnière de Oswald de 

Andrade, na Praça da República, como também na casa de Mário de Andrade na rua Lopes 

Chaves, na Barra Funda.  A casa foi adquirida pela família de Mário escritor em 1921.  As 

reuniões aconteciam às terças-feiras, e dentre os mais assíduos estavam Guilherme de 

Almeida e Di Cavalcanti.  Outro habitue dessas reuniões era Borba de Moraes, que se 

preocupava com a situação financeira do “inteligentíssimo e engraçado” Di Cavalcanti e 

interessou-se em ajuda-lo a organizar uma exposição. Entre idas e vindas do Rio de janeiro, Di 

trouxera uma série de desenhos que pretendia publicar, os Fantoches da meia-noite.  O local 

indicado para a mostra seria na editora O Livro, de Jacinto Silva, mesmo salão onde realizou 

sua primeira mostra em São Paulo, nesta época na rua 15 de Novembro.   

Em novembro 1921, Di Cavalcanti realizaria a sua terceira exposição em São Paulo, que pela 

primeira vez também reuniu pinturas a óleo, além dos desenhos e caricaturas.  A empreitada 

foi apoiada e divulgada pelo grupo de amigos modernistas que incluía Oswald e Mário de 

Andrade, Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida.  Esta exposição, junto com a exposição 

de Anita Malfatti, em 1917, seria um dos marcos antecedentes da Semana de 22. 
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Fotografia publicada na Revista Fon-Fon, nº 40 - dezembro de 1021.  A inauguração da exposição dos originais em 

nanquim dos Fantoches da meia-noite, em 1921. À esquerda, o jovem Di Cavalcanti e, na outra foto, o artista com 

um grupo de amigos na Casa Editora O Livro.   

 

Foi neste mesmo salão que Graça Aranha foi apresentado a Di Cavalcanti.  A passagem do 

diplomata por São Paulo, retornando de seu posto em Paris, era estimulada também pelo 

enorme interesse que tinha pela juventude artística e literária.  A pedido de Jacinto Silva, Di 

reúne “gente nova”, “moços paulistas”, no recinto da exposição para receber o acadêmico 

visitante. 

 

Encontrou-se Graça Aranha na minha exposição com Oswald, Mário, Guilherme e 

Menotti.  Sua habilidade diplomata, seu savoir faire de mundano, sua autoridade 

de mais velho, agia como uma música sedutora.  Ele prometia unir-nos aos 

modernistas do Rio, levar o nosso movimento ao Norte e ao Sul de todo o Brasil. 

(DI CAVALCANTI, 1955, pág, 114) 

 

 

Graça Aranha trouxe a colaboração de Paulo Prado para a organização do evento, que ficaria 

conhecido como a Semana de Arte Moderna de 1922. 

O álbum Fantoches da meia-noite, de Di Cavalcanti, foi publicado em 1921 pela Monteiro 

Lobato e Cia., primeira editora de Monteiro Lobato, que existiu de 1920 até 1925. A edição de 

luxo foi lançada na livraria Casa Editora O Livro.  O livro foi editado como uma caixa contendo 

pranchas com os desenhos.  A edição do acervo da Casa Guilherme de Almeida pertenceu ao 

poeta. O exemplar da publicação, que é único por ser personalizado, apresenta as 16 gravuras 

com intervenções de cor realizadas pelo autor, diferenciando-o dos exemplares que foram 

publicados pela Monteiro Lobato & Cia., em 1921. 
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Semana de 22 

 

Guilherme foi, com seu irmão, o poeta Tácito de Almeida (1889-1940), importante organizador 

da Semana de Arte Moderna de 22.  A ideia de se promover um salão modernista teria surgido 

com Di Cavalcanti, em conversa com Guilherme de Almeida e o livreiro Jacinto Silva, durante a 

exposição das obras do artista que acontecia na Casa Editora O Livro, em 1921.  A ideia de Di 

Cavalcanti coincidiria com as intenções do diplomata e escritor Graça Aranha (1868 -1931), 

que também compareceu à exposição, conforme mencionado anteriormente.  A atuação 

fundamental de Di é evidenciada no texto de Guilherme, publicado em 1963. 

 

E foi também estando juntos, em conversa na Casa Editora O Livro, do Jacinto Silva, 

à rua Quinze de Novembro, que Di inventou (faço questão de que se dê a esse 

verbo – “inventar” – o seu lato sentido) a discutida e disputada Semana de Arte 

Moderna de 1922.  

(ALMEIDA, 1963) 

 

Depois de outros encontros sugeridos por Graça Aranha, em que também estiveram presentes 

Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Paulo Prado, foi concretizada a 

proposta de um evento mais amplo, contando também com a participação dos artistas do Rio 

de Janeiro. 

Guilherme participou da Semana de Arte Moderna com a apresentação de temas clássicos 

submetidos a um tratamento moderno: “As Galeras” e “Os Discóbulos”, do livro em preparo, 

Canções gregas.   

Di Cavalcanti apresentou alguns de seus trabalhos na exposição montada no saguão do 

Theatro Municipal de São Paulo, onde se realizou o evento.  Nessa mesma ocasião, o artista 

promovia o lançamento do seu livro Os fantoches da meia-noite, cujos originais foram 

expostos anteriormente na editora O Livro.  O álbum prefaciado por Ribeiro Couto foi editado 

neste mesmo ano pela Monteiro Lobato & Cia.  Di já tinha uma carreira reconhecida como 

ilustrador de revistas e capas de livros e também como jornalista.  Na Semana de 22 foram 

apresentados 12 trabalhos: dois óleos e os demais em desenho e pastel. Existe a possibilidade 

de que uma das obras expostas sob o título “Ilustração para um livro” tenha sido uma das 

ilustrações de Fantoches da meia-noite, ou para a Dança das Horas, de Guilherme de Almeida.  

Segundo Aracy A. Amaral, na sua obra Artes plásticas na Semana de 22, de 1970, o próprio Di 

Cavalcanti não soube precisar depois de tantos anos. Além de ser um dos maiores entusiastas 

do evento, Di foi também o responsável pela criação das peças gráficas da mostra (catálogo e 

programa). 

 

A revista Klaxon 

 

Guilherme de Almeida integrou a equipe de redatores da revista Klaxon (porta-voz do 

movimento modernista) e foi o principal responsável pelo arrojado projeto visual do periódico. 

Di participaria com ilustrações no nº 2 da revista, de 15 de junho de 1922. No mesmo período, 

o artista começa a trabalhar na filial carioca da Companhia Mecânica e Importadora de São 

Paulo.   
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A revista circulou entre maio de 1922 e janeiro de 1923. A publicação da revista não contou 

com regularidade desejada e deixou de ser publicada por falta de anunciantes. 

Em 1923, Di Cavalcanti viajou para Paris, passando a atuar como correspondente do Jornal 

Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, retornando apenas em 1925.   

 

 

Descobrindo Vila Rica 

 

Em outubro de 1943, a presença dos dois renomados artistas em Minas Gerais era celebrada 

pela imprensa e nos círculos literários.  A convite da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, 

cujo o presidente era o também prefeito da capital mineira, Juscelino Kubitschek, Guilherme 

realizaria duas conferências.  As palestras ocorreram logo após o retorno de Guilherme e Di de 

uma vigem de estudos pelas cidades de Sabará e Ouro Preto.   Guilherme teria estendido o 

convite de sua visita a Di Cavalcante, de acordo com uma das reportagens que cobriram as 

homenagens prestadas aos conferencistas.  Ao terminar o discurso sobre a obra de Guilherme 

de Almeida, o sr. Emilio Moura afirma:  

 

O orador conclui por reafirmar a satisfação com que os intelectuais mineiros 

acolhem a presença, entre eles, do Guilherme de Almeida, que, generosamente, ao 

ser convidado a visitar Belo Horizonte, trouxera em sua companhia um artista 

como Di Cavalcanti.  

(Folha da Manhã – S. Paulo – domingo, 24 de outubro de 1943) 

 

 

 
Fotografia registra passeio à cidade de Ouro Preto - Cruzeiro de Ouro Preto, em 1943.  Acervo da 
Casa Guilherme de Almeida. 
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Ilustração de Di Cavalcanti, de 22 de outubro de 1934, para o texto de Guilherme de 
Almeida publicado em 7 de novembro de 1943. 

 

  

A “Semaninha” em BH 

 

Em 1944, outro evento em Belo Horizonte contaria com a presença dos dois amigos 

modernistas.  Foi inaugurada no dia 6 de maio uma grande mostra de arte, a Exposição de Arte 

Moderna de Belo Horizonte.  A exposição teve curadoria de Alberto da Veiga Guignard e José 

Guimarães Menegale.  A mostra foi montada no Edifício Mariana, região central de Belo 

Horizonte, e anunciada como a maior exposição de arte moderna já realizada no Brasil, por 

essa razão se tornando conhecida como “Semaninha”. Foram apresentadas 134 obras, de 46 

artistas, entre quadros, gravuras e desenhos.  Além de Di Cavalcanti, destacavam-se outros 

importantes nomes do modernismo nacional, como: Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Lasar 

Segall, Goeldi, Djanira, Noêmia Mourão, Santa Rosa, Volpi, Pancetti, Milton Dacosta, Clovis 

Graciano, Poty Lazzarotto, Percy Lau, Iberê Camargo, Heitor dos Prazeres, Lívio Abramo Burle 

Marx, entre outros.  Paralelamente à mostra, foi realizado um ciclo de palestras, acompanhado 

pelo então prefeito de Belo Horizonte e anfitrião do evento, Juscelino Kubitschek. O próprio 

prefeito teria convidado os mais destacados intelectuais brasileiros para palestrarem sobre 

filosofia, literatura e artes. Os debates aconteceram principalmente na Biblioteca Pública da 
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Rua da Bahia. Guilherme falou sobre Baudelaire e Di apresentou a palestra “Mitos do 

Modernismo”. 

 

“Di: uma constante” 

 

Foram apresentados aqui alguns eventos somente compartilhados por Di Cavalcante e 

Guilherme de Almeida em suas trajetórias como artistas e intelectuais.  Apesar de todos os 

percalços enfrentados em suas vidas e a despeito de divergências políticas, havia o profundo 

respeito e a admiração mútua entre os dois.   

Em 1963, a partir da exposição de Di Cavalcante na Galeria Atrium, Guilherme afirma em sua 

coluna do “O Estado de S. Paulo”: “Di é uma constante”.  O poeta não se refere apenas a 

“fidelidade” e “continuidade” intrínsecas à sua arte, mas à cumplicidade de uma aventura que, 

àquela data, durava “já quase meio século”.  Percebe-se que os ideais modernistas, de alguma 

forma, continuaram a ser divulgados e compartilhados em outras atividades, bem como 

fortalecidos pela amizade que unia suas famílias.   

A seguir, relacionamos o acervo reunido pelo casal Baby e Guilherme de Almeida que 

demonstra a intensa e longeva relação de amizade entre os dois modernistas. 

 

                

Retrato de Baby de Almeida, 1924, óleo s/tela 
(alto da foto). 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

  

 

 

Marinha, s.d., pastel (alto da foto).  Acervo da 
Casa Guilherme de Almeida; 
 
Mulata nua adormecida, déc. 1940, óleo s/tela 
(lado direito da foto) Acervo da Casa Guilherme 
de Almeida. 
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Mulher de véu, s.d., óleo s/tela (centro da foto).  
Acervo da Casa Guilherme de Almeida; 
 
Cena de morro, s.d., aquarelas/papel (canto 
inferior esquerdo da foto).  Acervo da Casa 
Guilherme de Almeida; 
 
Mulher de vestido longo, 1920, aquarela s/papel 
(canto inferior direito da foto). Acervo da Casa 
Guilherme de Almeida. 

 

          

Álbum Di Cavalcanti Mestre do desenho, 1963. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 
 
 

 

    

        

Mulheres do mangue, gravura em metal (lado 
direito da foto). Acervo da Casa Guilherme de 
Almeida. 
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Natureza morta com cachimbo, s.d., guache 
s/cartão (em moldura ovalada no centro da 
foto). Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

      

Mulher com taça, s. d., nanquim s/papel (centro 
da foto).  Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
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DI CAVALCANTI, E. 
Fantoches da meia-noite. São Paulo: Monteiro 
Lobato & Cia., 1921. 
Prefácio de Ribeiro Couto. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
 
Publicação personalizada- aquarelada pelo autor 
(com dedicatória)  
 
 
Registros da exposição “Fantoches da Meia-Noite 
de Di Cavalcanti: a modernidade que sai das 
sobras”, montada na Casa Mário de Andrade 
(setembro/2021). 

 
 

 
 

             

 
 
 
DI CAVACANTI, E.  
Álbum "A Realidade Brasileira ", publicado entre 
1930 e 1933. 
Série de doze desenhos satirizando o militarismo 
da época. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
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DI CAVALCANTI, E.  
Viagem da minha vida, vol. I – O testamento da 
alvorada.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1955.  
Ilustrações de Di Cavalcanti.  Exemplar com 
dedicatória do autor a Guilherme de Almeida, 
datada de 13/09/1955. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

           
 
 
 

DI CAVALCANTI, E.  
Reminiscências líricas de um perfeito carioca.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. v. 1. 
(Rio 400). 
Desenho da capa por Eugênio Hirsch e ilustrações 
de Di Cavalcanti. 
Exemplar com dedicatória do autor para 
Guilherme de Almeida. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 

 

           

COUTO, Ribeiro. O jardim das confidencias 
São Paulo: Monteiro Lobato, 1921.  
Ilustrações de Di Cavalcanti. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
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WILDE, Oscar.  
Uma tragedia florentina: drama num acto. 
Rio de Janeiro: America Brasileira, 1924.  
Ilustrações de Di Cavalcanti. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
 
 

          

 
DI CAVALCANTI, E.  
Ilustração de Di Cavalcanti para a revista Klaxon, 
nº 2. 
 
Edição original encadernada  
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
 
Edição fac-similar Klaxon em revista. São Paulo: 
Cosac Naify; ICCO – Instituto de Cultura 
Contemporânea, 2013. 
Acervo da Casa Guilherme de Almeida. 
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