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RESUMO 

 

O movimento modernista voltou-se para a valorização da cultura nacional, 

possibilitando, assim, uma literatura com princípios estéticos e ideológicos 

fundamentados em elementos do folclore brasileiro. Pensando em tal afirmativa, que 

este trabalho realizará um estudo crítico sobre a obra Macunaíma de Mário de 

Andrade e o ensaio histórico sociológico Retrato do Brasil de Paulo Prado, ambas 

publicadas no ano de 1928, enfatizando a construção da identidade nacional. Para 

tanto, iremos analisar aspectos como a luxúria, a cobiça, a tristeza e o Romantismo, 

buscando as semelhanças e diferenças entre as duas obras. Na discussão sobre o 

Modernismo utilizaremos como referencial teórico Iglésias (2009); Randal (1982); 

Santos e Madeira (1999); Calil (2009); Andrade (1991); Candido (2014); Perrone-

Moisés (2007) e Ventura (2011). Buscando ampliar o nosso aporte, nos apoiamos 

em outros teóricos que trabalham com a identidade nacional, Bernad (2003) e 

também aqueles que direcionam para análise da obra Macunaíma, como Proença 

(1974), Bosi (1983) e Souza (2003). Os resultados demonstram que há uma série de 

diálogos entre as obras Macunaíma e Retrato do Brasil, pois ambas discutem 

aspectos que fazem parte da construção da identidade nacional, porém 

apresentadas de forma distintas. Paulo Prado defende a tese de que a formação da 

sociedade brasileira está configurada pela tristeza, pois foi construída a partir da 

mistura da cobiça e da luxúria, já Mário de Andrade apresenta um herói mestiço, 

com vários defeitos, mas que não há uma visão pessimista sobre a nação brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Macunaíma. Retrato do Brasil. Identidade nacional. 

Modernismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The modernist movement turned to the national culture valorization, therefore, 

making possible a literature with aesthetic and ideological principles substantiated in 

elements of Brazilian’s folklore. Thinking about that affirmative, this work will perform 

a critic study about Mario de Andrade’s work Macunaíma and Paulo Prado’s 

historical and sociological essay Retrato do Brasil, both published in 1928, 

emphasizing the construction of the national identity. Therefore, we will analyze 

aspects such as the Luxury, the Greediness, the Sadness and the romanticism, 

looking for the similarities and differences between the two works. In the discussions 

about modernism we will use as theoretical reference Iglésias (2009); Randal (1982); 

Santos e Madeira (1999); Calil (2009); Andrade (1991); Candido (2014); Perrone-

Moisés (2007) e Ventura (2011). Looking to expand our contribution, we rely in 

others  theorists   who work with national identity, Bernad (2003) and also those who 

target to the analysis of Macunaíma, like Proença (1974); Bosi (1983) e Souza 

(2003). The results show that there are a lot of dialogues between the works 

Macunaíma e Retrato do Brasil, because both discuss aspects that it’s part of the 

construction of national identity, but shown as distinct forms. Paulo Prado defends 

the thesis that the formation of the Brazilian society is configured by sadness, 

because it was built starting from the mixture of greed and luxury, yet Mário de 

Andrade presents a mogrel hero, with a lot of flaws, but who does not have a 

pessimistic vision about the Brazilian nation. 

Key-Words: Macunaíma. Retrato do Brasil. National Identity. Modernism.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A literatura oferece ao leitor a possibilidade de socializar cultura, ideias e 

ideologias, é através de textos literários que o escritor tem a oportunidade de 

manifesta-se sobre o processo histórico da sociedade. Assim, a literatura 

proporciona o diálogo entre leitor e escritor, para que as obras literárias contribuam 

de algum modo para a vida intelectual e espiritual do seu público leitor.  

 A literatura brasileira foi uma ferramenta utilizada pelos escritores para 

exprimirem a realidade de uma sociedade que buscava a construção da identidade 

nacional. Mais que uma disciplina importante nas Letras, a literatura brasileira é 

considerada uma atividade que transcende o imaginário para, através dos textos 

ditos ficcionais, representar os costumes, língua e crenças da sociedade.  

 Além de representar a sociedade, a literatura também fez parte da construção 

de um país chamado Brasil, pois os escritores utilizavam os textos literários como 

forma de crítica social, política e ideológica. Os autores compreendiam a importância 

da tomada consciência e consequentemente voltaram-se para a descrição da cultura 

nacional, como o próprio Silva Alvarenga, um poeta ativista do arcadismo brasileiro, 

que colocava em seus textos a exaltação da natureza, característica pré-romântica.  

 Segundo Antonio Candido (1997), o arcadismo teve grande significância para 

o Brasil, já que incorpora nos textos literários os padrões europeus tradicionais, esse 

processo representa na literatura um recurso de valorização do país, assim como os 

europeus que enalteciam as manifestações culturais locais, a literatura brasileira 

adota a mesma medida. Porém, é com a independência política e com o 

Romantismo que a literatura brasileira consegue expor em seus textos a ideia de 

nacionalidade.  

 O nacionalismo é fruto de um processo histórico, pois o desejo de retratar 

aspectos locais surge pelo fato da sociedade brasileira ser fruto de uma colonização 

longa e, consequentemente, após a independência a sociedade necessitava adquirir 

fisionomia e autonomia.  

 Assim, a literatura brasileira foi um instrumento que, através das produções 

literárias, representa a formação de um país enquanto nação, na qual envolve 

aspecto da cultura, dos costumes e crenças. Dessa forma, a literatura significou a 
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valorização da cultura brasileira e principalmente a construção da identidade 

nacional.  

 No Brasil, a ideia de nacionalismo surge no período do Romantismo, que 

consistiu em descrever os lugares, os costumes e as relações sociais, ou seja, é um 

projeto estético e mais ainda um projeto nacionalista, como instrumento de 

interpretação social e descoberta do país.  

 De acordo com Candido (1997), o gênero romance caracteriza-se por ser 

responsável pelo nacionalismo literário, como podemos observar na obra de José de 

Alencar, O Guarani (1857), onde é perceptível a extensa descrição do espaço local 

em que se desenrola toda a narrativa. Assim, como afirma Candido, o sucesso do 

romance romântico não foi por acaso, pois é um gênero moderno, complexo e 

amplo, que propõe retratar a realidade das relações humanas.   

 No entanto, a problematização da identidade nacional ocorrerá no 

Modernismo, um movimento associado à realidade nacional, evidenciando e 

valorizando a cultura brasileira, no intuito de abolir o ideal da perfeição estética 

apresentada no século XIX, afastando-se dos modelos clássicos, ao mesmo tempo 

em que se aproxima dos elementos que caracterizam a cultura popular. 

 Os artistas e intelectuais que participaram da Semana de Arte Moderna 

rompem assim com o estilo acadêmico e com os estilos literários vigentes, e passam 

a adotar uma postura crítica sobre a cultura brasileira, afastando-se da visão 

idealizada dos românticos. Esta fase foi definida pela valorização da cultura 

indígena, do folclore e das lendas como, por exemplo: Yara, curupira, caipora, e da 

aproximação com a língua falada pelo povo. 

 Portanto, esta pesquisa tem como foco a problemática relativa ao processo de 

configuração da identidade nacional a partir do estudo de duas obras que foram 

publicadas no período do Modernismo, sendo que uma é um ensaio histórico e 

sociológico, Retrato do Brasil, de Paulo Prado, e a outra é o romance (rapsódia) 

Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. No confronto das 

duas obras, buscaremos identificar as semelhanças e diferenças no modo que cada 

uma expõe os traços e elementos culturais que configuram a identidade nacional, 

segundo o ponto de vista dos autores. Partindo desta explanação, o presente 

trabalho levanta a seguinte problemática: como é representada a identidade nacional 

nas obras Macunaíma e Retrato do Brasil? 
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 A fim de compreender a problemática da identidade nacional no período do 

Modernismo, Renata Einsfeld realiza um estudo em que discute os aspectos da 

luxúria, cobiça, tristeza e romantismo nas obras Macunaíma: o herói sem nenhum 

caráter de Mário de Andrade e Retrato do Brasil de Paulo Prado, obtendo resultados 

satisfatórios. O presente trabalho problematizará questões semelhantes, buscando 

aprofundá-las no nível de um texto dissertativo.  

 A escolha da temática aqui apresentada consiste na ampliação dos estudos 

sobre a identidade nacional em obras da Literatura Brasileira, mais especificamente 

em Macunaíma: o herói sem nenhum caráter e Retrato do Brasil. Apesar de ser uma 

temática frequente nos trabalhos acadêmicos, pode ser considerada ainda atual e 

com muito assunto para se discutir. Como também pelo desejo de evidenciar a 

cultura brasileira e consequentemente problematizar aspectos da identidade 

nacional, visto que a identidade é um processo continuo e atual, que concebe os 

traços de um povo heterogêneo à busca de uma identidade nacional. 

 As questões que norteiam esta pesquisa são: Como é discutida a identidade 

nacional no contexto do Modernismo? Que figurações da identidade nacional se 

encontram em Macunaíma? Como é problematizada a identidade do brasileiro na 

obra Retrato do Brasil? Quais as diferenças e as semelhanças entre o ponto de vista 

do narrador (em Macunaíma) e a visão do ensaísta (em Retrato do Brasil) na 

abordagem dos traços da identidade nacional? 

 Desse modo, acreditamos que a referida pesquisa será pertinente para os 

estudos na linha de pesquisa texto literário, crítica e cultura no PPGL da 

UERN/CAMEAM, pelo fato de problematizar a identidade do brasileiro e por 

apresentar uma aproximação existente entre duas obras fundamentais dentro do 

Modernismo, nas quais se estabelece, através do tema nacionalismo, um diálogo 

com o contexto histórico-cultural do Brasil nas primeiras décadas do século XX. 

Como bem sabemos, a problemática da identidade brasileira se consolidou desde o 

século XIX, com o Romantismo, e até hoje ainda nos instiga a discutir e questionar 

como se articulam os elementos culturais na construção da identidade nacional, bem 

como o modo como esses elementos se configuram nas obras literárias. 

 

                                                           
 Monografia de conclusão de curso que discute os aspectos da luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo que 

tem como título “São muito comparáveis os dois livros: Macunaíma e Retrato do Brasil, aproximação e 

distanciamentos”. 
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2. O MODERNISMO DE 30 NO BRASIL 

 O Modernismo foi um movimento artístico e intelectual muito importante para 

a cultura brasileira, pois foi nesse período que as preocupações centrais dos autores 

se concentraram em compreender a formação da sociedade. Tanto na literatura e 

nas artes em geral, quanto no pensamento social, o país passava por grandes 

transformações na economia e na política, consequentemente a literatura também 

acompanhou estas mudanças, e buscou evidenciar o novo através da cultura 

popular e erudita.  

De acordo com Skidmore (1976), há duas maneiras para medir o sentimento 

de identidade nacional, primeiro pela competência de atingir estabilidade política, e 

segundo pelo desenvolvimento de uma literatura nacionalista. Assim, os modernistas 

propuseram atingir o segundo objetivo apontado de valorizar a cultura nacional 

através de textos literários.  

 No Brasil a literatura brasileira foi influenciada pelas tendências da vanguarda 

europeia, sobretudo de Paris. Eram os filhos da aristocracia rural que iam estudar na 

Europa e quando retornavam os jovens artistas traziam consigo correntes modernas 

como o Modernismo. Nessa época, o país passava por um período de 

transformações na política, na economia e na cultura, que se refletia nas artes em 

geral. 

 Antes do Modernismo, o Romantismo foi um período extremante significativo 

para a literatura brasileira, ambos representam o diálogo entre local e o cosmopolita. 

É nesse sentindo que Candido (2014) faz a seguinte observação: 

 

Na literatura brasileira há dois momentos decisivos que mudam os rumos e 
vitalizam toda a inteligência: o Romantismo, no século XIX (1836-1870), e o 
ainda chamado Modernismo, no presente século (1922-1945). Ambos 
representam fases culminantes de particularismo literário na dialética do 
local e do cosmopolita; ambos se inspiram, não obstante, no exemplo 
europeu (CANDIDO, 2014, p. 119). 
 

 Para Candido (2014), tanto o Romantismo como o Modernismo foram frutos 

da influência europeia, porém o Modernismo, diferentemente do Romantismo, tenta 

desfazer-se desta influência para direcionar-se para os aspectos da cultura nacional, 

buscando reelaborar criticamente alguns elementos da cultura europeia (portanto, do 

colonizador) a partir dos valores da cultura nativa.  
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 Oficialmente o Modernismo inicia-se em fevereiro de 1922, mas antes desta 

data alguns dos autores que fizeram parte da Semana de Arte Moderna já 

começavam a apresentar textos e ideias modernistas. Poderíamos citar vários e 

importantes autores, contudo frisaremos inicialmente Oswald de Andrade, que em 

1912 já apresenta a ideia do futurismo; Manuel Bandeira, com o poema Os sapos, 

declamado por Ronald de Carvalho, em que apresenta um poema com princípios 

modernistas ao contemplar os versos livres; Mário de Andrade, que em 1917 publica 

o poema Há uma Gota de Sangue em cada Poema, que não é necessariamente 

moderno, mas com elementos novos. E em 1922, Mário de Andrade publica a sua 

primeira obra “modernista”, Paulicéia Desvairada, na medida em que aparecem 

reflexões críticas sobre a modernidade. Assim, torna-se evidente que antes da 

Semana de Arte Moderna já havia muitos textos e estudos sobre as ideias que 

seriam defendidas posteriormente no Modernismo (IGLÉSIAS, 2009, p. 233-237).  

 Outro escritor que antecipou muitos dos elementos que viriam a ser bandeira 

dos modernistas foi Lima Barreto, que tratava em suas obras questões como a 

discriminação racial e social. Havia uma preocupação por parte do escritor de 

representar as classes ditas inferiorizadas. Em seu primeiro romance, Recordações 

do Escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto narra a história de um mulato que 

sonhava em se tornar jornalista, mas depara-se com muitas dificuldades impostas 

pela sociedade por ser mulato e pobre.  

 Oswald de Andrade, um dos grandes intelectuais do movimento modernista, 

retorna de sua viagem à Europa em 1912, “sentindo a necessidade de 

‘modernização’ da literatura brasileira, que estava calcificada num discurso 

acadêmico” (RANDAL, 1982. p. 48). No entanto, é com a exposição de artes 

plásticas de Anita Malfatti em 1917-18 que temos o primeiro impacto dessa 

modernização. Porém, Monteiro Lobato critica bastante a exposição realizada por 

Malfatti, e, para defendê-la, Oswald de Andrade e Mário de Andrade manifestam-se, 

dizendo que foi a partir desta que tivemos o início para o movimento Modernista. 

 A Semana de Arte Moderna é um marco histórico, aconteceu na cidade de 

São Paulo, que vivia o crescente desenvolvimento industrial, cenário perfeito para 

sediar o movimento dos modernistas. Com o Brasil em pleno desenvolvimento, 

muitos dos autores modernistas, influenciados pelas ideias vanguardistas 

objetivavam romper com a estética e a ideologia defendidas no século XIX. De 

acordo com Mário de Andrade (2002, p. 258), “Ora São Paulo estava muito mais ‘a 
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par’ que o Rio de Janeiro. E, socialmente falando, o modernismo só podia mesmo 

ser importado por São Paulo e arrebentar na província”.  Assim, para Andrade a 

Semana de Arte Moderna não poderia ocorrer em outra cidade a não ser São Paulo, 

uma cidade moderna, fruto da economia cafeeira e que, estava em acelerado 

processo de modernização.  

 O Modernismo é um movimento literário que alguns dos intelectuais, viajaram 

por regiões brasileiras para conseguir registrar as culturas e as tradições nacionais. 

Mário de Andrade foi um dos pioneiros nessas viagens, e procurou estudar registros 

históricos e as tradições nacionais como o folclore, as lendas e tudo que faz parte da 

cultura brasileira.  Além de Mário de Andrade, os principais nomes que se 

destacaram na Semana de Arte Moderna são: Ronald de Carvalho, Manuel 

Bandeira, que teve um dos seus poema declamado; Sérgio Milliet, Graça Aranha, 

entre outros (IGLÉSIAS, 2009).  

 Além das viagens realizadas dentro do Brasil, muitos dos intelectuais 

modernistas viajavam à Europa em busca de conhecimentos das correntes artísticas 

das vanguardas europeias. Porém, Mário de Andrade não precisou ausentar-se do 

território brasileiro para ser um grande conhecedor das correntes vanguardistas.  

 Mais que um movimento literário, o Modernismo foi historicamente muito 

importante, pois foi com ele que os grupos de intelectuais puderam refletir sobre a 

formação da sociedade brasileira desde a descoberta da América, dado que os 

intelectuais compreendiam que era necessário inovar através da valorização do 

primitivo, ou seja, valorizar o folclore, os mitos, as lendas, a mestiçagem, através de 

uma linguagem simples.  

 A partir da década de 1910 a 1940 os intelectuais buscam romper com os 

paradigmas existentes e ao mesmo tempo propõem uma reinterpretação crítica do 

passado e das tradições brasileiras.  Para Santos e Madeira (1999), a Semana de 

Arte Moderna representou o desejo coletivo dos intelectuais de tornar visíveis as 

ideias da problemática da identidade nacional. De cunho revolucionário, as 

narrativas emergem da ruptura estética e ideológica do pensamento brasileiro. De 

fato, os modernistas propuseram, por meio de estudos da história da cultura 

brasileira, conceitos de civilização e nação. Conforme as autoras citadas:  

 

Pela primeira vez em nossa história, os intelectuais e artistas assumiram 
uma atitude positiva diante da diversidade étnica, das condições e da 
riqueza cultural, afirmando a força da cultura mestiça que aqui se constituiu. 
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O caráter revolucionário das narrativas e imagens então emergentes revela 
um novo patamar, uma nova configuração do pensamento brasileiro, 
elaborado pelos intelectuais modernistas (SANTOS E MADEIRA, 1999, p. 
89).  

 

 Nesse momento forma-se uma geração de intelectuais que através das raízes 

históricas buscam respostas para a problemática da identidade nacional. E de fato 

um aspecto significativo criado pelo movimento modernista é a troca do conceito de 

raça para o de cultura. Assim, com as mudanças ocorridas no pós-guerra, no que diz 

respeito aos aspectos sociais, políticos e econômicos, os intelectuais modernistas 

reforçam a ideia de identidade e autenticidade brasileira, deixando de lado a 

imitação do estrangeiro para encontrar no nacional a noção de autonomia cultural.  

 Assim, A Semana de Arte Moderna simboliza a inovação nas artes plásticas, 

na poesia e na narrativa, estabelecendo a ligação entre o localismo e a ideia de 

nacionalismo, consistindo na libertação dos padrões europeus para descontruir o 

sentimento de inferioridade com relação a todo o quadro histórico e sociológico do 

Brasil, o que Antonio Candido chamaria de “desrecalque localista” (CANDIDO, 

2014).  

 O Brasil é um país caracterizado pela miscigenação cultural, desde a 

descoberta em 1500, com a chegada dos portugueses, que imigraram para o país 

em busca de riquezas, e com isso a sociedade brasileira foi constituída em uma 

mistura étnica e cultural. Portanto, todas essas questões sociais, políticas e 

econômicas influenciaram as transformações na literatura e nas artes plásticas, pois 

estão interligadas. Os intelectuais modernistas buscavam, através da literatura, 

compreender e esclarecer para a sociedade a tão desejada identidade nacional.   

 Como se nota, o Brasil é um país com uma formação cultural diversificada, e 

com o Modernismo o processo histórico e ideológico ganha autonomia para superar 

a ideia do pessimismo racial, já que é a partir das obras dos intelectuais modernistas 

que a miscigenação tornou-se algo positivo. É quando o mulato e o negro passam a 

ter destaque nos textos literários, e o primitivo é agora fonte de beleza, a paisagem 

passa a ser coadjuvante para questões sociais, em que se parte do geral para o 

particular.   

 É sob este prisma de identidade que Oswald de Andrade publica em 1928 o 

“Manifesto Antropófago”, que retrata justamente a questão do colonizado devorar 

ritualmente a cultura do colonizador. É a partir desse texto de Oswald de Andrade, 
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que os artistas e os intelectuais modernistas ultrapassam a imitação das vanguardas 

europeias para evidenciar a miscigenação cultural que o Brasil oferece.  Assim, é 

com a geração de 1922 que surge a inquietação e o desejo de redescobrir o Brasil, a 

busca por afirmar que a cultura nacional é múltipla, sem necessidade de copiar os 

estrangeiros.  

 O movimento modernista buscava identificar, através da antropofagia, um 

princípio em que o brasileiro incorporaria o melhor dos estrangeiros e descartaria o 

que não lhe interessava. A este respeito Pesavento (2004) faz a seguinte colocação: 

  

Tal como os canibais do Brasil de outrora devoravam seus prisioneiros não 
para fins de subsistência, mas sim rituais visando à incorporação das 
qualidades dos bravos guerreiros aprisionados, a cultura brasileira deglutia 
as outras, transformando-as em nova composição, mas rica e peculiar 
(PESAVENTO, 2004, p. 181).  

 

 Assim sendo, o “Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade surgiu com a 

finalidade de destacar o primitivo, uma renovação em que atingiria o peculiar de uma 

sociedade que aspirava ao reconhecimento da cultura brasileira. Por conseguinte, a 

ideia do manifesto é desconstruir o complexo de inferioridade com relação ao 

europeu e repensar a dependência cultural brasileira: “Só a Antropofagia nos une. 

Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão 

mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todo as 

religiões. De todos os tratados de paz” (ANDRADE, 2011, p. 67). 

 Paulo Prado foi muito importante para esse movimento dos modernistas, ele 

participa ativamente da Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal 

de São Paulo. Além de contribuir financeiramente para a realização do evento, Paulo 

Prado, já maduro como escritor, escreve na obra O Caminho e o Mar, a mistura do 

branco e do índio como a nova raça formadora, na qual aproveita apenas as 

qualidades positivas de ambas as raças (CALIL, 2009). 

 Paulo Prado publica em 1925 o livro Paulística, que reúne diversos capítulos 

sobre a história do Brasil. Desde a decadência dos territórios colonizados e a perda 

da paisagem, questionando se a expansão territorial é realmente benéfica para o 

país, pois com o desenvolvimento e a busca de riquezas, os índios e a cultura 

primitiva foram perdendo espaço para o industrialismo.  

 Muitos dos autores modernistas beberam da fonte dos textos literários de 

Paulo Prado, o próprio Mário de Andrade, quando escreve Macunaíma, retrata 
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questões como a tristeza do brasileiro, a cobiça e a luxúria, “pecados” que compõem 

a sociedade brasileira desde a colonização e que foram destacados por Paulo 

Prado, porém com outra perspectiva, não mais pessimista. 

 Assim, embora do ponto de vista literário sua obra tenha pouca relevância, 

Paulo Prado é um escritor muito importante para o Modernismo, na medida em que 

proporcionou, através dos seus textos, questionamentos sobre a formação da 

sociedade brasileira, além de contribuir com elementos históricos e estéticos para a 

ideia de nacionalismo. É neste sentido que “na atuação de Paulo Prado em defesa 

do modernismo, surgem elementos que comprovam a articulação dos aspectos 

históricos com os estéticos, convergindo para um nacionalismo de extração 

combinada” (CALIL, 2009, p. 139).  

 Para Paulo Prado, a elite cafeeira estava interessada em acumular riquezas, 

um grupo social e político que buscava o progresso da província. E os intelectuais 

modernistas posicionam-se como estudiosos preocupados não com a riqueza, mas 

em compreender a história de um país subdesenvolvido que estava em pleno 

desenvolvimento cultural e artístico.  

 Paulo Prado, em Retrato do Brasil, defende a ideia de que os brasileiros são 

caracterizados pela tristeza, uma tese subsidiada pelo fato de os portugueses 

estarem interessados em acumular riquezas e, como estavam longe de suas casas 

e de suas esposas, procuravam as índias para saciar os desejos carnais, e com isso 

surgem as misturas de raças e culturas. 

 Assim, Retrato do Brasil é uma obra que norteia reflexões sobre os brasileiros 

e oferece elementos para compreender a história do Brasil. Juntamente com Gilberto 

Freyre, Paulo Prado inaugura o chamado ensaio histórico sociológico, 

proporcionando, no Brasil, a busca pela identidade nacional. 

 Iglésias (2009) aponta que os modernistas, mais especificamente Mário de 

Andrade, mostram o mais rico universo popular, pois para escrever Macunaíma: o 

herói sem nenhum caráter, Mário de Andrade mostrara um conhecimento riquíssimo 

sobre a cultura popular nacional, já que essa obra só poderia ser escrita por um 

autor que conhecesse realmente as raízes brasileiras. 

 Macunaíma é uma obra central do Modernismo que reúne lendas, costumes, 

ditados populares, e apresenta o índio como o herói nacional, representado pela 

personagem Macunaíma. Ao observar a importância dessa obra, Candido (2014) faz 

a seguinte colocação:  
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Mário de Andrade, em Macunaíma (a obra central e mais característica do 
movimento), compendiou alegremente lendas de índios, ditados populares, 
obscenidades, estereótipos desenvolvidos na sátira popular, atitudes em 
face do europeu, mostrando como a cada valor aceito na tradição 
acadêmica e oficial correspondia, na tradição popular, um valor recalcado 
que precisava adquirir estado de literatura (CANDIDO, 2014, p. 127).  

 

 O movimento modernista representa a libertação de vários estereótipos 

constituídos pelo nosso processo histórico, valorizando a cultura, a diversidade racial 

existente no Brasil e, principalmente, superando o sentimento de inferioridade em 

relação a outros países.  

 

O nosso Modernismo importa essencialmente, em sua fase heroica, na 
libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são 
trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Este sentimento de 
triunfo, que assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular 
com Portugal e já nem o leva em conta, define a originalidade própria do 
Modernismo na dialética do geral e do particular (CANDIDO, 2014, p. 126-
127).  
   

 Como bem sabemos, o Brasil é um país marcado pela forte presença dos 

negros, o que, para os estrangeiros, poderia ser uma característica exótica de um 

país tropical, mas para a elite brasileira significava um mal estar, pois a mestiçagem 

era responsável pela tristeza e a falta de perspectiva de futuro dos brasileiros, 

segundo a visão das elites conservadoras.  

 No entanto, Gilberto Freyre, em 1930, defende positivamente a mistura de 

raças. Sua obra Casa Grande e Senzala corresponde a um novo horizonte de 

expectativa sobre a identidade nacional, uma busca metafórica de uma reconstrução 

do nacionalismo (PESAVENTO, 2004). De acordo com Freyre (2003) “a formação da 

sociedade brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos às primeiras páginas 

deste ensaio, um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de 

economia e de cultura” (FREYRE, 2013, p. 116).  

 Assim, a obra Casa Grande e Senzala trata do processo de colonização 

portuguesa no Brasil, demostrando todo o sistema político, econômico, social, 

religioso e sexual dessa época, que contribuíram para a formação da sociedade 

brasileira. 

 A ideia de reconstrução da identidade nacional era o principal propósito dos 

modernistas, que assim como Gilberto Freyre, rompem com a visão do pessimismo 
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da miscigenação para conciliar o antigo com o novo, ou seja, era preciso fazer uma 

releitura do país, valorizando as tradições culturais existentes no Brasil: “Questões 

como tradição e desenvolvimento ou patrimônio e modernismo passavam, 

necessariamente, por uma necessidade de releitura do país” (PESAVENTO, 2004, 

p. 179). 

 Para Gilberto Freyre, ser mestiço é trazer uma variedade em si. Um fator de 

originalidade, traço de uma nação que não deveria se lamentar pela sua formação 

enquanto mestiça, pois é característica do caráter nacional a mistura de raças. “O 

Brasil era belo, era forte, era vivo, (...). Era mistura de tudo e o resultado era ainda 

algo original, único, a dar exemplo para o mundo” (PESAVENTO, 2004, p. 180).    

 Outro intérprete do Brasil na geração de 30 foi Sérgio Buarque de Holanda, 

que juntamente com Gilberto Freyre se propôs a redescobrir o país. Sérgio Buarque 

de Holanda publica em 1936 o seu livro mais importante, Raízes do Brasil, que 

discute aspectos centrais da cultura brasileira, dentre esses aspectos está a ideia de 

cordialidade, expressa na figura do “homem cordial”. 

 Segundo Holanda (1976), a expressão “homem cordial” é um termo feliz que 

melhor define a contribuição brasileira para a civilização, pois é peculiar do caráter 

brasileiro a hospitalidade e a generosidade. A este respeito Holanda faz a seguinte 

observação:  

 

Já disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 
civilização será de cordialidade daremos ao mundo o “homem cordial”. A 
lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por 
estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do 
caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda 
a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio 
rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar 
“boas maneiras”, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um 
fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há qualquer 
coisa de coercitivo ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças 
(HOLANDA, 1976, p. 106-107). 

 

 Assim, para Holanda (1976), a cordialidade é uma característica que define o 

povo brasileiro, porém essa cordialidade é antes de tudo uma influência do sistema 

patriarcal e rural em que a sociedade brasileira foi constituída, uma vez que é um 

pensamento racional que se move através do aspecto emocional e afetivo.  

 Assim, para Sergio Buarque de Holanda, “No ‘homem cordial’, a vida em 

sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em 
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viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da 

existência” (HOLANDA, 1976, p. 108). Portanto, cordialidade refere-se a um ser 

social que necessita viver na coletividade, pois não suporta a individualidade.  

 Destarte, o homem cordial representa um indivíduo social que sofre 

transformações de acordo com o ambiente em que o sujeito está inserido, um ser 

constituído por um processo histórico e sociológico. Podendo despertar sentimentos 

bons como ruins, pois os dois vêm do seu íntimo. Como a história do brasileiro é 

construída pela colonização, está enraizada em um contraste entre a colonização 

espanhola e portuguesa. 

 No decorrer de toda a obra Sérgio Buarque de Holanda faz um contraste 

entre a colonização portuguesa e a espanhola para explicar os traços herdados 

pelos brasileiros, no intuito de identificar o que predomina no caráter do brasileiro. 

Assim como os modernistas, Sérgio Buarque de Holanda tenta explicar, através das 

origens e das raízes do Brasil, a construção da identidade nacional: 

 

[...] Se julgarmos conforme os critérios morais e políticos hoje dominantes, 
nele encontraremos muitas e sérias falhas. Nenhuma, porém, que leve com 
justiça à opinião extravagante defendida por um número não pequeno de 
detratores da ação dos portugueses no Brasil, muitos dos quais optariam, 
de bom grado, e confessadamente, pelo triunfo da experiência de 
colonização holandesa, convictos de que nos teria levado a melhores e 
mais gloriosos rumos. Mas antes de abordar esse tema, é preferível encarar 
certo aspecto, que parece singularmente instrutivo, das determinantes 
psicologias do movimento de expansão colonial portuguesa pelas terras de 
nossa América (HOLANDA, 1976, p. 13).  
 

 O período colonial para os modernistas é uma fase da história muito 

importante, e principalmente para a elaboração de narrativas sobre a identidade 

nacional. Oswald de Andrade realiza uma leitura crítica da história desse período, 

pois a partir dessas leituras os modernistas mostraram que o brasileiro não deveria 

sentir-se inferior ao europeu, pelo contrário, nossas riquezas possibilitaram o 

desenvolvimento do capitalismo europeu.  

 Portanto, a geração de 1922 realiza interpretações sobre o passado para poder 

construir uma identidade a partir da cultura nacional, deixando de lado a imitação do 

estrangeirismo e valorizando os aspectos da cultura brasileira.  

Os nossos modernistas se informaram, pois rapidamente da arte europeia 
de vanguarda, aprenderam a psicanálise e plasmaram um tipo ao mesmo 
tempo local e universal de expressão, reencontrando a influência europeia 
por um mergulho no detalhe brasileiro (CANDIDO, 2014, p. 128-129).  
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 Assim, o desrecalque localista dos modernistas era, acima de tudo, valorizar o 

passado através de obras que mostrassem que o brasileiro foi privilegiado pela 

mistura de raças, que resultou em uma multiplicidade cultural.  

 O Modernismo foi para Brasil um movimento significativo no sentido de 

valorizar a cultura nacional, além de retratar a busca por uma identidade, já que o 

país passava por uma transição de República Velha para a Era Vargas, que refletiu 

no campo literário, e neste momento foram registradas grandes produções literárias. 

Mário de Andrade foi um grande incentivador neste movimento, com publicações 

que simbolizam o desejo por uma identidade nacional. 

 Mário de Andrade publica em 1928 uma das obras mais importantes para o 

movimento dos modernistas, Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Trata-se de 

uma rapsódia que apresenta uma estética que faz um cruzamento entre o erudito e 

o popular, retratando as lendas indígenas e toda a cultura nacional. “A brilhante 

reciclagem da cultura popular sedimenta o contexto fantasioso da aventura do herói 

brasileiro, construída com base na mescla de materiais recuperados da tradição oral 

e escrita, popular e erudita, brasileira e europeia” (MICELI, 2009, p. 170).  

 De acordo com Miceli (2009), Macunaíma é resultado de uma pesquisa sobre 

a mistura de culturas e etnias, além de basear-se entre o mundo fantástico e factual 

para demostrar que o brasileiro é uma consequência da fusão de várias etnias. E 

Macunaíma é um herói que está fora dos padrões do herói idealizado do século XIX, 

dado que no decorrer da narrativa apresenta muitos defeitos, cometendo oscilações 

de caráter.  

 Dessa maneira, a rapsódia de Mário de Andrade simboliza esse momento de 

transformações pelas quais o Brasil passava no século XX, transformações que 

influenciaram o campo literário. A narrativa mostra que, apesar do desenvolvimento 

industrial, grande parte da população vivia em situação de miséria, e que havia um 

grande contraste entre a parte desenvolvida, industrializada, e as regiões mais 

atrasadas do país.  

 

Mário de Andrade nos traz o desenho de um país de contrastes e 
paradoxos, de extrema pobreza e atraso, de riqueza nas mãos de poucos, 
apresentando-o como um vasto território de desigualdades econômicas e 
sociais, de convívio ambíguo e cheio de arestas e, na esteira do ‘herói de 
nossa gente’, culturalmente marcado pela ausência de caráter (FONSECA, 
2006, p. 104). 
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 Mário de Andrade compreendia que era importante para a construção de uma 

identidade nacional a valorização da cultura, para assim através do elemento 

primitivo construir uma literatura que fosse capaz de demostrar que o brasileiro não 

precisava buscar no estrangeiro a sua identidade, mas recorrer à multiplicidade 

cultural existente no Brasil. Então, o autor de Macunaíma mostra que o brasileiro é 

realmente mestiço culturalmente, a começar pelo dialeto, no qual encontramos uma 

diversidade de variações léxicas, que refletem nos costumes e na cultura brasileira.  

 De acordo com Perrone-Moisés (2007), Mário de Andrade atenta para o fato 

de que a expressão identidade nacional estava sendo muito utilizada pelos 

intelectuais da época, então em Macunaíma, no prefácio, o autor utiliza entidade 

nacional em vez de identidade nacional. Para Perrone-Moisés, Mário de Andrade 

usa entidade nacional, porque é algo universalizado, desprovido de determinação 

particular e identidade supõe a essência de origem, o patriotismo ou nativismo.  

 Assim, as obras do Modernismo apresentam uma nova leitura da história do 

Brasil, propondo rupturas no âmbito estético e ideológico, buscando uma 

reinterpretação da cultura nacional. A ideia de nação e cultura aparecem 

constantemente nas narrativas para a missão de construir a identidade nacional. 

Segundo Santos e Madeira (1999, p. 104), “os intelectuais estavam empenhados, 

sobretudo na elaboração de uma fisionomia própria para a cultura brasileira, 

entendida como o resultado, a síntese das diferentes raças e etnias que nos 

formaram”. 

 As narrativas modernistas mostram-se empenhadas em discutir questões 

raciais, sociais e culturais da sociedade brasileira. Os intelectuais dispunham de 

certa liberdade de expressão, pois nesta época o Brasil já não era mais colônia de 

Portugal e já havia ocorrido a Proclamação da República, de modo que foi possível a 

união de vários estudiosos que tinham em comum a ideia do nacionalismo como 

forma de encontrar respostas para as questões relativas à identidade.  

 Mário de Andrade, com seu amplo conhecimento da cultura brasileira, 

registrado em suas viagens pelo Brasil, consegue mudar o olhar sobre a 

mestiçagem do brasileiro, através das suas obras, evidenciar a ausência do 

preconceito, posicionando-se positivamente com relação à diversidade cultural do 

Brasil.  
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Um outro traço, que distingue o Modernismo brasileiro das tendências 
dominantes nas vanguardas internacionais, é sua liberdade e ausência de 
preconceitos, para se apropriar das mais diferentes propostas estéticas e 
críticas em circulação à época. Essa postura, irreverente e ágil diante das 
teorias e tendências produzidas nos grandes centros, pode também ser 
caracterizada como uma prática antropofágica, importante contribuição para 
entender a arte brasileira e latino-americana (SANTOS E MADEIRA, 1999, 
p.106).  

 

 Dessa maneira, é a partir do Modernismo que predomina a ideia de 

identidade nacional, uma proposta diferente da postura dos intelectuais do 

Romantismo, visto que julga positivamente a mistura de raças existentes no Brasil. 

Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, é uma obra que representa muito bem o 

movimento modernista, dando à diversidade cultural um olhar positivito, pois é a 

multiplicidade que nos diferencia de países como Portugal. Nesse sentido, Candido 

(2014) ressalta a importância das obras de Gilberto Freyre para o Modernismo. 

 

Ao lado da ficção, o ensaio histórico–sociológico é o desenvolvimento mais 
interessante do período. A obra de Gilberto Freyre assinala a expressão, 
neste terreno, das mesmas tendências do Modernismo, a que deu por 
assim dizer coroamento sistemático, ao estudar com livre fantasia o papel 
do negro, do índio e do colonizador na formação de uma sociedade 
ajustada às condições do meio tropical e da economia latifundiária (Casa-
grande & senzala, Sobrados e mucambos, Nordestes) (CANDIDO, 2014, p. 
131).  

  

 Portanto, são obras como a de Gilberto Freyre, de Mário de Andrade, de 

Sérgio Buarque de Holanda que nos dão uma interpretação do país, que encontra 

na prosa e na poesia a libertação de paradigmas sociológicos conservadores, 

enaltecendo a cultura popular.   

 O movimento modernista representa a necessidade dos intelectuais de inovar 

e romper com as ideias e tradições do Romantismo, não há a idealização do índio, o 

nosso herói modernista é um herói com muitos defeitos e algumas virtudes, 

representado particularmente por Macunaíma de Mário de Andrade. Macunaíma 

absorve várias culturas, mas acaba sem uma identificação, para mostrar que apesar 

de todas as metamorfoses durante a narrativa, o herói não se prende a uma única 

cultura, pois o objetivo da rapsódia é justamente evidenciar a multiplicidade cultural 

existente na sociedade brasileira.  

 Macunaíma: o herói sem nenhum caráter é a narrativa que melhor concretiza 

as propostas do manifesto antropofágico (1928) criado por Oswald de Andrade, que 

buscava uma relação de igualdade real da cultura brasileira com as demais. Os 



24 
 

intelectuais modernistas apresentavam agora uma concepção diferente daquela que 

predominava no século XIX, buscavam interpretações sobre as questões sociais, 

políticas e estéticas da cultura brasileira a partir dos elementos internos, locais 

(VENTURA, 1991).    

 Diante das ideias vanguardistas europeias, Mário de Andrade concebe uma 

personagem que rompe com os valores estéticos antigos e insere um estilo 

diferente, que valoriza o nacional. Além de absorver os costumes, Macunaíma 

incorpora e produz uma personalidade que o define como “antropofágico”. Como no 

capítulo IX “Cartas pras Icamiabas”, o herói absorve a língua clássica para escrever 

uma carta às índias contando a vida agitada de São Paulo, das mulheres e dos 

costumes europeizados das imperatrizes, que eram prostitutas que ao contrário das 

icamiabas, não “brincava” gratuitamente: “saberes mais que as donas de cá não se 

derribam a paulada, nem brincam por brincar, gratuitamente, senão que a chuvas do 

vil metal, repuxos brasonados de champagne, e uns monstros comestíveis, a que, 

vulgarmente, dão o nome de lagosta” (ANDRADE, 1987, p. 60). 

 De acordo com Santos e Madeira (1999, p. 106), “a antropofagia legou-nos a 

utopia de uma cultura dinâmica e criativa, com a capacidade de apropriar-se, deglutir 

e promover novas sínteses, banindo arcaísmos culturais e linguísticos, substituindo-

os por uma língua ágil, natural e neológica [...]”. Assim, os brasileiros viviam durante 

a virada do século XIX a busca por uma identidade nacional, e para tanto os 

intelectuais criaram diversos manifestos culturais para expressar uma arte que 

pregava o desejo árduo de transformação e aceitação de uma cultura nacional. 

 De acordo com Perrone-Moisés (2007), no período do Modernismo a ideia de 

uma identidade nacional predomina na sociedade brasileira, para tanto logo a 

literatura assumiu a incumbência de representar a brasilidade nas obras literárias. 

Segundo outros estudiosos desse período da história brasileira: 

  

E foi o modernismo que deflagrou o surto inovador, na recusa de padrões 
estabelecidos e na busca afirmadora da criação. Se os aspectos sociais e 
políticos não foram aprofundados eram mesmo debilidades da geração de 
vinte, como se assinalou, se há avanços e recuos, é nesse jogo de 
contradições que se realiza a vida nacional no que ela tem de expressivo 
(IGLÉSIAS, 2009, p. 258).  

 

 Desse modo, o Modernismo impulsiona a ânsia pela inovação, o 

amadurecimento da ideia de nacionalismo, a quebra de pensamentos carregados de 
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juízo de valor. É neste movimento literário que há a valorização da cultura nacional e 

principalmente o aprofundamento de conceitos como o “nacionalismo literário”, que 

surgiu no Romantismo, como demonstra Antonio Candido (1997).   

 Mário de Andrade, por exemplo, constrói um herói/índio, com um caráter 

ambíguo, mestiço e que passa toda a narrativa percorrendo todo o espaço brasileiro, 

um herói que, mesmo incorporando vários elementos da cultura sul-americana, não 

consegue atingir uma identificação una, mas plural, marcada ao mesmo tempo pela 

falta/ausência de caráter, já que a cada episódio ele desfaz qualquer característica 

que lhe possa especificar. Assim, a personagem Macunaíma representa uma nação 

pluralizada à busca de uma identidade. 

 O Modernismo rompe não só com a linguagem bacharelesca, como também 

rompe com idealização do índio e do herói, característica do romance romântico:  

 

O Modernismo rompeu a linguagem bacharelesca, artificial e idealizante que 
espalhava, na literatura passadista de 1890-1920, a consciência ideológica 
da oligarquia rural instalada no poder, a gerir estruturas esclerosadas que 
em breve, graças às transformações provocadas pela imigração, pelo surto 
industrial, pela urbanização (enfim o desenvolvimento do país), iriam estalar 
e desaparecer em parte (LAFETÁ, 2004, p. 57).   

 

 De acordo com Lafetá (2004), devido às transformações econômicas, sociais 

e políticas no Brasil, foi possível estabelecer um novo cenário para que os 

intelectuais pudessem, através da literatura, destruir as barreiras impostas pela 

linguagem clássica.  

 

O Modernismo brasileiro foi tomar, das vanguardas europeias, sua 
concepção de arte e as bases de sua linguagem: a formação do natural 
como fator construtivo, o popular e o grotesco como contrapeso ao falso 
refinamento academista, a cotidianidade como recusa à idealização do real, 
o fluxo da consciência como processo desmascarador da linguagem 
tradicional (LAFETÁ, 2004, p. 58).   

 

 Outro fato importante que merece ser destacado é que o movimento 

modernista não foi patrocinado por estrangeiros, mas pela aristocracia cafeeira. 

Foram os cafeicultores que acolheram os escritores e artistas, resultando em uma 

arte de vanguarda que tem o patrocínio dos guardiões da tradição, o que 

aparentemente é uma condição do movimento.  

 

É interessante observar que, ainda em ‘O movimento modernista’, Mário de 
Andrade assinala a ‘importância de riqueza e tradição’ no ambiente dos 
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salões, e se refere várias vezes ao cultivo da tradição, representada 
principalmente pela cozinha, de cunho afro-brasileiro, aparecendo em 
‘almoços e jantares perfeitíssimos de composição’. Dessa forma, os artistas 
do Modernismo e os senhores do café uniam o culto da modernidade 
internacional à prática da tradição brasileira (LAFETÁ, 2004, p. 60). 

 

 Para Mário de Andrade o Modernismo era inegavelmente aristocrático, por 

trata-se de um movimento com espírito aventureiro, representado por intelectuais 

pertencentes à aristocracia tradicional. E era nos salões que os intelectuais 

modernistas encontravam a proteção para a discussão de ideologias que foram 

essencialmente destruidoras: “e foi da proteção desses salões que se alastrou pelo 

Brasil o espírito destruidor do movimento modernista” (ANDRADE, 2002, p. 263). 

 Desse modo, Mário de Andrade enfatiza no ensaio “O movimento 

modernista”, da obra Aspectos da Literatura Brasileira (2002), a importância do 

movimento modernista para a criação da chamada “consciência coletiva”, pois os 

acontecimentos políticos e sociais impunham a necessidade do espírito nacionalista 

(ANDRADE, 2002, p. 258).  

 Então esta geração de artistas da década de 1920 propaga a ideologia de um 

país que, apesar de toda a história de atraso político e econômico, se sobressai a 

essas dificuldades e consegue transformações significativas para o desenvolvimento 

no campo artístico. A ideia do pessimismo foi posta de lado para realçar toda a 

diversidade cultural existente no país. Entretanto, nem todos os escritores desta 

geração compartilhavam dessa visão, o próprio Paulo Prado, em Retrato do Brasil 

(1928), enfatiza uma visão pessimista em relação ao futuro da nação.  

  As narrativas modernistas também apresentam o processo de 

industrialização pela qual a nação brasileira passava na virada do século XIX. A 

rapsódia Macunaíma, por exemplo, no capítulo V “Piaimã”, descreve o encontro 

inusitado entre as máquinas e o herói, que representavam o que havia de mais 

moderno na civilização.  

 

A inteligência do herói estava muito perturbada, As cunhãs rindo tinham 
ensinado pra ele que o sangui-açu não era saguim não, chamava elevador 
e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados 
berros cuquiados sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram 
mas cláxons campainhas apitos buzinas e tudo era máquina (ANDRADE, 
1987, p. 31).  

  

 No trecho citado, podemos observar que a linguagem utilizada por Mário de 

Andrade reproduz, através do ritmo acelerado, a vida agitada da metrópole São 
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Paulo. Pois, percebemos que as palavras “piados berros cuquiados sopros roncos 

esturros” são postas sugerindo simultaneidade sem pontuação para enfatizar o ritmo 

das pessoas em contato com aquelas máquinas.  

 De acordo com Santos e Madeira (1999), as narrativas modernistas 

assumiram a incumbência da autenticidade e mediação entre o local e o universal, 

observando os traços universais contidos em nossas tradições que configuram a 

formação de uma nação. Não havia assim um padrão universal, e sim um padrão 

local, ou seja, a arte como a libertação dos meios expressivos, mais flexíveis, 

voltada para o novo e o singular. “As narrativas deixadas pelos modernistas revelam 

uma prática intelectual original e uma desenvoltura decorrentes da liberdade de suas 

ideias e da capacidade de inserção no universo político e institucional de seu tempo 

(SANTOS E MADEIRA, 1999, p.104)”.   

 Mário de Andrade tinha interesse pela cultura brasileira. Com seu o “projeto 

estético e ideológico” almeja que o povo viva a sua cultura para formar cidadãos 

conscientes de que só será possível a construção da nação mediante o 

reconhecimento da cultura nacional. Foi um grande defensor das tradições orais e 

escritas, sentia a necessidade de intervir na realidade do seu tempo, sobretudo 

através da literatura e das artes de um modo geral. Ao mesmo tempo, Mário de 

Andrade compromete-se com a história, propondo olhar para o passado como fonte 

de conhecimento para descobrimento das tradições culturais, porém com criticidade.  

 

Mário propõe uma valorização do passado, mas não uma volta sem critérios 
ou crítica, já que, segundo o autor, ele é fonte de conhecimento apenas na 
medida em que produz inspiração para o desvendamento de tradições, cujo 
conhecimento abre possibilidades de futuro (SANTOS; MADEIRA, 1999, 
p.115).  

 

 Portanto, a primeira geração de intelectuais modernistas buscava na 

autenticidade o reconhecimento e a valorização da cultura local, por meio de uma 

linguagem simples para atingir o universal. Assim, é com o Modernismo que os 

intelectuais rompem com as influências europeias para constituir uma entidade 

nacional.    

  

Parece que o Modernismo (tomando o conceito no sentido amplo de 
movimento das ideias, e não apenas das letras) corresponde à tendência 
mais autêntica da arte e do pensamento brasileiro. Nele, e sobretudo na 
culminância em que todos os seus frutos amadureceram (1930-1940), 
fundiram-se a libertação do academismo, dos recalques históricos, do 
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oficialismo literário; as tendências de educação política e reforma social; o 
ardor de conhecer o país (CANDIDO, 2014, p. 132).  

 

 Assim sendo, o modernismo brasileiro representou a busca pela cultura 

nacional, a valorização dos costumes e tradições, que por sua vez possibilitou a 

ampliação no horizonte cultural. De fato, a geração modernista tem sido a grande 

responsável pela visão do Brasil de hoje, pois foram esses intelectuais que 

articularam as tradições com a modernidade, resultando em uma grande conquista 

para a formação da cultura brasileira.  
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3. MACUNAÍMA E A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

 A rapsódia Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, 

representa os ideais dos intelectuais modernistas que rompem com os paradigmas 

existentes do século XIX, aproximando-se da linguagem popular e valorizando a 

diversidade cultural. Trata-se de uma obra considerada única e aberta, que encontra 

nas raízes da cultura brasileira a construção da identidade nacional. Publicada em 

1928, apresentando dezessete capítulos, em que narra desde o nascimento de 

Macunaíma, a sua ida a São Paulo e seu retorno a Uraricoera, exibe, através da 

etnologia e do folclore, aspectos da cultura nacional. Trata-se de uma narrativa que 

ultrapassa uma possível interpretação de ser uma obra popular, caracterizada como 

uma obra culta, sofisticada e moderna (cf. PERRONE- MOISÉS, 2007). 

 De acordo com Gilda de Mello e Souza (2003), durante a criação de 

Macunaíma, Mário de Andrade reúne traços musicais, como a canção popular 

Bumba-meu-boi, a suíte, características das danças populares e eruditas. Assim, o 

autor de Macunaíma resolve qualificá-la como rapsódia, pois a narrativa não se 

enquadrava no gênero romance, ou outro gênero convencional de narrativa. Mário 

de Andrade entendia que a rapsódia consistia na união das artes e na harmonia dos 

gêneros.  

 A rapsódia organiza-se em torno de Macunaíma, um herói mestiço, 

antropofágico e ambíguo. Dentro do plano estético e ideológico ocorre uma ruptura 

com os meios tradicionais, visto que Mário de Andrade aproxima a narrativa da 

linguagem popular, com o intuito de evidenciar o nacional e valorizar a cultura 

brasileira.   

 A personagem Macunaíma é resultado de um longo estudo de Mário de 

Andrade, que buscou apoio no escritor alemão Theodor Koch-Grünberg, um 

pesquisador que contribuiu para o estudo dos povos indígenas da América do Sul 

(PROENÇA, 1974).   

 Macunaíma é reconhecido por muitos críticos literários como uma obra que 

não segue a linearidade de uma narrativa convencional, mas é justamente por não 

seguir uma lógica que o enredo torna-se relevante, dado que Macunaíma é pensado 

com o intuito de proporcionar uma ruptura em relação à formação da identidade 

nacional. No Romantismo já havia a noção de nacionalismo/identidade, porém é 

com o Modernismo que temos uma literatura voltada para a cultura nacional. Então é 
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evidente e inquestionável a importância da obra Macunaíma para a ideia de 

nacionalidade.  

 É a partir dos romances modernos que os escritores não obedecem 

necessariamente a uma lógica linear e coesa. A este respeito Anatol Rosenfeld, no 

ensaio “Reflexões sobre o romance moderno” de 1996, aborda que o romance 

moderno apresenta uma analogia com a pintura de um espaço de modificações e 

consequentemente o romance ajusta-se às transformações, como por exemplo, o 

aspecto cronológico, que é desfeito difundindo-se no passado, presente e futuro.  

 

Nota-se no romance do nosso século uma modificação analógica à da 
pintura moderna, modificação que parece ser essencial à estrutura do 
modernismo. À eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece 
corresponder no romance a da sucessão temporal. A cronologia, a 
continuidade temporal foram abaladas, ‘os relógios foram destruídos’ 
(ROSENFELD, 1996, p. 80).  

  

 Assim, como a estrutura das narrativas modernas foi modificada, as 

personagens também sofrerem transformações, pois em alguns dos romances 

modernistas os personagens tendem a apresentar complexidade, como o próprio 

Macunaíma, uma personagem que não segue um raciocínio e todas as suas atitudes 

durante a narrativa são baseadas em algum mito, crença ou lenda do folclore 

brasileiro, já que Mário de Andrade consegue entrelaçar elementos que o 

caracterizam como um ser extraordinário, capaz de combinar traços nunca vistos em 

outra personagem. De Acordo com Candido (2009, p. 59-60), “a personagem é 

complexa e múltipla porque o romancista pode combinar com perícia os elementos 

de caracterização, cujo número é sempre limitado se os comparamos com o máximo 

de traços humanos que pululam, a cada instante, no modo-de-ser das pessoas”.  

 Mário de Andrade cria Macunaíma como uma personagem ambígua, 

construída por meio de documentos, testemunhos e uma intensa pesquisa realizada 

pelo escritor. Para Candido (2009), essas personagens criadas por meio de estudo 

de documentos apresentam traços da imaginação do escritor e também 

características de outras personagens.  

 A narrativa representa o desejo de Mário de Andrade de tratar a questão da 

identidade nacional, por isso é bem perceptível que durante toda a narrativa há 

recorrência de aspectos como: o folclore, a religiosidade, a antropofagia, a 

carnavalização e a miscigenação. Macunaíma foi escrito com propósito de criar uma 
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narrativa que representasse o povo brasileiro a partir dos mitos africanos e 

indígenas; e assim explicar a formação da identidade nacional (BOSI, 1983). 

 Assim, trataremos da representação da construção da identidade nacional, 

porém, é necessário esclarecer que abordaremos a noção de identidade coletiva, 

por se tratar da identidade de uma nação, construída a partir de vários aspectos 

culturais.  

 

No que diz respeito à identidade coletiva, é preciso encará-la como um 
conceito plural: os conceitos estáveis de ‘caráter nacional’ e ‘identidade 
autêntica’ são modernamente substituídas por diferentes grupos sociais em 
diferentes momentos de sua história se justapõem para construir um 
mosaico (BERNAD, 2003, p. 17). 

 

 Para Bernad (2003), a identidade coletiva pode ser compreendida como 

vários elementos culturais, sociais e políticos de uma sociedade plural, com suas 

diferenças étnicas, da qual o texto literário é a forma de expressão que desempenha 

o melhor papel no desenvolvimento e na propagação da cultura nacional. 

 Dessa maneira, para conseguir obter o êxito de retratar a representação da 

identidade nacional, é necessário destacarmos elementos culturais que 

consideramos importantes para a interpretação da construção da nacionalidade em 

Macunaíma. Então, destacaremos elementos como: folclore, miscigenação, 

religiosidade, entre outros. Além desses elementos mostraremos como Mário de 

Andrade utiliza a carnavalização para questionar e desconstruir a imagem e a 

concepção do herói e do índio na narrativa. Porém, não seguiremos a sequência dos 

capítulos para a retirada dos trechos, pois iremos analisar as passagens da obra que 

oferecerem mais argumentos para o estudo. 

 Percebemos que o folclore é um dos elementos mais recorrentes durante toda 

a narrativa. Já no primeiro capítulo, a personagem nasce em lugar lendário, o fundo 

da mata virgem, à margem do Uraricoera, tão preto quanto à escuridão da noite. 

Uma criança feia, preguiçosa, a qual demostra um desejo sexual insaciável pelas 

icamiabas. Tem dois irmãos, Jiguê e Maanape. Custa a falar, mas na sua primeira 

fala diz: “Ah! Que preguiça!”  

 
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era 
preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio 
foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 
tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de 
Macunaíma (ANDRADE, 1987, p. 9).  
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 Podemos perceber que no trecho citado, elementos como a lenda e a 

crendice são utilizados para descrever as características da sua personagem. 

Orientado pelo movimento vanguardista, Mário de Andrade descreve um índio 

diferente daquele representado nas obras do Romantismo: “era herói de nossa 

gente, mas feio e preto como a escuridão da noite”. Fazendo um paralelo com a 

obra Iracema (2005), de José de Alencar, percebemos uma desconstrução da figura 

do índio do século XIX. No romance do escritor cearense, o narrador descreve a 

índia Iracema de maneira exuberante, utilizando a natureza e os animais para 

qualificá-la como uma índia de beleza deslumbrante: 

 

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu 
Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais 
negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O 
favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no 
bosque como seu hálito perfumado (ALENCAR, 2005, p. 09). 

 

 

 Assim, tanto Iracema como Macunaíma apresentam o índio como a 

personagem central do enredo, contudo a obra Iracema é uma narrativa 

fundamentada pelos valores românticos, como a exaltação do belo, da natureza e do 

índio como bom selvagem e principalmente como o herói nacional. Já em 

Macunaíma a ideia de nacionalidade permanece, mas há a desconstrução da figura 

do índio, pois Mário de Andrade apresenta um índio preguiçoso, mestiço e ambíguo, 

que representa a quebra dos paradigmas do passado e dos valores tradicionais.  

Assim, personagem Macunaíma representa a ruptura com o paradigma do 

índio/herói do século XIX. De pequeno já começa a “sarapantar”, a sua primeira fala 

acontece depois dos seis anos de idade: “Ai! Que preguiça!”.  Essa primeira frase 

representa-o durante toda a narrativa, em quase todas as situações o herói foge dos 

perigos colocando seus irmãos para protegê-lo. Assim, é possível afirmar que Mário 

de Andrade utiliza-se de um tema universal “índio/herói” de forma singular, cujo 

significado atinge o coletivo.  

 Além do contraste da representação do índio nas duas obras, há discrepância 

na colocação da paisagem. José de Alencar utiliza vários adjetivos que exprimem 

uma atmosfera lírica e poética, diferentemente de Mário de Andrade, que usa uma 

linguagem sem idealizações ou belezas naturais. 
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 Macunaíma, pelo seu comportamento de menino malicioso, era sempre 

assunto entre as mulheres e em um dos rituais indígenas, o Rei Nagô avisa que o 

herói era inteligente: “Nas conversas das mulheres no pino do dia o assunto eram 

sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando 

que ‘espinho que pinica, de pequeno já traz ponta’, e numa pajelança Rei Nagô fez 

um discurso e avisou que o herói era inteligente” (ANDRADE, 1987, p. 9).   

 Assim, já nas primeiras páginas o leitor é informado, através de um Rei 

presente no folclore brasileiro que Macunaíma seria inteligente. Segundo Luís da 

Câmara Cascudo (1980), no “Dicionário do folclore brasileiro”, Rei Nagô eram os 

escravos exportados para o Brasil e que tinham o costume de praticar xangôs e 

macumba.  

 No segundo capítulo, intitulado “Maioridade”, Macunaíma deixará de ser 

menino e passa a ser adulto, essa transição ocorre por meio de uma lenda do 

folclore brasileiro, pois quando o herói comete uma traquinagem, sua mãe, muito 

furiosa com o egoísmo do filho, resolve deixá-lo em um lugar estranho para castigá-

lo.  

 Quando Macunaíma se vê perdido e na busca do caminho de volta para sua 

casa o herói encontra-se com o Curupira, com quem conversa e depois com a cotia, 

que percebe a esperteza da personagem e resolve dar-lhe um banho com o caldo 

de aipim, o líquido que se extrai da mandioca, quando essa raiz é ralada/moída e 

prensada para extração da farinha. O líquido faz com que o corpo do herói cresça 

para tornar-se um homem, mas só a cabeça não foi molhada, que Macunaíma 

afastou-se na hora do banho, e em consequência disso adquire tamanho de homem, 

mas a cabeça permanece pequena como a de uma criança: 

 

Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a 
lavagem no piá. Macunaíma fastou sarapantado mas só conseguiu livrar a 
cabeça, todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou 
corpo. Foi desempenando crescendo fortificado e ficou do tamanho dum 
homem taludo. Porém a cabeça não molhada ficou pra sempre rombuda e 
com carinha enjoativa de piá (ANDRADE, 1945, p. 16). 

 

 O primeiro ponto que nos chama a atenção neste trecho é a analogia com o 

batismo da igreja católica. Para o catolicismo o batismo representa a salvação e a 

entrada no mundo cristão, ou seja, na religião cristã. Temos, assim, de um lado o 

batismo, e do outro a transição do herói para a fase adulta, ambos representados 
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pelo mesmo símbolo, a água, um símbolo mencionado desde Gênesis, na Bíblia, até 

o Alcorão, configurando-se como fonte de purificação e vida. A este respeito Ferreira 

faz a seguinte observação: “ontologicamente a água em sua essência é pura. 

Simboliza a vida e a morte. Traz repouso e bem-estar ao sonhador de uma água 

tranquila” (FERREIRA, 2013, p. 13). Dessa maneira, é nítida a relação que Mário de 

Andrade faz entre as lendas do folclore indígena e a religião católica, encontra uma 

maneira de simbolizar essas duas práticas religiosas em um único ser, Macunaíma, 

o que sugere o sincretismo religioso e cultural. 

 Outro aspecto importante que podemos destacar com relação ao banho 

tomado por Macunaíma, é que mesmo com o corpo de adulto a cabeça continua a 

ser de uma criança, “Porém a cabeça não molhada ficou pra sempre rombuda e com 

carinha enjoativa de piá” (p. 16).  A partir deste pequeno detalhe podemos 

considerar que as ações “infantis” ou até mesmo os defeitos do herói são 

justificáveis por se tratar ainda de “uma criança”, de forma que a personagem se 

movimenta e age sem qualquer complexo de culpa.   

 De acordo com Proença (1974), a rapsódia Macunaíma apresenta um herói 

que não se prende à moral vigente, acumula múltiplos defeitos e virtudes nunca 

constatados em um único indivíduo: “[...] E é justamente essa ausência de caráter 

que lhe dá um grande caráter sobre-humano onde se refletem no tumulto de 

aparente indisciplina as energias elementares” (PROENÇA, 1974, p. 9).  

 No capítulo III, “Ci, Mãe do Mato”, Macunaíma se encontra com Ci, Mãe do 

Mato, uma índia que fazia parte de uma tribo de mulheres sozinhas:  

Era Ci, Mãe do Mato. Logo viu o peito destro seco dela, que a moça fazia 
parte da tribo de mulheres sozinhas parando lá nas praias da lagoa espelho 
da lua. Coada pelo Nhamundá, a cunhã era linda com o corpo chupado 
pelos vícios, colorido com jenipapo (ANDRADE, 1987, p. 19). 

 Segundo Câmara Cascudo, “Ci” consiste em uma lenda indígena do 

Amazonas, em que se julga ser de extrema importância a mãe para que haja vida.  

“O indígena não concebe nada do que existe sem mãe” (CASCUDO, 1980, p. 228).  

Em consonância a esse conceito mencionado por Câmara Cascudo que Mário de 

Andrade qualifica Ci como “Mãe do Mato”, referindo-se justamente a essa lenda 

pertencente aos indígenas do Amazonas.  

 Quando Macunaíma percebe aquela índia sozinha decide tomá-la para si, 

porém Ci, Mãe do Mato, não aceita e entra em uma luta corporal com o herói.  
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O herói se atirou por cima dela pra brincar. Ci não queria. Fez lança de 
flecha tridente enquanto Macunaíma puxava de pajeú. Foi um pega 
tremendo e por debaixo da copada reboavam os berros dos briguentos 
diminuindo de medo os corpos dos passarinhos. Herói apanhava. Recebera 
já um murro de fazer sangue no nariz e um lapo fundo de txara no rabo 
(ANDRADE, 1987, p. 19). 
 
 

 Assim, quando Macunaíma constata que não poderia com aquela índia, pede 

ajuda aos irmãos: “- Me acudam que sinão eu mato! Me acudam que sinão eu mato! 

“ (p. 19). Jiguê e Maanape seguram Ci, Mãe do Mato, e Macunaíma a possui e 

torna-se o Imperador do Mato Virgem.  

 

Os manos vieram e agarraram Ci. Maanape trançou os braços dela por 
detrás enquanto Jiguê com a murucu lhe dava uma porrada no coco. E a 
icamiaba caiu sem auxílio nas samambaias da serrapilheira. Quando ficou 
bem imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a Mãe do Mato. 
Vieram então muitas jandaias, muitas araras vermelhas tuins coricas 
periquitos, muitos papagaios saudar Macunaíma, o novo Imperador do 
Mato-Virgem (ANDRADE, 1987, p.19-20). 

   

 O encontro amoroso entre Macunaíma e Ci, Mãe do Mato é celebrado pelos 

pássaros que vieram saudar o novo imperador, essa saudação faz uma menção ao 

Éden, um paraíso ainda imune do pecado e da culpa.  

 Vale ressaltar que neste episódio, Ci, Mãe do Mato é quem determina o rumo 

de toda a história e, por isso, não seria equivocado dizer que ela configura-se como 

uma das personagens mais importantes da trama. Observamos que durante toda a 

narrativa há manifestações de libido exacerbadas marcadas por um exagero sexual 

e exposição do corpo.   

 Verificamos em Macunaíma uma relação com os romances de cavalaria. No 

III capítulo “Ci, Mãe do Mato”, o herói, após a sua aventura com a Mãe do Mato, 

torna-se o novo imperador do Mato-Virgem. Macunaíma é o oposto de todas as 

qualidades de um imperador, e se apresenta como preguiçoso, desleal, mentiroso, 

medroso, ganancioso e com um desejo sexual insaciável. Assim, Macunaíma 

representa a carnavalização do herói das cavalarias. Bakhtin (2002, p.107) 

denomina a literatura carnavalizada como “[...] aquela que direta ou indiretamente, 

através de diversos elos mediadores, sofreu influência de diferentes modalidades de 

folclore carnavalesco (antigo ou medieval)”.  
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 Neste caso, percebe-se que o autor satiriza o amor cortês medieval, já que o 

amor cortês requer um comportamento social amável, educado e fino, diferente da 

conduta de Macunaíma. E a personagem de Mário de Andrade é ao mesmo tempo 

imperador, vitorioso e esperto, é também perseguido, escorraçado e ludibriado, é um 

vencido-vencedor, ou seja, é uma personagem que representa os traços da 

identidade brasileira, que vai do cômico ao picaresco para satirizar o herói idealizado 

do Romantismo (SOUZA, 2003). 

 A literatura carnavalizada é aquela que, através das manifestações populares 

e eruditas, busca ironizar questões sociais, que conduz o leitor a uma crítica social e 

cultural. A obra Macunaíma expõe adequadamente essa crítica social, inicialmente 

pela própria linguagem utilizada pelo autor e depois pela mistura de raças e culturas 

existentes no Brasil. O autor desestrutura a visão tradicional e propõe uma troca de 

línguas e culturas, europeia, indígena e africana, na qual apresenta uma estrutura de 

um romance, mas com um aspecto inovador na literatura brasileira. Gilda de Mello e 

Souza, em O tupi e o alaúde, observa:  

 
Uma análise pouco mais atenta do livro mostra que ele foi construído a 
partir da combinação de uma infinidade de textos preexistentes, elaborados 
pela tradição oral ou escrita, popular ou erudita, europeia ou brasileira. A 
originalidade estrutural de Macunaíma deriva, deste modo, do livro não se 
basear na mímesis, isto é, na dependência constante que a arte estabelece 
entre o mundo objetivo e a ficção; mas em ligar-se quase sempre a outros 
mundos imaginários, a sistemas fechados de sinais, já rígidos por 
significação autônoma. Este processo, parasitário na aparência, é, no 
entanto, curiosamente inventivo; pois em vez de recortar com neutralidade 
nos entrechos originais as partes de que necessita para reagrupá-las, 
intactas, numa ordem nova, atua quase sempre sobre cada fragmento, 
alterando-o em profundidade. (SOUZA, 2003, p.10).  
 

 Dessa maneira, Gilda de Mello e Souza nos mostra que Macunaíma reúne 

traços da tradição oral e da escrita para, através dos fenômenos imaginários, dar 

uma autonomia à narrativa, já que transforma elementos concretos em místicos, 

alterando-os de acordo com seguimento do enredo.  

 De acordo com Proença (1974), Macunaíma nasce como um verdadeiro 

herói, de mãe virgem, um ser místico, sem pai e com dois irmãos com características 

que os tornam diferentes do herói. Jiguê é o irmão do meio, vigoroso, que sempre 

perde suas companheiras para Macunaíma; e Maanape, o irmão mais velho, que 

consegue, através de feitiços, ajudar o herói em situações que racionalmente não 

poderiam acontecer, mas em Macunaíma a lógica é “não seguir uma lógica”, 
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aspecto da obra que rompe com o realismo convencional dominante no romance 

brasileiro até então. 

 Macunaíma se organiza entre o mito e a história, entre os planos da fábula e 

do fato social, o herói é uma mistura das três principais etnias que compõem a 

nação brasileira: o índio, o branco e o negro. Mas não é um cruzamento fixo, pois o 

que define o herói no romance são as suas metamorfoses, que o acompanham no 

decorrer do enredo. Situar Macunaíma em um espaço geográfico é difícil, já que o 

protagonista transita por todo o Brasil; esta metamorfose é mais uma das 

características atribuídas por Mário de Andrade ao seu herói.  

 Com seis meses Ci, Mãe do Mato tem um filho do herói Macunaíma: “Nem 

bem seis meses passaram e a Mãe do Mato pariu um filho encarnado” (p. 21). 

Porém, em uma noite veio uma ave chamada Jucurutu pousou na maloca 

provocando no herói bastante medo em consonância com as crianças de sua tribo, 

pois segundo Luís Câmara Cascudo, os indígenas consideram essa ave agoureira. 

Após esse fato aparece uma cobra que chupa todo o leite do único seio de Ci, Mãe 

do Mato, e como não havia outra mulher para amamentar seu filho, Ci amamenta o 

filho e ele acaba morrendo com o veneno da cobra, como revela essa passagem da 

narrativa: 

Então chegou a Cobra Preta e tanto que chupou o único peito vivo de Ci 
que não deixou nem o apojo. E como Jiguê não conseguira moçar nenhuma 
das icamiabas o curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia, 
chupou mais, deu um suspiro envenenado e morreu. Botaram o anjinho 
numa igaçaba esculpida com forma de jaboti e pros boitatás não comerem 
os olhos do morto o enterraram mesmo no centro da taba com muitos 
cantos muita dança e muito pajuari. Terminada a função a companheira de 
Macunaíma toda enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa, 
deu-a pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que Ci vive agora 
nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda 
enfeitada de luz, virada numa estrela. É a Beta do Centauro (ANDRADE, 
1987, p. 22).  
  

 Assim, podemos constatar que as ações no decorrer da narrativa são 

subsidiadas por uma lenda ou por um mito, como por exemplo, este trecho em que a 

aparição da ave Jucurutu profetiza a morte do filho de Macunaíma. Dessa maneira, 

a obra Macunaíma, é uma narrativa lúdica, culta e sofisticada, pois Mário de 

Andrade reúne aspectos da literatura popular, mas colocando-os de maneira 

elaborada e moderna dentro do texto literário.  

 No capítulo IV Macunaíma encontra-se com uma cascata que resolve contar a 

sua história para o herói:  
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minha tribo era escrava da boiúna Capei que morava num covão em 
companhia das saúvas. Sempre no tempo em que os ipês de beira-rio se 
amarelavam de flores a boiúna vinha na taba escolher a cunhã virgem que 
ia dormir com ela na socava cheia de esqueletos (ANDRADE, 1987, p. 24).    
 
 

 O trecho citado reproduz uma lenda do folclore brasileiro mais 

especificamente da Amazônia. De acordo com Cascudo (1980), boiúna é uma cobra 

preta que engole pessoas quando atravessa o rio. No entanto, percebemos que 

dentro da narrativa boiúna é um “monstro” que aterroriza as moças virgens de uma 

tribo.   

 Dessa maneira, o capítulo IV “Boiúna Luna” ratifica o uso do folclore e de 

crenças, pois o narrador de Macunaíma consegue durante toda a narrativa 

descrever um processo de vida das personagens através do folclore e das crenças 

brasileiras, demonstrando que Mário de Andrade realizou um estudo profundo da 

cultura nacional, para assim apresentar em uma única obra tantos mitos, lendas e 

crenças incorporadas em um único sujeito, conforme assinala Proença (1974).  

 De acordo com Eliade (2010), o mito é uma história sagrada de um tempo 

fabuloso, que narra façanhas de entes sobrenaturais. São essas as características 

que encontramos em Macunaíma, um ser que não se prende a um tempo ou um 

espaço, pois percorre quase todo território brasileiro, consegue realizar façanhas 

nunca vistas em um único sujeito e com a ajuda de algumas lendas e de alguns 

mitos consegue atingir seus objetivos, portanto, com a ajuda de entidades 

sobrenaturais, como os heróis das epopeias. Como por exemplo, ainda no capítulo 

IV, o Negrinho do Pastoreio resolve ajudá-lo e manda um passarinho uirapuru contar 

onde encontrava-se a pedra muiraquitã.  

 

Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos 
pescando, o Negrinho do Pastoreio pra quem Macunaíma rezava 
diariamente, se apiedou do panema e resolveu ajuda-lo. Mandou o 
passarinho uirapuru. [...] Então o passarinho uirapuru agarrou cantando com 
doçura e o herói entendeu tudo o que ele cantava. [...] Então Macunaíma 
contou o paradeiro da muiraquitã e disse pros manos que estava disposto a 
ir em São Paulo procurar esse tal Venceslau Pietra e retomar o tembetá 
roubado (ANDRADE, 1987, p. 27-28).   

  

 Assim, Macunaíma conta com ajuda do Negrinho do Pastoreio, uma lenda do 

folclore brasileiro surgida no Rio Grande do Sul, considerado um protetor de 

pessoas que perdem algo e esse é o caso do herói, que perdera a pedra muiraquitã.   
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 No capítulo intitulado “Piaimã”, temos o primeiro contato do herói Macunaíma 

com Venceslau Pietro Pietra. Vale ressaltar que neste capítulo especialmente, há 

uma descrição de aspectos muito importantes para a formação da identidade 

nacional, a miscigenação e o sincretismo religioso, que estão explicitadas quando 

Macunaíma e os dois irmãos, durante o caminho resolvem tomar um banho em uma 

cova com água encantada.  

 
Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia 
d’água. E a cova era que nem a marca dum pé gigante. Abicaram. O herói 
depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova e se lavou 
inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era 
marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho 
de Jesus pra indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho louro e de 
olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz 
mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas (ANDRADE, 
1987, p. 29-30).  

 

 No trecho supracitado constatamos mais uma vez o sincretismo religioso, pois 

a água em que Macunaíma toma banho foi deixada por Sumé, que de acordo com 

as crenças indígenas, era um Deus branco que viera visitar os indígenas antes da 

chegada dos portugueses, e ao mesmo tempo temos uma analogia com o episódio 

da Bíblia em que Moisés abre o mar vermelho para libertar os judeus dos abusos 

cometidos pelo faraó.  

 Além do sincretismo religioso, podemos verificar o quanto o protagonista 

Macunaíma admite em si as três raças formadoras do Brasil, índio-negro-branco, 

mas percebemos ao longo da narrativa que mesmo com a pele branca, ele não se 

mantém com traços constantes de nenhuma etnia, sua alma é a mistura de todas as 

raças. Outro aspecto que podemos constatar a partir desse trecho são as 

metamorfoses incorporadas por Macunaíma, pois no primeiro parágrafo da narrativa 

o herói é preto retinto e pertence à tribo Tapanhumas, mas depois desse banho o 

herói acaba por perder todas essas características, como enfatiza o narrador: “e 

ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos 

Tapanhumas”.  

 Vê-se que no V capítulo, Mário de Andrade coleta uma lenda da entidade 

mitológica dos povos tupis para expor a miscigenação da nação brasileira. Quando o 

herói sai do banho ninguém seria capaz de conhecê-lo como um índio preto da tribo 

Tapanhumas. Percebendo o milagre os irmãos de Macunaíma decidem compartilhar 

do mesmo banho, mas a água já estava muito suja, e o resultado não foi o mesmo: 
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Jiguê, por mais que se esfregasse só conseguiu ficar cor do bronze; e Maanape só 

conseguiu lavar as mãos na água santa, de forma que Jiguê representa o índio, 

Maanape o negro e Macunaíma o branco. A este respeito Proença afirma que:  

 
Mário de Andrade aproveita a lenda das raças humanas, em sua 
caracterização cutânea, para mostrar a junção das três raças do Brasil. São 
três irmãos que se diferenciam, e continuam, apesar disso, irmãos. 
Macunaíma é o branco, o chefe, ajudado, porém por Maanape, o negro, que 
resolve tudo com feitiçarias e jiguê, o índio que traz mulheres para casa, 
mas se aborrece pouco com a infidelidade feminina [...] (PROENÇA, 1974, 
p. 152). 

 

 Conforme o estudioso acima citado, a miscigenação é abordada por Mário de 

Andrade através de uma lenda que relata a história de três irmãos que, ao perderem 

o pai, Deus indicou-lhes uma fonte em que podiam tornar-se completamente 

brancos. O primeiro consegue ficar totalmente branco; o segundo só consegue ficar 

vermelho, pois encontra a fonte alterada e o terceiro, como a água estava tão pouca, 

apenas clareia a planta dos pés e palma das mãos. Assim, Macunaíma e seus dois 

irmãos representam o processo de miscigenação da nação brasileira.  

 Portanto, Mário de Andrade consegue representar, através de Macunaíma e 

seus dois irmãos, as três raças formadoras do Brasil, expõe de forma original a 

mistura cultural da sociedade brasileira. Mais que uma questão racial o autor atentou 

para o diálogo da cultura popular com a erudita. Segundo Perrone-Moisés (2007, p. 

201), “Macunaíma é talvez o livro mais nacional da literatura brasileira”. Assim, 

Macunaíma é uma narrativa que representa os ideais dos modernistas, valorizando 

a multiplicidade cultural do Brasil, para assim discutir a construção da identidade 

nacional através do primitivo e do folclore.  

 Mário de Andrade articula em sua obra uma visão não mais pessimista com 

relação à mestiçagem no Brasil, e retrata de forma irônica uma personagem que 

representa esse processo étnico vivido desde a nossa formação enquanto nação. 

Durante o século XIX, havia o estereótipo que a raça forte e pura era representada 

pelos brancos, os negros e os mestiços eram considerados inferiores, pois eram 

primitivos e seriam incapazes de adaptar-se aos padrões da sociedade civilizada. 

Vemos que Macunaíma é um herói que desmitifica a ideia de que a raça branca é 

superior à negra ou à indígena, o narrador consegue articular em um único sujeito 

essas três raças formadoras para mostrar que o Brasil é fruto da mistura de raças e 

culturas desde o período da colonização.  
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 No ensaio “Literatura e Sociedade de 1900 a 1945”, Antonio Candido 

esclarece que os primeiros modernistas foram importantes para a superação do 

sentimento de inferioridade do povo brasileiro, que consistia no conceito de 

desrecalque. Uma geração de escritores que abandona a noção de patriotismo para 

buscar na liberdade da estética a autenticidade de um país heterogêneo. Assim 

define o crítico a atitude dos modernistas: 

 

Desrecalque localista; assimilação da vanguarda europeia. Sublinhemos 
também o nacionalismo acentuado desta geração renovadora, que deixa de 
lado o patriotismo ornamental de Bilac, Coelho Neto ou Rui Barbosa, para 
amar com veemência o exótico descoberto no próprio país pela curiosidade 
liberta das injunções acadêmicas. [...] Em todos eles encontramos latente o 
sentimento de que a expressão livre, principalmente na poesia, é a grande 
possibilidade que tem para manifestar-se com autencidade um país de 
contrastes, onde tudo se mistura e as formas regulares não correspondem à 

realidade (CANDIDO, 2014, p. 129).   
  

 Esse conceito de desrecalque aplica-se adequadamente à rapsódia, pois se 

no período do Romantismo, o negro foi suprimido dos textos literários e o índio era 

frequentemente representado por uma visão idealista, em Macunaíma esse 

panorama foi desconstruído, uma vez que Mário de Andrade expõe de maneira 

positiva a mistura das três raças existentes no Brasil, dando lugar a uma narrativa 

que representa com humor o processo de formação da nação brasileira (BERNAD, 

2003).  

 Assim sendo, o autor compreende a etnia como uma realidade da sociedade 

brasileira, na perspectiva de uma consciência crítica sobre a miscigenação que nos 

fundamenta como um país culturalmente heterogêneo. Desse modo, Macunaíma 

constitui uma narrativa que inclui a cultura popular e a erudita, configurando-se uma 

criação literária que renova o romance na década de 1920, com uma linguagem 

metafórica.  

 No capítulo intitulado “Macumba”, Mário de Andrade deixa explícitas as 

práticas religiosas que ocorrem em torno do gigante Venceslau Pietro Pietra, e 

Macunaíma, que recorre à macumba para vingar-se do gigante que tomou a 

muiraquitã, seu talismã, presente da sua amada Ci, Mãe do mato. 

 

No outro dia o tempo estava inteiramente frio e o herói resolveu se vingar de 
Venceslau Pietro Pietra dando uma sova nele pra esquentar. Porém por 
causa de não ter forças tinha mas era muito medo do gigante. Pois então 
resolveu tomar um trem e ir no Rio de Janeiro se socorrer de Exu diabo em 
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cuja honra se realizava uma macumba no outro dia (ANDRADE, 1987, p. 
45). 

 

 O capítulo “Macumba” é a parte da narrativa em que constatamos a 

combinação de várias práticas religiosas. Pois, neste capítulo, vemos Macunaíma, 

desapontado por ter perdido a muiraquitã para o gigante, o talismã presenteado pelo 

seu único amor Ci, Mãe do Mato, que após ter um filho do herói acaba por falecer, e 

a única lembrança que deixara para seu amado foi a muiraquitã. Durante uma de 

suas fugas, Macunaíma acaba por perder seu talismã, e a pedra foi parar nas mãos 

de Venceslau Pietro Pietra. Macunaíma sabendo onde se encontrava a pedra, viaja 

para São Paulo no intuito de recuperar o talismã. Na primeira tentativa o herói 

fracassa, então decide pedir a proteção de Exu, em uma famosa macumbeira no Rio 

de Janeiro. 

 Exu é um representante contrário à fé cristã, os afro-baianos assimilam-no ao 

demônio dos católicos; geralmente as pessoas recorrem a ele para fazer 

“despachos”, ou seja, eram realizadas cerimônias em que era necessário o 

“despacho de Exu”, porque do contrário, ele atrapalha tudo (CASCUDO, 1980).  

 Porém, percebermos que não é um costume religioso apenas dos negros ou 

da população marginalizada, mas também são práticas dos brancos e de pessoas 

da alta sociedade, como advogados, senadores, funcionários públicos, pois durante 

o ritual religioso o narrador deixa bem evidente a sátira com relação à presença 

dessas pessoas de classe média na macumba. 

 

[...] Às vinte horas Macunaíma chegou na biboca levando debaixo do braço 
o garrafão de pinga obrigatório. Já tinha muita gente lá, gente direita, gente 
pobre, advogados garçons pedreiros meias-colheres deputados gatunos, 
todas essas gentes e a função ia principiando [...] (ANDRADE, 1987, p. 45). 

   

 A macumba é realizada pela mãe de santo Tia Ciata, no Mangue; a sessão 

começa com saudações aos santos, e durante o ritual Macunaíma deseja vingar-se 

de Venceslau Pietro Pietra, então pede a Exu que o gigante leve uma surra, coice de 

bagual, uma chifrada de touro, dentre outras torturas: “[...] e Macunaíma ordenou 

que o eu de Venceslau Pietro Pietra recebesse o guampaço dum muruá, o coice 

dum bagual, a dentada dum jacaré e os ferrões de quarenta vezes quarenta mil 

formingas-de-fogo” (ANDRADE, 1987, p. 50). 
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 A personagem Macunaíma consegue incorporar qualquer religião, pois nos 

primeiros capítulos o herói mostra-se pertencente aos rituais da tribo Tapanhumas, 

mas no capítulo “Macumba” desfaz totalmente esse conceito e apresenta-se filho de 

Exu, feiticeiro, e ao mesmo tempo o narrador faz uma analogia ao catolicismo, dado 

que, no decorrer da feitiçaria é rezado um padre nosso Exu. Ou seja, faz uma 

intertextualidade com o ritual religioso pertencente à igreja católica, já que é de 

costume cristão a reza do pai nosso, uma oração dos católicos, que os acompanha 

desde os primórdios da fé, “a Oração do Senhor”. 

 Dessa maneira, em Macunaíma encontramos a existência de várias práticas 

religiosas que se configuram no sincretismo religioso. O sincretismo religioso é fruto 

da junção de várias culturas, a interação, a mistura e adaptação com outras culturas, 

ou seja, é a mistura de várias religiões. De acordo com Josué Tomasini Castro 

(2006), “ao pensar em sincretismo, pode-se pensar em: negociação, interação, 

confronto, transmissão, mistura, adaptação, assimilação, sondagem, transposição, 

identificação, simbiose, fusão, amálgama, alienação, dinamismo, confluência, etc” 

(CASTRO, 2006, p. 29).  

 Assim sendo, no capítulo “Macumba” temos uma mistura de crenças bastante 

perceptível, pois em um único episódio nos são apresentadas práticas de crenças 

religiosas diversas. Macunaíma incorpora as crenças da tribo Tapanhuma, depois a 

macumba e por último o catolicismo, ou seja, há um conjunto de crenças nas 

práticas do protagonista.  

 No capítulo IX, “Cartas pras Icamiabas”, o herói absorve a língua clássica 

para escrever uma carta às índias contando a vida agitada de São Paulo, das 

mulheres e dos costumes europeizados das imperatrizes, como podemos observar 

no trecho a seguir: 

 

Andam elas vestidas de rutilantes jóias e panos finíssimos, que lhes 
acentuam o donaire do porte, e mal encobrem as graças, que, a de 
nenhuma outra cedem pelo formoso do torneado e pelo tom. São sempre 
alvíssimas as donas de cá; e tais e tantas habilidades demonstram, no 
brincar, que enumerá-las, aqui, seria fastiendo porventura; e, certamente, 
quebraria os mandamentos de discrição que em relação de Imperador para 
súditas se requer (ANDRADE, 1987, p. 61).  

 

 Assim, o que percebemos nessa citação que além da descrição da vida 

luxuosa das imperatrizes, Macunaíma afirma que as mulheres são sempre 
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“alvíssimas”, demonstrando a herança étnica e cultural deixada pelos europeus que 

influenciaram na vida e nos costumes da sociedade brasileira.  Além disso, outro 

ponto importante a ser destacado é a linguagem do narrador, uma vez que o 

protagonista apropria-se da linguagem culta, utilizando vocabulários que se 

encontravam em desuso.  

 Para tanto, o autor utiliza o vocabulário regional de quase todas as regiões 

brasileiras, como também provérbios que engrandecem seu texto. Por exemplo, 

quando Macunaíma escreve: “nem cinco sóis eram passados que de vós nos 

partíramos, quando a mais temerosa desdita pesou sobre nós” (ANDRADE, 1987, p. 

59). Podemos perceber que nesse fragmento Macunaíma se aproxima de uma 

passagem do livro Os Lusíadas, do escritor Luís Vaz de Camões, uma obra épica 

portuguesa. Nessa passagem, a palavra “sóis” trata-se do plural de sol, que é único, 

mas o herói utilizou esta palavra “sóis” no sentido de dia, para relatar o que 

aconteceu na sua chegada a São Paulo. Tudo isso nos mostra que realmente 

Macunaíma satiriza a linguagem clássica, e de certa forma critica o uso inadequado 

dela, como mesmo faz em seu texto, pois usa na referida carta de forma inadequada 

a norma culta, exprimindo em seu discurso um tom cômico.  

  Macunaíma aparece como o imperador e o destinatário são as súditas, as 

senhoras amazônicas. Durante quase toda a narrativa, o enredo é construído com 

base na linguagem oral, com ausência de vírgulas e com um dialeto “primitivo”, era 

uma das principais características do Modernismo a ruptura da norma culta.  

 Carnavaliza a língua clássica do Parnasianismo, pois exagera tanto na 

proximidade com a norma culta que se torna cômico, basta lembrarmos que quem 

escreve é um analfabeto, sem formação intelectual suficiente para redigir uma carta 

com uma linguagem culta e formal. 

 

Como vedes, assaz hemos aproveitada esta demora na ilustre terra 
bandeirante, e si não descuidamos do nosso talismã, por certo que não 
poupamos esforços nem vil metal, por aprendermos as coisas mais 
principais desta eviterna civilização latina, por que iniciemos, quando for do 
nosso retorno ao Mato Virgem, uma série de milhoramentos, que, muito nos 
facilitarão a existência (ANDRADE, 1987, p.63). 

 

 No trecho acima percebemos que Mário de Andrade utiliza-se do arcaísmo 

como “hemos” para satirizar a linguagem do Parnasianismo que caiu em desuso, 
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mas mesmo assim os brasileiros continuavam a utilizá-la no propósito de imitar a 

linguagem clássica, objetiva e racional.  

 Mário de Andrade mostra o artificialismo de uma linguagem utilizada pelos 

escritores clássicos, que para Macunaíma restava apenas imitar um pouco esse 

português academicista, utilizado pelos literatos, e o herói acaba por cometer vários 

deslizes na busca dessa imitação linguística. Por consequente acaba por utilizar o 

recurso da hipercorreção “(ex.: não devemos desperdiçarmos)”. Ou até mesmo 

quando o próprio Macunaíma critica os homens da cidade de São Paulo: “Ora 

sabereis que sua riqueza de expressão intelectual é tão grandiosa, que falam numa 

língua e escrevem noutra” (ANDRADE, 1987, p. 66). Nessa citação, percebemos 

como o autor é sarcástico ao dizer que a grande metrópole, com tanta riqueza 

intelectual acaba por imitar o estrangeiro e não valorizar o nacional, pois na 

linguagem oral é utilizado o dialeto popular, mas na escrita, o clássico. 

 Portanto, é evidente como a obra Macunaíma está constituída a partir do 

humor e da sátira. Mário de Andrade teve como propósito criticar certos usos dos 

brasileiros que imitam o europeu, e a linguagem clássica para esclarecer ao seu 

leitor que a nação brasileira deseja a valorização do nacional e não apenas a 

imitação do estrangeiro.  

 No capítulo “Tequeteque, chupinzão e a injustiça dos homens”, Macunaíma 

vai à casa do gigante Piamã, mas não o encontra, já que este tinha viajado para a 

Europa com a família: “não tinha ninguém no palácio e a copeira do vizinho contou 

que Piaimã com toda a família fora na Europa descansar da sova” (ANDRADE, 

1987, p. 87). Então Macunaíma tem uma ideia de fingir-se de pintor para ir à Europa, 

o herói põe óculos de tartaruga, meias de golfinho para ficar parecido com um pintor. 

 Aqui percebemos claramente que o texto literário dialoga com a realidade 

social da crítica literária de Mário de Andrade, pois seu personagem Macunaíma só 

poderia conseguir viajar para outro país se ajustasse aos costumes da sociedade 

europeizada, um estilo de vida totalmente diferente de sua realidade social. Um 

herói com uma origem primitiva, que ao chegar a São Paulo tenta aderir aos 

costumes da grande cidade, mas acaba havendo um choque de culturas, pois a vida 

das pessoas em São Paulo era totalmente diferente da vida que Macunaíma levava 

na Uraricoera.     

 Portanto, Macunaíma, em diversas situações da narrativa, é desprestigiado 

socialmente por pertencer a um mundo primitivo, um sujeito iletrado que até então 
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não pertencia àquele mundo industrializado, uma sociedade europeizada, por isso 

muitas vezes era incompreendido pela comunidade urbanizada. 

 Dessa maneira, muitos dos atos e atitudes do herói Macunaíma são 

referências à poética modernista, a qual revela muito acerca das tradições culturais 

brasileiras, as crenças, o primitivismo do herói e a indefinição de uma cultura 

nacional. Nesse caso, Mário de Andrade define Macunaíma como “o herói sem 

nenhum caráter”, por não ter um caráter assumido, pois o herói absorve diversas 

culturas ao longo de toda a narrativa, porém acaba não se prendendo a nenhuma. A 

respeito dessa caracterização Maria Augusta Fonseca (2006, p. 105) observa que: 

“[...] O conflito se dá porque o herói de nossa gente não tem caráter assumido, oscila 

de acordo com as circunstâncias”.  

  Macunaíma representa uma nação construída à imagem de um povo 

heterogêneo, que almejava uma identidade própria, e que passa a assumir e 

valorizar a cultura brasileira, dentro de um contexto político-econômico em pleno 

desenvolvimento industrial e sob uma perspectiva de transformações no campo das 

artes.   

 Portanto, a obra Macunaíma: o herói sem nenhum caráter de Mário de 

Andrade é composta de mitos e lendas, a junção de realidade com fantasia que 

autor configura de maneira singular em sua narrativa. Além de toda carga folclórica 

presente na obra são nítidos também a ironia, a carnavalização e a crítica feita por 

Mário de Andrade, pois mais que exaltar a beleza nacional, o autor demonstra que a 

cultura brasileira está enraizada na miscigenação e na mistura de culturas existentes 

na formação da sociedade brasileira, dessa forma, tal mistura é responsável pela 

construção da identidade nacional.  

 

 

. 
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4. RETRATO DO BRASIL E OS MALES DA COLONIZAÇÃO 

 

 A obra Retrato do Brasil de Paulo Prado apresenta quatro capítulos: A luxúria, 

a cobiça, a tristeza e o Romantismo. Escrita entre 1925 e 1927, apresenta a tese de 

que a formação da sociedade brasileira está enraizada pela tristeza, pois esta foi 

constituída a partir da mistura da cobiça e da luxúria sem pudores dos 

colonizadores, e da selvageria dos índios que habitavam as terras brasileiras.  

 De acordo com Pesavento (2004, p. 179) em Retrato do Brasil, “um autor da 

elite expõe as misérias do País, a incompetência dos governantes, a incapacidade, 

fraqueza e incompetência daqueles que a dirigiam e uma trágica herança lusitana, 

onde a luxúria e o desleixo social haviam misturado as raças”. Assim, Paulo Prado, 

ao escrever Retrato do Brasil atribui à sociedade brasileira um futuro incerto, além 

da cobiça dos colonizadores, o povo brasileiro é formado a partir da mistura de raças 

que para a elite conservadora representava a decadência do país.  

 Paulo Prado, descendente da família aristocrática Silva Prado, mantinha 

relações de amizades com escritores como: Mário de Andrade, Eça de Queiroz, 

Graças Aranha, Afonso Arinos, Barão do Rio Branco, Olavo Bilac e entre outros. De 

acordo com Calil (2009, p. 134), “Em fevereiro de 1922, Paulo Prado (1869-1943) 

participava ativamente da Semana de Arte Moderna, que transcorreu no Teatro 

Municipal de São Paulo. Foi seu financiador, incentivador e elo político entre 

paulistas e cariocas”. Desse modo, Paulo Prado estava empenhado em formar uma 

equipe de intelectuais preparados em inovar o quadro histórico e cultural do país. 

 Retrato do Brasil- Ensaio sobre a tristeza brasileira é publicado em novembro 

de 1928. Apresenta nos três primeiros capítulos uma escrita marcante na descrição 

das paisagens, associando-a aos fatos para comprovar a tese da tristeza. O quarto 

capítulo é dedicado às frustrações e mazelas vividas pelo escritor. A publicação 

desta obra acaba sendo polêmica, já que Paulo Prado propõe definir o caráter do 

povo brasileiro por uma visão extremamente pessimista. Apesar da crítica com 

relação à formação da sociedade brasileira o livro foi um grande sucesso, “a tiragem 

se esgotou em pouco tempo. Em janeiro do ano seguinte, o Departamento Nacional 

de Ensino escolhia o Retrato do Brasil para ser traduzido” (CALIL, 2009, p. 139).  

 Assim, Retrato do Brasil é resultado de uma necessidade de reinterpretação 

das raízes coloniais, visando os valores pelos quais a sociedade brasileira foi 

constituída. Uma obra moderna que configurou-se em uma referência na discussão 
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sobre a formação da nação brasileira, baseada em documentos históricos e 

pesquisas empíricas.  

 Nos dois primeiros capítulos da obra, Paulo Prado descreve como a 

sociedade brasileira foi construída, e para tanto ele utiliza a natureza como símbolo 

de resistência, pois quando os colonizadores chegam à nova terra encontraram um 

verdadeiro “paraíso”, que aos poucos foi descaindo devido à ambição do homem. 

Podemos exemplificar no primeiro parágrafo do capítulo “A luxúria”, o desejo do 

homem por riquezas que impulsionava o culto ao ouro: 

 

Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os 
descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplêndido 
dinamismo dessa gente rude obedecia a dois grandes impulsos que 
dominam toda a psicologia da descoberta e nunca foram geradores de 
alegria: a ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene que, como culto, 
a Renascença fizera ressuscitar (PRADO, 1997, p. 53).  

 

 Percebemos que na passagem citada, Paulo Prado faz uma crítica aos 

colonizadores, porque apesar de a terra ser radiosa o povo que a habitava vivia 

triste, pois os descobridores nunca tiveram o objetivo de construir uma civilização, 

mas sim a busca sem medida por riquezas, um verdadeiro culto ao ouro, segundo o 

autor. Além da ambição pelo ouro, os colonizadores encontram nas terras do 

continente americano a oportunidade de libertação dos princípios étnicos, a 

sensualidade era livre e fizera despertar a luxúria.  

 Ao desenvolver o ensaio Paulo Prado esclarece que os europeus almejavam 

a descoberta de novas terras, tanto pelo dinheiro como pela vontade de sair da vida 

civilizada que viviam na Europa. Segundo o autor, “neste anseio os povos da época 

se sentiam abafados e peados na vida estreita da Europa. Era preciso alterar na 

terminologia nietzschiana o sinal negativo que o cristianismo inscrevera diante do 

que exprimia fortaleza e audácia” (PRADO, 1997, p. 54). Desse modo, os 

descobrimentos foram o resultado desse movimento de busca, de libertação e 

individualidade, pois no fundo o princípio ainda era hierarquia social para justificar o 

prestígio pessoal. Na verdade, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda. 

 

Assim, a sociedade dos homens na terra não pode ser um fim em si. Sua 
disposição hierárquica, posto que rigorosa, não visa à permanência, nem 
quer o bem-estar do mundo. Não há, nessa sociedade, lugar para as 
criaturas que procuram a paz terrestre nos bens e vantagens deste mundo 
(HOLANDA, 1976, p. 6).  
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 Portanto, desde o início da civilização que prevalecia entre os homens era a 

ambição de riqueza e poder, o mundo era organizado a partir desse pensamento e 

consequentemente os navegantes possuíam esta mesma concepção, que o homem 

vivia exclusivamente para exploração, como podemos observar na seguinte citação: 

“em procura de ouro, que já escasseava, italianos, portugueses, espanhóis, 

holandeses, ingleses, franceses, lançavam-se à porfia pelos novos caminhos 

marítimos” (PRADO, 1997, p. 55).  

 Assim, ao conquistar a América espanhola, os colonizadores em sua maioria 

batizavam as terras com nomes referentes a ouro ou à prata: Rio da Prata, Rio do 

Ouro, Castela do Ouro, Costa Rica, Porto Rico. Nesse caso, ressaltando essa 

fascinação por riquezas que prometiam as novas terras.  

O livro Cronistas do Descobrimento é composto por registros preciosos sobre 

a chegada dos portugueses nas terras brasileiras, na qual relata as primeiras 

impressões e o primeiro contato com os habitantes. No primeiro capítulo “Pero Vaz 

de Caminha” Antonio Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa comentam a importância 

da carta escrita por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, como a certidão de 

nascimento do país que hoje conhecemos como Brasil. É uma carta que descreve 

as intenções do colonizador português, através de uma linguagem simples, a qual 

mostra o encantamento da natureza: 

 

Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns 
papagaios essas árvores; verdes uns, e pardos, outros, grandes e 
pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nesta terra. Todavia 
os que vi não seriam mais que nove ou dez, quando muito. Outras aves não 
vimos então, a não ser algumas pombas-seixeiras, e pareceram-me maiores 
bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não 
as vi. Todavia segundo os arvoredos são mui muitos e grandes, e de 
infinitas espécies, não duvido que por esse sertão haja muitas aves (CARTA 
DE PERO VAZ DE CAMINHA, p. 10) 
 
 

Segundo Paulo Prado, é com o desejo de enriquecimento que Pedro Álvares 

Cabral chega ao Brasil em 1500. “Nessa atmosfera de heroísmo ideal e de 

impaciente ambição e com pompa desusada, partiu do Restelo em março de 1500 a 

esquadra de Pedro Álvares” (PRADO, 1997, p. 57). Assim sendo, Paulo Prado 

coloca o leitor para refletir sobre a formação da sociedade brasileira, e perceber que 

essa exploração ou descoberta da América, na verdade fez-se antes com desleixo e 

certo abandono do que por um processo metódico e racional.  
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 Logo o primeiro contato dos portugueses com a paisagem exuberante e o 

clima tropical desperta em parte um encantamento pelos milhares de espécies de 

pássaros, vegetações e frutos. No entanto, o encantamento foi superficial e logo 

retornaram para o objetivo primordial, o acumulo de riquezas e para isso não 

mediam esforços em destruir a beleza das paisagens.  

 

Águas e matas foram a surpresa e o encanto dos descobridores. Da beleza 
das paisagens não cuidavam. Não era, nem do tempo nem da raça, o amor 
à natureza. Camões não soube ver e apreciar os encantos da vegetação 
tropical: só o interessavam as especiarias e os produtos comerciais 

(PRADO, 1997, p. 62).  
  

Além do clima tropical e da paisagem exuberante, os colonizadores 

encontraram nas terras brasileiras as índias, que tinham hábitos e costumes 

totalmente diferentes dos europeus. Logo esse choque de culturas desperta nos 

colonizadores uma admiração pelos corpos nus das índias e acreditavam estarem 

em um verdadeiro paraíso. Conforme podemos perceber em um trecho em que 

Paulo Prado descreve a admiração dos colonizadores pelas índias:  

 

À admiração do bom capucho nem escapava a nudez escandalosa das 
índias do Maranhão. Os seus olhos confessa não se cansavam das linhas 
harmoniosas dos corpos nus que a civilização não aviltara. Era esse 
certamente o paraíso bíblico, que já Colombo entrevira nas maravilhas do 
Orinoco (PRADO, 1997, p.65).  

 

Para Sérgio Buarque de Holanda, na obra Visão do Paraíso, na época das 

grandes navegações a fantasia do enriquecimento predominavam as mentes dos 

tripulantes, um verdadeiro paraíso, com muita riqueza e magia. A este respeito o 

autor faz a seguinte observação:  

 

Já no tempo de Colombo, a crença na proximidade do Paraíso Terreal não 
é apenas uma sugestão metafórica ou uma passageira fantasia, mas uma 
espécie de ideia fixa que, ramificada em numerosos derivados ou variantes, 
acompanha ou procede, quase indefectivelmente, a atividade dos 
conquistadores nas Índias de Castela (HOLANDA, 2000, p. 13).  

 

Assim, quando os portugueses chegaram ao continente americano 

acreditavam estarem em um verdadeiro paraíso. Além das paisagens exuberantes, o 

encontro com os índios provocou um grande choque de culturas, e como os 

europeus viviam sob as normais sociais e religiosas é revelado um paraíso em que 
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poderiam viver libertos para os desejos carnais, como podemos observar na 

seguinte citação de Retrato do Brasil: 

 

Paraíso ou realidade, nele se soltara, exaltado pela ardência do clima, o 
sensualismo dos aventureiros e conquistadores. Aí vinham esgotar a 
exuberância de mocidade e força e satisfazer os apetites de homens a 
quem já incomodava e repelia a organização da sociedade europeia 

(PRADO, 1997, p. 65-66). 

 

 Para os mandamentos da igreja católica, a luxúria é um dos sete pecados 

capitais, e significa libertinagem; corrupção; lascívia; sensualidade. Assim, a luxúria 

é amar os prazeres do mundo, ou seja, querer desesperadamente saciar os desejos 

sexuais.  Há várias passagens da Bíblia que comentam sobre este pecado, como 

por exemplo, Mateus 5:27, 28: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás 

adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma 

mulher, já adulterou com ela em seu coração” (BÍBLIA SAGRADA, 2007, p.1289).  

Portanto, segundo as leis católicas o homem que cometer o pecado da luxúria não é 

digno de viver no reino dos céus.  

 Os indígenas apresentavam hábitos e costumes distintos do homem branco, 

eles viviam da caça, da pesca e da agricultura, e ao contrário dos europeus não 

vestiam roupas, o sexo entre eles era algo natural, sem a necessidade de qualquer 

compromisso. Havia também o ritual da antropofagia, os índios escolhiam o 

guerreiro da tribo vencida em uma guerra para comê-lo, pois segundo essa tradição 

os índios que comessem da carne ficariam fortes como o guerreiro. Assim, quando 

os europeus presenciaram como viviam os índios, seus hábitos e costumes, muitos 

se apropriaram, passaram a viver em alguns aspectos como os indígenas. “Era 

ainda o período idílico e heroico, em que o colono aqui chegava isolado no 

individualismo da época, e misturava-se com o indígena, de quem aprendia a língua 

e adotava os costumes” (PRADO, 1997, p. 71).  

 Além do fato de os colonos estarem longe das doutrinas europeias, era rara a 

presença de mulheres brancas nas expedições. Assim, os colonizadores, 

encantados com as índias, com a paisagem exuberante e o clima tropical, logo 

envolvem-se com os nativos, surgindo assim as primeiras uniões: “o clima, o homem 

livre, o índio sensual, encorajavam e multiplicavam as uniões de pura animalidade” 

(PRADO, 1997, p.72), e consequentemente essa união resulta na formação dos 

mestiços. “A concubinagem tornou-se uma regra geral, trazendo como resultado a 
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implantação da mestiçagem na constituição dos tipos autóctones que povoaram 

desde logo esta parte do Novo Mundo” (PRADO, 1997, p. 72).   

 Assim, é com esse cenário de uma terra exuberante, com muita riqueza na 

biosfera que os portugueses deparam-se com uma raça que apresenta uma cultura 

totalmente diferente dos europeus, essa mistura de culturas resulta na primeira 

população de mestiços na América Portuguesa: 

 

Do contato dessa sensualidade com o desregramento e a dissolução do 
conquistador europeu surgiram as nossas primitivas populações mestiças. 
Terra de todos os vícios e de todos os crimes. Segundo o próprio 
testemunho dos escritores portugueses contemporâneos, a imoralidade dos 
primeiros colonos era espantosa, e excedia toda medida (PRADO, 1997, p. 
76). 

 

 
 Fora do alcance da sociedade civilizada, os colonos desfrutavam da ausência 

de pudores dos povos indígenas para cometer as mais diversas imoralidades.  

Quando os padres escreviam para a corte relatando os mais diversos casos de 

bigamia e anomalias patológicas, pediam que enviassem mulheres brancas para 

resgatar os homens que viviam no pecado, segundo as leis de Deus, conforme se lê 

em uma passagem de uma carta, transcrita por Paulo Prado. 

 
Já escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres, com que 
os homens se casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados dos 
pecados, em que agora vivem, mande Vossa Alteza muitas órfãs, e se não 
houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão 
desejadas as mulheres brancas cá, que a quaisquer farão cá muito bem á 
terra, e elas se ganharão, os homens de cá apartar-se-ão do pecado 
(NÓBREGA apud, PRADO, 1997, p. 77). 

 

 Outro ponto importante que nos chama a atenção na carta é o trecho em que 

os representantes da igreja católica pedem ao rei de Portugal que enviem mulheres 

brancas, ou seja, além da preocupação dos homens estarem envolvidos no pecado, 

existia também a preocupação com a mistura de raças.   

 Em uma das cartas enviadas ao rei, o remetente relata que a maioria das 

confissões eram referentes ao pecado sexual: “Grande número dessas confissões, 

45 em 120, referem-se ao pecado sexual” (PRADO, 1997, p. 79). Apesar de a 

população ser relativamente pequena, na cidade de Salvador havia muitos casos de 

anomalias e pedofilia, segundo o autor:  

 



53 
 

Na população relativamente escassa da cidade do Salvador e do seu 
recôncavo, a repetição dos casos de anormalidade patológica põe 
claramente em evidência em que ambiente de dissolução e aberração 
viviam os habitantes da colônia. São reinóis, franceses, gregos, e a turba 
mesclada da mestiçagem — mamelucos, curibocas e mulatos — trazendo 
ao tribunal da Inquisição os depoimentos dos seus vícios: sodomia, 
tribadismo, pedofilia erótica, produtos da hiperestesia sexual a mais 
desbragada, só própria em geral dos grandes centros de população 
acumulada. Sodomita, esse vigário de Matoim, de 65 anos, cometendo atos 
desonestos com mais de quarenta pessoas, ou esse outro clérigo, Frutuoso 
Álvares, ‘homem velho que já tem as barbas brancas’, pederasta passivo 
(PRADO, 1997, p. 79). 

 

 Assim, os vícios não eram privilégio apenas das camadas inferiores, dado que 

como podemos observar no trecho anteriormente citado, até o vigário era sodomita, 

ou seja, mantinha relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. 

 Portanto, Paulo Prado, na obra Retrato do Brasil, defende a ideia de que a 

sociedade brasileira foi constituída a partir de pecados como a luxúria e a cobiça, 

responsáveis pela degradação do caráter e do atraso sociocultural brasileiro. O 

ensaísta deixa bem claro que a colonização foi a motivadora da miscigenação e 

principalmente pela libertação dos pecados nos homens. Os colonos eram homens 

formados dentro do cristianismo, porém encontraram na descoberta do novo mundo 

as condições necessárias ao exercício da libertinagem e do erotismo. 

Consequentemente, o povo brasileiro “saiu”, mestiço e enfraquecido dessa 

colonização, segundo a visão do autor.   

O fato de a sociedade brasileira ser multirracial não desmistificou a ideia de 

que o branco é uma raça superior ao mulato e ao negro, esse pensamento racista 

chega ao Brasil através da teoria ariana surgida na Europa e predominou por muitos 

anos. Segundo a teoria ariana, os negros e os mestiços são inferiores à raça branca, 

e havia a preocupação por parte dos conservadores da época com o processo de 

miscigenação segundo a sua visão, pois se ocorresse em grande número poderia 

prejudicar a raça “superior”: “Os mestiços eram olhados como perdidos para a raça 

superior- um processo que, se a miscigenação fosse praticada em larga escala, 

poderia vir ameaçar seriamente a predominância numérica da raça superior” 

(SKIDMORE, 1976, p. 71).  

 Além disso, havia uma hierarquia de poder muito forte entre os europeus e a 

outra camada social constituída pelos negros, mestiços e índios. Os europeus 

exploraram a natureza, desfrutaram da submissão dos indígenas e ainda 

construíram uma hierarquia social baseada na escravidão. Enquanto as camadas 
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inferiores trabalhavam e amargavam de uma vida miserável, os europeus viviam 

com muito luxo: “Como as de Olinda, no dizer de Calado, parecia que sobre as suas 

cabeças tinha chovido uma chuva de pérolas, rubis, esmeraldas e diamantes. Em 

contraste, índios mansos e escravos de Guiné exibiam nas ruas e lugares públicos a 

mais completa nudez” (PRADO, 1997, p. 84-85). 

 Durante o século XVI essa era a realidade da população que vivia a colônia 

brasileira. Os europeus, ao se instalarem nas novas terras conseguiram vencer a 

hostilidade da natureza e adaptaram-se às novas condições de vida, homens que se 

entregaram à violência, aos vícios e fizeram das novas terras um verdadeiro paraíso. 

Segundo Ettore Finazzi-Agrõ (1989), as terras da América eram o lugar destinado 

para a libertação dos desejos, pois longe dos princípios da razão portuguesa, o 

homem encontra o paraíso.  

 

A terra americana afigura-se assim, desde o início, como uma dimensão 

infernal sem deixar de aparecer, desde logo também, como um lugar 

edênico, como o espaço desejado para se livrar, enfim, dos vínculos e dos 

empecilhos da Razão: âmbito equívoco duma Natureza que atrai e repele o 

homem de Cultura europeu – convencido, aliás, de que o Paraíso Terrestre 

se encontraria exatamente onde ele encontra (acha) o Novo (FINAZZI-

AGRÕ, 1989, p. 54). 

 

 Assim, além do espaço ser propício à luxúria, a índia era uma personagem de 

fácil submissão: “a cumplicidade do deserto e, sobretudo, a submissão fácil e 

admirativa da mulher indígena, mais sensual do que o homem como em todos os 

povos primitivos, e que em seus amores dava preferência ao europeu” (PRADO, 

1997, p. 89). Como podemos observar no trecho citado, Paulo Prado qualifica as 

indígenas como “máquina de gozo”, ou seja, para o ensaísta a submissão dos 

indígenas e dos escravos é mais uma característica negativa que se aplica ao 

caráter do povo brasileiro.  

  Portanto, o capítulo “Luxúria” sintetiza com muita clareza a proposta de Paulo 

Prado, de apresentar a formação da sociedade brasileira através do desejo 

exagerado dos colonos por riqueza e, principalmente, pela libertinagem dos 

europeus, e que tem como consequência o surgimento de uma nova população, os 

mestiços. Desse modo, Paulo Prado vê a luxúria como elemento principal da 

nacionalidade brasileira, pois dela resultou o dinamismo da raça, sendo responsável 

pela formação étnica e cultural dos brasileiros.   
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 Tendo em vista essas considerações acerca da formação do caráter da 

população brasileira, o segundo capítulo, “Cobiça”, narra a ânsia do homem por 

riquezas. Entregues ao encanto da novidade e da surpresa, os aventureiros 

enfrentavam os mais diversos perigos em busca do ouro e da prata. Para obter êxito 

nas explorações, os colonos não mediam esforços. A febre do ouro é chamada por 

Paulo Prado de “Obsessão diabólica. Dinamismo formidável de uma época, de uma 

raça e de um novo típico étnico, convergindo numa ideia fixa, avassaladora. Ouro. 

Ouro. Ouro” (PRADO, 1997, p. 106-107).   

 Nessa corrida desesperada por riqueza os europeus encontram um obstáculo, 

a natureza: “o ouro brasileiro defendia-se, entretanto pelos obstáculos naturais que 

surgiam diante dos passos dos mineradores” (PRADO, 1997, p. 114). Mesmo toda a 

dificuldade em adentrar nas florestas não foram o suficiente para interromper os 

aventureiros: “mas nem perigos, fadigas ou desilusões esmoreciam a paixão dos 

aventureiros” (PRADO, 1997, p. 114). Para Paulo Prado, apesar da resistência e 

persistência dos colonizadores, as explorações nas minas obtêm resultados 

insatisfatórios, e com a queda do sistema de exploração, passa a ser necessária 

uma técnica mais refinada dos garimpeiros. 

 
A explicação dessa desproporção entre os resultados práticos obtidos e o 
esforço descomunal despendido está na resistência passiva da natureza 
escondendo o ouro na hostilidade do clima, da mata, do deserto, e na 
ignorância técnica dos pioneiros (PRADO, 1997, p. 115).   

 

 Independentemente dos maus resultados obtidos pelos aventureiros, a 

obsessão continuava e atingia todas as classes, segundo o autor: “a fascinação da 

mina, porém, invadira o Brasil inteiro. A obsessão foi contínua, espalhada por todas 

as classes, como uma loucura coletiva” (PRADO, 1997, p. 115).  Portanto, a cobiça 

torna-se uma característica marcante na formação da nacionalidade do povo 

brasileiro, segundo a visão de Paulo Prado.   

 Essa é a história do ouro no Brasil, mesmo com todos os sacrifícios, poucos 

conseguiam o êxito do enriquecimento, já que a maioria estava presa apenas à 

ilusão e à loucura do ouro.  Para o Brasil no século XVIII, o ouro representa ao 

mesmo tempo a riqueza e a pobreza, pois na esperança do enriquecimento rápido 

os proprietários abandonavam seus cultivos e voltavam-se apenas para a 

exploração nas minas, empobrecendo o país, pois por mais que descobrissem 
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montes o ouro não era o suficiente, pois o abandono do cultivo e da criação gerava 

epidemias de fome.  

 

Como no drama histórico da Califórnia em que o velho Suter, milionário, se 
arruinava pelo achado de uma mina riquíssima nas suas terras de lavoura 
cobertas de vinhas, oliveiras e gado de raça o ouro empobrecia o Brasil. 
Guerra civil, inominável abusos do físico e do clero, epidemias de fome, em 
que se morria de inanição ao lado de montes de ouro pelo abandono da 
cultura e da criação (PRADO, 1997, p. 120-121).  

 

 Na obra Cultura e Opulência do Brasil, André João Antonil descreve na 

terceira parte, “Cultura e Opulência do Brasil pelas minas de ouro”, todo processo da 

descoberta e extração do ouro das terras brasileiras, como também a distribuição do 

ouro entre os garimpeiros e a corte portuguesa. De acordo com o autor a fama da 

abundância do ouro no Brasil espalhou-se rapidamente, ocasionando a vinda de 

vários povos de vários lugares. Nas minas, como não havia leis a violência 

predominava, havia roubos e mortes, além do mais, boa parte do ouro extraído das 

minas era destinado a Portugal. De acordo com a visão de Antonil, um religioso 

pertencente à Igreja Católica, foi Deus quem permitiu a descoberta de tanto ouro 

para castigar o Brasil e os europeus, “nem há pessoa prudente que não confesse 

haver Deus permitido que se descubra nas minas tanto ouro para castigar com ele 

ao Brasil, assim, como está castigando no mesmo tempo tão abundante de guerras, 

aos europeus com o ferro” (ANTONIL, 1982, p. 195).   

 Portanto, a exploração nas minas proporcionava riquezas fantásticas. Mas 

essas riquezas não eram suficientes para os gastos da corte: “Nada, porém, bastava 

para a voracidade da Metrópole, para a carolice do rei, para os desperdícios do 

Reino” (PRADO, 1997, p. 123).  É claro que Portugal ainda encontra uma maneira 

de obter mais lucro. Então, foi estabelecida uma taxa fixa em que 20% do ouro era 

destinada à coroa portuguesa, gerando insatisfações na colônia. “No Brasil, 

sangrado, exausto, se extinguia também a fonte milagrosa de tamanha riqueza. A 

junta da fazenda de Vila Rica, em 1771, julgava difícil, ou quase impossível, a 

cobrança dos pesados impostos criados pelo governo real” (PRADO, 1997, p. 124).  

 Assim, o paraíso que os colonos encontraram nas novas terras aos poucos foi 

se diluindo, devido à grande cobiça do homem. Todos queriam viver apenas do 

ouro, mas como percebemos, o ouro não foi o suficiente e logo a situação 

econômica da colônia fica complicada. Além do mais, como o próprio Paulo Prado 
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coloca, “a nação e o governo recebiam como uma esmola o ouro, as pedras 

preciosas e os produtos comerciáveis das colônias. Quiseram viver sem trabalhar” 

(PRADO, 1997, p. 126).  

  A ganância pelo ouro durou longos séculos e o que resiste para o povo 

brasileiro é a herança cultural deixada pelos portugueses. “A sua grande obra, como 

que inconsciente para os estadistas dos séculos passados, e mesmo para o da 

atualidade, foi a criação e formação de um povo, a quem puderam legar a língua 

natal e as peculiaridades raciais da civilização portuguesa” (PRADO, 1997, p. 126). 

Dessa maneira, como o próprio Paulo Prado destaca, a grande herança deixada 

pelos colonizadores para o povo foi sua língua natal e os traços étnicos.  

 De acordo com o autor de Retrato do Brasil, os portugueses não souberam 

administrar com sensatez as riquezas conquistadas, haviam conservado em suas 

mentes o desejo e a ilusão do ouro. 

Junto aos novos descobertos vinha, porém, morrer enfraquecida, mas 
sempre alucinada, a bandeira. Conservava, como desde os tempos 
piratininganos, os traços característicos da sua formação: Interesse, 
Dinamismo, Energia, Curiosidade, Ambição. Faltavam-lhe os estimulantes 
afetivos de ordem moral e os de atividade mental. Nunca soubera 
transformar em gozo a riqueza conquistada. A sua energia intensiva e 
extensiva concentrava-se num sonho de enriquecimento que durou séculos, 
mas sempre enganador e fugidio. Com essa ilusão vinha morrer sofrendo 
da mesma fome, da mesma sede, da mesma loucura. Ouro. Ouro. Ouro 
(PRADO, 1997, p. 129). 

  

 Dessa forma, toda a perspectiva de vida do colonizador estava voltada para 

duas paixões, a do corpo e da fortuna. Assim, a luxúria e a cobiça são responsáveis 

pela criação de uma nação triste e melancólica, segundo a visão do ensaísta. Triste 

pelo fato de a luxúria ser causadora da criação de uma raça mestiça, e melancólica 

porque os navegantes viviam em eternas saudades de sua terra natal.  E, é essa 

tristeza que Paulo Prado aborda como outro aspecto presente no caráter do povo 

brasileiro.   

  Assim, como os portugueses, os ingleses vieram para o Brasil em busca de 

riquezas, e encontraram muitas dificuldades: “O frio era intenso nesse sombrio 

inverno de país do Norte. Em meio de tempestades de chuva e neve, receando o 

ataque dos indígenas escondidos nas matas vizinhas” (PRADO, 1997, p. 130). 

Apesar de todas essas dificuldades os ingleses preservavam suas tradições e 

interrompiam os trabalhos para guardar o sábado: “No dia seguinte, como era 
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sábado, interromperam para o repouso dominical os trabalhos de instalação: 

somente os cânticos religiosos perturbavam então o silêncio da terra misteriosa” 

(PRADO, 1997, p. 130-131). E, quando estavam acomodados eram submetidos à 

doutrina rígida da religião, sendo obrigado o comparecimento à igreja.  Assim, além 

da multiplicidade étnica houve na formação do Brasil a heterogeneidade cultural, 

pois quando o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram os povos que vieram para 

a América, resultando na mistura de raças, religiões e culturas. A respeito da 

heterogeneidade cultural brasileira, Ettore Finazzi-Agrõ considera que o Brasil é um 

exemplo de alteridade:  

 

A imagem do Brasil surge, portanto, mais ainda do que aquela dos outros 
países da América Latina, sob a marca "diabólica" da multiplicidade, do 
pluralismo das alusões étnicas e culturais, como resultado dum emaranhado 
engaste de espaços e tempos heterogêneos que faz logo dela um coágulo 
exemplar de alteridade (FINAZZI-AGRÕ, 1989, p. 54). 

 

 Segundo Paulo Prado, a religião foi responsável pela “higiene moral” do 

espaço para a construção da nação. Já que, além dos ingleses, chegaram ao 

continente “criminosos, desertores, indesejáveis, servos, semi-escravizados e 

negros”. Então, a religião representava a “salvação” para aqueles que viviam no 

pecado da luxúria e da cobiça. “Nesse processo evolutivo a religião, estabelecida em 

condições favoráveis de higiene moral, preparou a atmosfera saudável em que pôde 

prosperar a nação” (PRADO, 1997, p. 133).   

 Como vimos, a metrópole passava por uma crise, uma vez que o ouro e as 

riquezas encontradas no continente americano eram insuficientes para sustentar o 

luxo dos governantes. Além disso, a situação política estava cada vez mais 

perturbada e Portugal perde sua independência para a Espanha. Com o quadro de 

crise da metrópole, a colônia ficou impossibilitada de prosperar, de acordo com a 

visão do autor de Retrato do Brasil, que aponta a crise moral como agravamento da 

situação econômica.  

 Para Paulo Prado, a imoralidade está presente em todas as classes sociais, 

inclusive no clero: “A imoralidade pulava por toda a parte, sobretudo entre o clero” 

(PRADO, 1997, p. 136). É com essa “imagem imoral” que a sociedade vivia entre a 

mistura de negros, mulatos, brancos e índios.  Claro que essa mistura não significa 

que esses povos apresentavam os mesmos direitos sociais; o negro, por exemplo, 

era destinado ao trabalho servil e escravo. Segundo a visão conservadora do autor, 
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os negros eram os responsáveis pelo misticismo e o desaparecimento do português 

heroico, pois eram ignorantes, ou seja, Paulo Prado partilhava da concepção 

preconceituosa da época de que o negro era inferior ao branco: “Nesse aviltamento 

e nesses horrores começou a desaparecer o português heroico do século XV, 

‘fragueiro, abstêmio, de imaginação ardente, propenso ao misticismo” (PRADO, 

1997, p. 137).  

 O autor de Retrato do Brasil destaca que nem a “preocupação política, 

intelectual ou artística” eram o suficiente para a “salvação” do povo o brasileiro, pois, 

os vícios, a paixão pelo ouro e a luxúria criam uma raça triste enfraquecida 

espiritualmente e moralmente, segundo Paulo Prado:  

 

A melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia 
fixa do enriquecimento — no absorto sem finalidade dessas paixões 
insaciáveis — são vincos fundos na nossa psique racial, paixões que não 
conhecem exceções no limitado viver instintivo do homem, mas aqui se 
desenvolveram de uma origem patogênica provocada sem dúvida pela 
ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. Foi na exaltação 
desses instintos que se formou a atmosfera especial em que nasceu, viveu 
e proliferou o habitante da colônia (PRADO, 1997, p. 141).  

 

 Paulo Prado explica que a tristeza toma conta da vida sexual do colono e a 

cobiça é “uma entidade mórbida, uma doença do espírito, com seus sintomas, suas 

causas e evolução” (PRADO, 1997, p. 141). Resulta daí a seguinte formula: Luxúria 

e cobiça = melancolia. Portanto, no Brasil o véu da tristeza se estendeu por todo o 

país, independente de classe social, étnica e cultural, segundo a perspectiva do 

autor.  

 Apesar das criticas feita por Paulo Prado sobre o mestiço, o mesmo não deixa 

de reconhecer que os negros, mestiços e índio foram também responsáveis na 

construção da sociedade brasileira: “Por essa época, nos centros marítimos, de 

Pernambuco para o Norte, diversos tipos étnicos contribuíram para a formação 

contínua do Brasileiro” (PRADO, 1997, p. 147).   

 O fato é que durante todo o capítulo “A tristeza”, Paulo Prado julga os 

brasileiros uma raça triste, devido à sua herança cultural e étnica. Já que o negro 

era caracterizado por sua inferioridade intelectual, os índios pela submissão e 

selvageria, e o mestiços pela mistura de todas essas características, e 

principalmente pela combinação do pecado da luxúria e da cobiça.  
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 Em um trecho do livro Paulo Prado reconhece que os negros eram a base do 

sistema econômico, agrícola e industrial do Brasil, revelando que apesar da abolição 

em 1888, não houve no país uma grande transformação, pois  o sistema econômico 

e social  da colônia,  as camadas mais baixas da população estavam acostumada à 

submissão, e  os negros não poderiam participar do processo civilizatório da 

sociedade, pois eram escravos, não cidadãos. Assim, mais uma vez constatamos, 

através do discurso de Paulo Prado, uma visão ainda carregada de preconceitos 

com relação à participação do negro na formação da sociedade brasileira. 

 

O negro cativo era a base de nosso sistema econômico, agrícola e 
industrial, e, como que em represália aos horrores da escravidão, perturbou 
e envenenou a formação da nacionalidade, não tanto pela mescla de seu 
sangue como pelo relaxamento dos costumes e pela dissolução do caráter 
social, de consequência ainda incalculáveis (PRADO, 1997, p. 150).   

   

 Nas últimas páginas do capítulo “A tristeza”, o autor descreve com criticidade 

a vida dos escravos nas cidades brasileiras, principalmente na Bahia, onde, segundo 

ele “dominava o mal da escravidão”.  

 

Casas agaioladas de quatro e cinco andares, em geral no século XVII, 
forradas de urupema, ensombreavam e abafavam as ruas com os longos 
beirais e as saliências das rótulas: uma delas se chamava rua Direita da 
Preguiça, como um epigrama. Nos três mercados da cidade, as negras 
vendiam peixe, carne moqueada, baleia no tempo da pesca, e uma 
infindável coleção de carurus, vatapás, mingaus, pamonhas, acaçás, 
acarajés, abarás, arroz de coco, feijão de coco e as infinidades qualidades 
de quitutes baianos. [...] Nas fontes de água impura havia diariamente 
brigas de negros que aí liquidavam, a ponta de faca, rusgas por causa de 
apanha do líquido ou questões de interesse e amor, com a polícia e com os 
galés que concorriam aos chafarizes (PRADO, 1997, p. 153).  

 

 Assim, os africanos e os mestiços eram classificados como uma “praga” para 

a sociedade da época: “a vida dissoluta do africano e do mestiço invadia a melhor 

sociedade. Tudo se fazia nesse abandono desleixado e corrompido que é a praga 

da escravidão” (PRADO, 1997, p. 153).  Para o autor a escravidão foi responsável 

pela inclusão do negro na sociedade, e consequentemente trouxera consigo 

costumes e hábitos que ocasionaram a corrupção da sociedade brasileira, na 

medida em que cedera à promiscuidade, além da falta de civilização entre os 

escravos que prometia o progresso social, as negras eram responsáveis pela 

degradação das famílias: “Os escravos que terríveis elementos de corrupção no seio 
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das famílias. As negras mulatas viviam na prática de todos os vícios” (PRADO, 1997, 

p. 154).  

 Dessa maneira, diante das discussões feitas até momento, é nítido que a 

ruína da sociedade brasileira, segundo a visão do autor da obra Retrato do Brasil 

são os africanos e mestiços, pois foram eles que teriam contribuído para formação 

de uma raça triste e melancólica.   

  Por último, Paulo Prado tratará de outro elemento considerado por ele como 

a doença do século, o mal romântico. “Nesse organismo precocemente 

depauperado, exposto às mais variadas influências mesológicas e étnicas, ao 

começar o século da independência, manifestou-se como uma doença, o mal 

romântico” (PRADO, 1997, p. 164). É com essas palavras que Paulo Prado inicia o 

capítulo “O Romantismo”. Para o referido autor a sociedade brasileira encontrava-se 

exausta com todo o processo de colonização, um povo múltiplo culturalmente e com 

a conquista da Independência política essa nação vê no Romantismo a possibilidade 

para enaltecer a cultura nacional.  

 Assim, o Romantismo é um fenômeno intenso e complexo que surge em fins 

do século XVIII para o século XIX. Paulo Prado afirma que o vocábulo “romantismo” 

apresenta uma dualidade entre o lirismo e o pessimismo, característica que 

percebemos nas obras e nos ideais dos românticos, pois é uma geração de 

escritores marcados pela valorização do “eu”, da subjetividade e da emoção, que 

são justamente os traços que o autor da obra Retrato do Brasil destaca: “Um é 

sinônimo de lirismo e de pessimismo; o segundo, ao contrário, é uma afirmação de 

generosidade, de ardor, de fé no inesgotável poder do espírito humano” (PRADO, 

1997, p. 165).  

 Ao falar do período romântico, Paulo Prado ressalta que Jean-Jacques 

Rousseau é um dos primeiros representantes desta escola literária e responsável 

pelo “egocentrismo sentimental e exibicionista, o sonhar inútil e solitário, o orgulho e 

o espírito de revolta”. Essas palavras mencionadas por Paulo Prado intensificam a 

ideia de que, assim como a Luxúria e a Cobiça, o Romantismo é criador da tristeza. 

Se tomarmos cada uma dessas palavras para análise, considerando o seu contexto, 

é perceptível a predominância negativa que as acompanham.   

 Assim, com as crises política, econômica e social da época, D. Pedro I 

declara em 1882 o Brasil independente de Portugal. Esse marco histórico despertara 

na nação o sentimento de nacionalismo, influenciando os jovens escritores para 
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posteriormente elaborarem os ideais românticos: “e no ambiente meio selvático da 

terra adotiva soltava em liberdade o temperamento ardente de jovem herói sem 

modos” (PRADO, 1997, p. 169).  

 Para Paulo Prado, o cenário de independência era propício para a 

manifestação de um movimento que invadia o país: “romantismo, romantismo, 

romantismo. O mal ia, porém, invadir o país de uma maneira mais intensa e mais 

estranha. O meio era-lhe propício”. (PRADO, 1997, p. 171). Segundo o autor, o 

Brasil era um ambiente de sensualidade e ignorância, potencializador dos 

sentimentos melancólicos e por isso mesmo estimulador da fuga da realidade, assim 

os escritores românticos buscava nos textos literários a restauração para os vícios 

do povo brasileiro. 

Em oposição à visão pessimista de Paulo Prado sobre o Romantismo no 

Brasil, Antonio Candido expõe na obra Formação da Literatura Brasileira, que o 

Romantismo foi um movimento muito importante para a valorização da cultura 

nacional, pois foi nesse período que as obras literárias voltaram-se para a realidade 

do país e surgiram novos gêneros como o próprio romance, um gênero amplo e 

moderno, propício para retratar as relações humanas, os lugares e os costumes 

locais: “o seu triunfo no Romantismo não é fortuito. Complexo e amplo, anticlássico 

por excelência, é o mais universal e irregular dos gêneros modernos” (CANDIDO, 

1997, p. 97). 

 É com a publicação, em 1836, da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do 

escritor Gonçalves de Magalhães, que se inicia oficialmente o Romantismo no Brasil. 

Para Paulo Prado, essa data representava uma referência para os críticos, porém o 

livro, “que é medíocre, teve realmente um sucesso hoje incompreensível” (PRADO, 

1997, p. 173). Como podemos perceber nesse trecho citado anteriormente, a obra 

Suspiros Poéticos e Saudades é considerada por Paulo Prado assim como pela 

crítica em geral como um livro de pouca significância, mas que representa o início do 

Romantismo no Brasil, um estado de espírito em evolução: “uma nova sensibilidade 

latente e de que já havia traços na política nacional” (PRADO, 1997, p. 173). Com 

relação à relevância de Gonçalves de Magalhães, José Luís Jobim faz a seguinte 

observação: “É bom lembrar que Magalhães será um ponto de referência marcante 

nos oitocentos” (JOBIM, 1997, p. 99).  

 Nessa época do Romantismo, São Paulo, Recife e Olinda eram os espaços 

que se concentrava a maior parte de intelectuais e escritores. Porém, São Paulo, por 
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suas “condições especiais de meio geográfico, teve influência mais intensa na 

formação social e intelectual. Foi o grande centro romântico” (PRADO, 1997, p. 175). 

Assim, em 1845 cria-se em São Paulo a sociedade Epicuréia, um grupo de 

estudantes que se inspiravam no talento poético do britânico Lord Byron. Dentre os 

estudantes estavam Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães. 

Segundo Paulo Prado, esses estudantes levaram ao extremo os ideais do 

“byronismo” e muitos se perderam no alcoolismo e em doenças como a sífilis:  

 

Levavam a loucura aos mais incríveis extremos. Ceavam e embriagavam-se 
com morféticos acampados nas imediações da cidade. Um poeta apanhou a 
terrível moléstia nessas saturnais do byronismo. Outros se perderam no 
alcoolismo barato, que sempre foi de moda na velha academia paulistana, 
ou devorados pela sífilis das cafuzas e sararás, que pulavam à noite nas 
ruas escuras da Paulicéia (PRADO, 1997, p. 177).  

  

 Assim, o Romantismo representa para Paulo Prado um momento da história 

literária em que os jovens viviam no artifício e fora da realidade, os quais viviam as 

ilusões da subjetividade, voltados para si mesmos, alimentando o mau gosto 

artístico e literário:  

De 1840 em diante, e talvez se possa dizer até hoje, essas gerações de 
moços, espalhando-se anualmente pelo país inteiro, levavam para o que se 
chamava banquetes de formatura “a vida prática”, as miragens, as ilusões 
poéticas, o mau gosto artístico e literário, a divinização da palavra, todo o 
divórcio entre a realidade e o artifício, que é, em suma, a própria essência 
do mal romântico (PRADO, 1997, p. 178).   

 

 Segundo a visão de Paulo Prado, a geração dos intelectuais românticos 

estava “infectada” pela exaltação da imaginação e do nacionalismo. Sujeitos 

inseridos em uma sociedade desajustada, mestiça e imoral, encontram na 

subjetividade, no sentimentalismo e no idealismo a formula para fugir da realidade, 

utilizando uma linguagem clássica, considerada por Paulo Prado “uma língua morta” 

(cf. PRADO, 1997, p. 179).  

 Desse modo, o autor de Retrato do Brasil julga o Romantismo o facilitador da 

tristeza, pois os jovens dessa geração viviam no mundo imaginário, em que a morte, 

o sofrimento e a melancolia os perseguiam. 

  

Entre nós o círculo vicioso se fechou numa mútua correspondência de 
influências: versos tristes, homens tristes; melancolia do povo, melancolia 
dos poetas. A nossa primeira geração romântica já fora triste, porque 
religiosa e moralizante, observou José Veríssimo; na segunda, a tendência 
se acentuou pelo cepticismo e desalento dos chefes da escola. Perseguia-
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os a idéia contínua da morte próxima e, como a uma mulher desejada, lhe 
faziam versos amorosos (PRADO, 1997, p. 182).  

 

 Depois desses apontamentos podemos dizer que o Romantismo é posto pelo 

autor Paulo Prado como potencializador da melancolia e, consequentemente, da 

tristeza, dado que a vida dos poetas eram baseadas na morte e no amor, essas 

duas expressões estavam constantemente nas poesias e no cotidiano dos mesmos.   

 

Que todos os nossos poetas desse tempo morreram moços e tiveram o 
pressentimento dessa fatalidade. Morte e amor. Os dois refrãos da poesia 
brasileira. O desejo de morrer vinha-lhes da desorganização da vontade e 
da melancolia desiludida dos que sonham com o romanesco na vida de 
cada dia. E fisicamente fracos pelo gasto da máquina nervosa, numa reação 
instintiva de vitalidade, procuravam a sobrevivência num erotismo 
alucinante quase feminino. Representavam assim a astenia da raça, o vício 
das nossas origens mestiças. Viveram tristes, numa terra radiosa (PRADO, 
1997, p. 183).  

 

Em contrapartida a visão negativa de Paulo Prado sobre o Romantismo, 

Candido (1997) apresenta na sua obra Formação da Literatura Brasileira, que o 

Romantismo foi um movimento muito importante para a consolidação do 

nacionalismo brasileiro: “Teoricamente, o nacionalismo independe do Romantismo, 

embora tenha encontrado nele o aliado decisivo” (CANDIDO, 1997, p. 15). Assim, o 

Romantismo no Brasil assumiu a incumbência de valorizar a cultura nacionais, 

através do o índio e da natureza figuras centrais nas narrativas do século XIX. 

Destarte, segundo a visão de Paulo Prado, os intelectuais românticos 

representavam apenas uma geração dominada pela fuga da realidade criada a partir 

do vício, que suscitou uma raça mestiça e mesmo com toda a beleza da natureza e 

o povo que ali vivera, vivera triste. 
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5. RETRATO DO BRASIL E MACUNAÍMA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

 

 Neste capítulo faremos uma análise da obra Macunaíma, de Mário de 

Andrade, mostrando as diferenças e semelhanças com a obra Retrato do Brasil, de 

Paulo Prado. No intuito de investigarmos como está representada a identidade 

nacional nas referidas obras, para tanto selecionarmos quatro aspectos: luxúria, 

cobiça, tristeza e Romantismo. Considerando que faremos um estudo buscando as 

semelhanças e diferenças entre duas obras, utilizaremos o método comparativo, 

pois segundo Lakatos e Marconi (2009): 

 

Considerando que o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos 
tipos de grupos, sociedades ou povos contribui para uma melhor 
compreensão do comportamento humano, este método realiza 
comparações, com a finalidade de verificar similitudes e explicar 
divergências. O método comparativo é usado tanto para comparações de 
grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, 
quanto entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de 
desenvolvimento (LAKATOS; MARCONI, 2009, p. 107). 

 

 A escolha dos aspectos da luxúria, cobiça, tristeza e Romantismo, justifica-se 

pelo fato de esses quatro aspectos estarem presente no livro de Paulo Prado e que 

inclusive são os títulos dos tópicos da nossa análise, levando em consideração para 

a importância da interpretação da identidade nacional, em duas obras publicadas no 

mesmo ano, mas que apresentam visões diferenciadas sobre a formação da 

sociedade brasileira. Paulo Prado buscou na história e na sociologia a resposta para 

sua tese de que o povo brasileiro é uma nação triste, pois segundo ele a mesma é 

fruto de um processo de miscigenação entre raças diferentes, em que o colonizador 

é caracteritizado pela sua ambição e a aventura ao chegar nas terras americanas. 

Para tanto o autor utiliza no seu ensaio documentos que fazem parte da história do 

Brasil, como cartas enviadas para o rei de Portugal durante a colonização, textos 

que discutem a formação do Brasil.  

 Por outro lado, na obra Macunaíma temos um herói “sem nenhum caráter”,  

colocado pelo escritor Mário de Andrade como um ser mestiço, mas  que apesar de 

todos os defeitos é posto no epílogo como o herói de nossa gente: “[...] botei a boca 

no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de 

nossa gente” (ANDRADE, 1987, p. 135). Assim, percebemos que ambas as obras 

porpõem discutir e refletir sobre a construção da identidade do povo brasileiro, 
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porém com perspectivas diferentes. Paulo Prado, um historiador, com um olhar 

pessimista sobre a heterogeneidade da cultura brasileira, e em oposição a essa 

ideologia temos Mário de Andrade, um escritor e também conhecedor da história e 

da cultura brasleira que enaltece e enfatiza  a diversidade existente no Brasil.  

 Por conseguinte, a proximidade entre os textos Macunaíma e Retrato do 

Brasil é perceptível, pois ambas as obras foram produzidas no mesmo contexto e 

abordam a nacionalidade, através do processo de construção da sociedade 

brasileira.  

 

5.1 Luxúria  

 Em Macunaíma embora o espaço não seja fixo, o enredo se desenvolve 

basicamente em Uraricoera, um rio pertencente ao estado de Roraima, e em São 

Paulo para onde o herói migra com seus irmãos. Mário de Andrade utiliza a natureza 

como agente para que o herói consiga realizar as suas façanhas, como por exemplo 

no trecho em que Macunaíma faz uso de plantas como tiriricas, tajãs e trapoerabas 

da serapilheira para transforma-se em um príncipe: “Mas assim que deitou o 

curumim nas tiriricas, tajãs e trapoerabas da serapilheira, ele botou um corpo num 

átimo e ficou um príncipe lindo” (ANDRADE, 1987, p. 10). Assim, a natureza é posta 

em Macunaíma como um recurso utilizado pelo protagonista para conseguir feito 

nunca visto em um herói, e também como forma de sobrevivência, pois é da caça, 

da pesca e da agricultura que Macunaíma e sua família sobrevivem, ou seja, não 

havia a exploração econômica dos recursos naturais, era retirado apenas o 

necessário.     

 Já na obra Retrato do Brasil a natureza é vista pelo colonizador como um 

recurso natural que poderia ser explorada e manipulada pela sociedade humana:  

 

Águas e matas foram a surpresa e o encanto dos descobridores. Da beleza 
das paisagens não cuidavam. Não era, nem do tempo nem da raça, o amor 
à natureza. Camões não soube ver e apreciar os encantos da vegetação 
tropical: só o interessavam as especiarias e os produtos comerciais 
(PRADO, 1997, p. 62). 
 

 Apesar da beleza das paisagens encontradas nas terras brasileiras, os 

colonizadores visavam apenas o lucro que obteriam com toda a espécie de plantas e 

madeira. Observamos que em ambas as obras há a descrição da exuberância da 
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paisagem. Podemos citar um trecho em que, segundo Paulo Prado se refere ao 

diário de Colombo, em que o explorador/navegador registra a descrição de milhares 

de espécies de plantas e pássaros. A referência a Pero Vaz também sugere o 

deslumbramento com que o Português “descobriu” os encantos da selva tropical  

 

Colombo, no seu Diário, em 21 de outubro, registra a impressão de 
deslumbramento diante do esplendor tropical, do cantar dos pássaros, dos 
bandos de papagaios, “que escureciam o sol”, das árvores de mil espécies, 
dos frutos desconhecidos. Pero Vaz foi, para nós, o cronista do maravilhoso 
achado. No Brasil, a mata cobria as terras moles da bacia amazônica, e a 
partir da barra do S. Francisco, depois das dunas e mangues do Nordeste, 
seguia o litoral até muito além do Capricórnio, para terminar nas praias 
baixas do Rio Grande (PRADO, 1997, p. 58).  

 

 No livro Cronistas do descobrimento, Fernão Cardim no capítulo “Tratados da 

Terra e Gente do Brasil” descreve a fauna, a flora e os habitantes do Brasil. Em uma 

passagem o cronista menciona que apesar de todas as dificuldades e da 

simplicidade que viviam os nativos, havia naquelas terras poucas doenças em 

comparação com Portugal: 

 

Este Brasil é já outro Portugal, e não falando no clima que é muito mais 
temperado, e sadio, sem calmas grandes, nem frios, e donde os homens 
vivem muito com poucas doenças, como de cólica, fígado, cabeça, peitos, 

sarna, nem outras enfermidades de Portugal ( CARDIM, 2006, p. 133). 
 

 Assim como Paulo Prado faz no ensaio Retrato do Brasil, Mário de Andrade 

descreve em sua obra vários lugares, plantas, rios, cidades, campos, ou seja, tudo 

que está em volta do herói, como podemos perceber no trecho a seguir: 

 

[...] vararam o Brasil todo pelas restingas de areia marinha, pelas restingas 
de mato ralo, barrancas de paranãs, abertões, corredeiras carrascos 
carrascões e chavascais, coroas de vazante boqueirões mangas e fundões 
que eram ninhos de geada, espraiados pancadas pedrais funis bocainas 
barroqueiras e rasouras, todos esses lugares [...] (ANDRADE, 1987, p. 90). 

  

 A natureza em Macunaíma é importante para a própria sobrevivência das 

personagens e também é um elemento sensual que o herói a utiliza como artifício 

para a satisfação dos prazeres carnais. No primeiro capítulo “Macunaíma”, temos o 

nascimento do herói na Uraricoera e sua infância de menino travesso.  Após passar 

dois dias pedindo para a mãe levá-lo para passear no mato, Macunaíma acaba indo 

com Sofará, pois sua mãe estava ocupada trabalhando. Ao chegar à praia com 
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Sofará, transforma-se em um príncipe lindo para “brincar” com a cunhada. Esse 

momento de prazer entre os personagens é um verdadeiro ritual, em que tanto 

Macunaíma e Sofará se agridem, já que o prazer está em ver o outro sofrer e ao 

mesmo tempo sentir dores.   

 

Macunaíma pegou num tronco de copaíba e se escondeu por detrás da 
piranha. Quando Sofará veio correndo, ele deu com o pau na cabeça dela. 
Fez uma brecha que a moça caiu torcendo de riso aos pés dele. Puxou-o 
por uma perna. Macunaíma gemia de gosto se agarrando no tronco gigante. 
Então a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu (ANDRADE, 1987, 
p. 11).  

 

  Paulo Prado coloca a natureza e o clima tropical do Brasil como elemento 

que despertara nos colonizadores a luxúria, era um verdadeiro paraíso que viera 

satisfazer o apetite dos homens: “paraíso ou realidade, nele se soltara, exaltado pela 

ardência do clima, o sensualismo dos aventureiros e conquistadores” (PRADO, 

1997, p. 66).   

 Assim, as duas obras abordam a natureza, porém com perspectivas 

diferentes. Retrato do Brasil apresenta a natureza e o clima como motivadores do 

pecado da luxúria, já na obra Macunaíma temos a natureza como elemento para a 

satisfação sexual do herói, sem nenhum juízo de valor, ou seja, não há a crítica 

pelas atitudes e nem pela libertinagem da personagem. O contraste revela o caráter 

dogmático do ensaio de Paulo Prado e a natureza lúdica da narrativa de Mário de 

Andrade.  

 Outro aspecto importante que Mário de Andrade e Paulo Prado apresentam 

nas suas obras é a religião. Em Macunaíma temos uma mistura de religiões que 

configura-se no sincretismo religioso. Logo no primeiro capítulo Macunaíma pertence 

à religião da tribo tapanhumas, “frequentava com aplicação a murua a poracê o torê 

o bocorocô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo” (ANDRADE, 1987, 

p. 9).  Já no VII capítulo o herói adentra uma prática espiritual deixada pelos 

africanos no período da colonização, a macumba. Uma mistura do catolicismo, 

espiritismo e candomblé.  

 

Depois da bebida, entre bebidas, seguiram as rezas de invocação. Todos 
estavam inquietos ardentes desejando que um santo viesse na macumba 
daquela noite. Fazia já tempo que nenhum não vinha por mais que os 
outros pedissem. Porque a macumba da tia Ciata não era que-nem essas 
macumbas falsas não, em que sempre o pai-de-terreiro fingia vir Xangô 
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Oxosse qualquer, pra contentar os macumbeiros. Era uma macumba séria e 
quando santo aparecia, aparecia deveras sem nenhuma falsidade. Tia Ciata 
não permitia dessas desmoralizações no zungu dela e fazia mais de doze 
meses que Ogum nem Exu não apareciam no Mangue. Todos desejavam 
que Ogum viesse. Macunaíma queria Exu só pra se vingar de Venceslau 
Pietro Pietra (ANDRADE, 1987, p. 47).   

 

 No trecho citado acima observamos que o ritual é realizado pela Tia Ciata, a 

macumbeira recebia os espíritos, que são conhecidos como entidades. No seu 

terreiro de macumba são citadas duas entidades: Exu e Ogum. De acordo com 

Cascudo (1980, p. 315-316), Exu é o responsável pelo despacho no terreiro de 

macumba, um demônio temido e respeitado; Ogum, filho de Iemanjás divindade 

nagô, fazia parte das macumbas no Rio de Janeiro.  

 Durante a narrativa, Macunaíma apropria-se com muita facilidade de algumas 

religiões, mas todas tem algo em comum, o sincretismo, pois elas são frutos de 

várias religiões. Na obra Retrato do Brasil Paulo Prado coloca a religião como 

salvação para a imoralidade da luxúria e da cobiça. “Nesse processo evolutivo, a 

religião, estabelecida em condições favoráveis de higiene moral, preparou a 

atmosfera saudável em que pôde prosperar a nação” (PRADO, 1997, p. 133), afirma 

o autor.  

 Assim sendo, há nas duas obras a presença da religião, em Macunaíma 

temos o sincretismo religioso voltado para o individualismo, pois a personagem 

Macunaíma incorpora a religião que fosse favorável às suas necessidades, já na 

obra Retrato do Brasil, a religião é direcionada para a coletividade, já que era 

utilizada como um artifício para conter a imoralidade da sociedade no período da 

colonização.  

 A luxúria é um dos aspectos que está presente no caráter do povo brasileiro, 

segundo a visão de Paulo Prado, inclusive, dar título ao primeiro capítulo do ensaio 

Retrato do Brasil, em que descreve o processo de colonização para demonstrar que 

a sociedade brasileira é formada com base nesse pecado. Paulo Prado atribui à 

luxúria a responsabilidade pela imoralidade entre os colonos e os indígenas: “O 

clima, o homem livre na solidão, o índio sensual, encorajavam e multiplicavam as 

uniões de pura animalidade” (PRADO, 1997, p. 72). Para o ensaísta Paulo Prado o 

clima tropical, a sensualidade em que viviam os índios e a distância da Europa, 

faziam com que os colonos mantivessem relações de “anomalias” com os nativos. 

“Segundo o próprio testemunho dos escritores portugueses contemporâneos, a 
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imoralidade dos primeiros colonos era espantosa, e excedia toda medida” (PRADO, 

1997, p. 76).  

 Dessa maneira, o envolvimento dos colonos com os índios deu origem a uma 

nova raça, os mestiços: “Do contato dessa sensualidade com o desregramento e a 

dissolução do conquistador europeu surgiram as nossas primitivas populações 

mestiças” (PRADO, 1997, p. 76). Para Paulo Prado a mestiçagem é um aspecto 

negativo, pois ele acreditava que o mestiço seria uma raça formada a partir da 

imoralidade, dos vícios, e da submissão indígena. 

  

Entregavam-se com a violência dos tempos à saciedade das paixões de 
suas almas rudes. Uma delas foi a lascívia do branco solto no paraíso da 
terra estranha. Tudo favorecia a exaltação do seu prazer: os impulsos da 
raça, a molícia do ambiente físico, a contínua primavera, a ligeireza do 
vestuário, a cumplicidade do deserto e, sobretudo, a submissão fácil e 
admirativa da mulher indígena, mais sensual do que o homem como em 
todos os povos primitivos, e que em seus amores dava preferência ao 
europeu, talvez por considerações priápicas, insinua o severo Varnhagen 
(PRADO, 1997, p. 88-89). 

 

 Portanto, a luxúria é posta por Paulo Prado como responsável pela criação de 

uma raça considerada pelos críticos conservadores como uma classe inferior aos 

brancos, por ser uma raça mestiça com características “negativas”, pois o índio é 

qualificado como submisso, selvagem e preguiçoso; já os colonos estavam 

entregues aos vícios e ao pecado da luxúria.  

 Em Macunaíma o herói comete durante a narrativa diversas vezes o “pecado” 

da luxúria, porém o espaço em que a narrativa acontece justifica os atos da 

personagem, pois Macunaíma é um índio com costumes e cultura diferentes dos 

brancos e, além disso, é considerado um ser mítico, acima do bem e do mal.: “[...] E 

é justamente essa ausência de caráter que lhe dá um grande caráter sobre-humano 

onde se refletem no tumulto de aparente indisciplina as energias elementares” 

(PROENÇA, 1974, p. 9). 

  Dessa maneira, ao longo de toda a história, Macunaíma envolve-se com uma 

mulher, independentemente de cor, cultura e posição social, o que lhe importava 

realmente era satisfazer seus desejos carnais. A sua primeira relação sexual acontece 

quando ele está com aproximadamente seis anos de idade, com Sofará, esposa do 

seu irmão Jiguê:  
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No outro dia pediu pra Sofará que levasse ele passear e ficaram no mato 
até a boca-da-noite. Nem bem o menino tocou no folhiço e virou num 
príncipe fogoso. Brincaram. Depois de brincarem três feitas, correram mato 
fora fazendo festinha um por outro (ANDRADE, 1987, p. 11).  

 

 Podemos constatar que Macunaíma não se prendia aos princípios religiosos e 

éticos cristãos, segundo os quais o homem não poderia envolver-se com mulher 

casada e muito menos com a esposa do irmão. Outro ponto importante a destacar, é 

o erotismo na cena em que o herói está com a cunhada, pois ele só “brinca” com 

Sofará quando transforma-se em um príncipe, ou seja, Macunaíma, a partir desse 

momento, passa a ser um adulto e príncipe. Após esse momento de libertinagem 

Macunaíma volta a ser criança e é castigado com uma surra do irmão como punição 

pela traição, reforçando a ideia de que as atitudes do herói são postas na narrativa 

como travessuras de criança:  

 

Porém Jiguê desconfiado seguira os dois no mato, enxergara a 
transformação e o resto. Jiguê era muito bobo. Teve raiva. Pegou num rabo-
de-tatu e chegou-o com vontade na bunda do herói. Quando Jiguê não pôde 
mais surrar, Macunaíma correu até a capoeira, mastigou raiz de cardeiro e 
voltou são. Jiguê levou Sofará pro pai dela e dormiu folgado na rede 
(ANDRADE, 1987, p. 12). 

 

 Assim, apesar da surra que Jiguê dá em Macunaíma, não há na narrativa o 

julgamento de valor pela infidelidade do herói. Quando Jiguê consegue uma nova 

esposa, mais uma vez Macunaíma se envolve com a cunhada: “Então Macunaíma 

virou num pé de urucum. A linda Iriqui riu, colheu as sementes se faceirou toda 

pintando a cara e os distintivos. Ficou lindíssima. Então Macunaíma, de gostoso, 

virou gente outra feita e morou com a companheira de Jiguê” (ANDRADE, 1987, p. 

17).  

 Quando Macunaíma se envolve com a segunda esposa de Jiguê, o herói era 

adulto e provedor da família. Então, Jiguê resolve renunciar à linda Iriqui, pois com 

Macunaíma a família estava com a maloca repleta de alimentos.  

 

Jiguê viu que a maloca estava cheia de alimentos, tinha pacova tinha milho 
tinha macaxeira, tinha aluá e cachiri, tinha maparás e camorins pescados, 
maracujá-michira ata abio sapota sapotilha, tinha paçoca de viado e carne 
fresca de cutiara, todos esses comes e bebes bons... Jiguê conferiu que 
não pagava a pena brigar com o mano e deixou a linda Iriqui pra ele. Deu 
um suspiro catou os carrapatos e dormiu folgado na rede (ANDRADE, 1987, 
p. 17). 
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  No decorrer da narrativa, Macunaíma se envolve com diversas mulheres, 

mas é somente com Ci, Mãe do Mato, que o herói mantém um relacionamento 

estável, sendo seu único e verdadeiro amor, e ao perdê-la fica muito triste. “No outro 

dia bem cedo o herói padecendo saudades de Ci a companheira pra sempre 

inesquecível, furou o beiço inferior e fez da muiraquitã um tembetá. Sentiu que ia 

chorar. Chamou depressa os manos, se despediu das icamiabas e partiu” 

(ANDRADE, 1987, p. 23). 

 Outro aspecto importante que nos chama a atenção é que Macunaíma é um 

herói que desmistifica a ideia de que a raça branca é superior à negra ou à indígena, 

dado que o narrador consegue articular em um único sujeito traços dessas três 

raças formadoras para mostrar que o Brasil é fruto da mistura de raças e culturas 

desde o período da colonização. Assim, Mário de Andrade retrata de forma irônica o 

processo de formação étnico vivido desde a nossa formação enquanto nação. 

 O capítulo V “Paimã” é a parte da obra que exemplifica por um processo 

mágico, a miscigenação no Brasil. Macunaíma e os dois irmãos partem para São 

Paulo à busca da muiraquitã. Durante o caminho resolvem tomar um banho com 

uma água encantada que deixa Macunaíma louro e de olhos azuis: “Quando o herói 

saiu do banho louro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém 

não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas” 

(ANDRADE, 1945. p. 29-30). Depois foi a vez de Jiguê, que percebendo o milagre 

entra na água: “Porém a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais 

que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água pra todos os lados só conseguiu 

ficar da cor do bronze novo” (p. 30). E por último foi Maanape, que com a pouca 

água que restou consegue apenas molhar os pés e as mãos: “Tinha só um bocado 

lá no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso 

ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas” (p. 30). 

 Portanto, o narrador consegue representar, através de Macunaíma e seus 

dois irmãos, as três raças formadoras do Brasil, índio/branco/negro, expondo de 

forma original a mistura cultural da sociedade brasileira. 

 Partindo dessas considerações é possível dizer que tanto o ensaio de Paulo 

Prado quanto a obra de Mário de Andrade discutem a luxúria, porém com 

perspectivas diferentes. Em Macunaíma temos um herói que vive uma vida de 

“luxúria” se consideramos o ponto de vista do catolicismo, todavia vale lembrar que 

Macunaíma está inserido em um contexto em que o apego aos prazeres canais é 
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permitido, pois o mesmo é um indígena com costumes totalmente diferentes do 

homem civilizado. Já em Retrato do Brasil, Paulo Prado questiona e critica os 

colonos que, ao chegarem às terras brasileiras, entregaram-se aos vícios, levando a 

outros pecados como: prostituição, sodomia, pedofilia e entre outros. No ensaio de 

Paulo Prado temos um discurso orientado pela moral cristã, enquanto que na 

narrativa de Mário de Andrade temos figurações de um “mundo sem culpa”, no qual 

não faz sentido a noção de pecado. 

 

5.2 Cobiça 

 A cobiça é colocada por Paulo Prado como uma paixão ainda maior que a 

luxúria, em que os colonos viviam em torno da obsessão pelo ouro. Na busca pelo 

ouro percorriam terras desconhecidas, enfrentavam os mais diversos perigos, tudo 

pela promessa do enriquecimento: “por toda a parte o aventureiro corria atrás da 

prata, do ouro e das pedras preciosas” (PRADO, 1997, p. 100), afirma o autor.  

 No anseio do enriquecimento os colonizadores cometeram os mais diversos 

crimes. Eram verdadeiros escravocratas, matavam mulheres, crianças e velhos, com 

o pretexto de defesa contra o índio e da catequese, mas que na verdade os 

colonizadores só tinha um único objetivo, o comércio de pedras preciosas.  

  

O que foi a luta contra os interesses, as ambições, a devassidão da 
sociedade, a cobiça dos colonos, indica-o perfeitamente a crônica das 
dissenções entre piratininganos, maranhenses e os padres, quando as 
incursões, a pretexto de defesa contra o índio e de catequese, se 
transformaram em expedições escravocratas procurando o gentio como 
objeto de comércio (PRADO, 1997, p. 108).  

 

 Deste modo, como vimos, os colonizadores viviam movidos pela cobiça, mas 

para tanto os mesmos não executavam o trabalho pesado, seu encargo era apenas 

de liderar as expedições, cabia aos índios e depois aos escravos o trabalho forçado. 

 

No desbravamento dos sertões a bandeira foi sempre uma empresa 
concebida e organizada para a exploração de negócio. O granjeio do índio 
escravizado e vendido nos mercados de beira-mar ou utilizado nos 
latifúndios do planalto preparou e tornou possível as entradas de mineração 
que rapidamente se multiplicaram à procura de ouro — ou na ilusão do 
ouro, como disse Peshel (PRADO, 1997, p. 112).  

 

 Assim que se instalaram na América, os colonizadores instituíram uma 

hierarquia de poder, a partir daquele momento as terras conquistadas pertenciam a 
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Portugal e todas as decisões partiam da metrópole. O principal objetivo das 

expedições era encontrar metais preciosos, para isso usaram mão-de-obra indígena 

e dos negros africanos.  Dessa maneira, o ouro encontrado era dividido: “o ouro 

dava para tudo e para toda gente: além do minerador, enriquecia o fisco, as 

administrações, a corte e o rei de Portugal” (PRADO, 1997, p. 119). É perceptível 

que a sociedade foi constituída a partir dos padrões e valores do colonizador, os 

quais visavam os interesses individuais sem levar em consideração a coletividade. 

Nessa divisão a corte e a elite lucravam com o trabalho dos indígenas e escravos e 

com a exploração das terras.  

 Portanto, a cobiça, assim como a luxúria, são consideradas por Paulo Prado 

como traços do caráter do povo brasileiro. Os colonizadores encontraram nas terras 

brasileiras um verdadeiro paraíso, no qual estavam libertos e entregues aos vícios. 

Os índios que habitavam as terras foram explorados e catequizados, não havia entre 

eles os princípios morais que predominavam na Europa. Apresentavam costumes e 

hábitos diferentes dos europeus e esse contato entre o homem branco e o índio 

resultou na heterogeneidade de cultura e na mistura de raças. 

 Na obra Macunaíma, o protagonista é colocado no primeiro capítulo como 

uma criança preguiçosa e leviana: “Já na meninice fez coisas de sarapantar. De 

primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava: - 

Ai! que preguiça!” (ANDRADE, 1987, p. 9). Porém, quando se tratava de adquirir 

dinheiro Macunaíma colocava-se ágil: “O divertimento dele era decepar cabeça de 

saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra 

ganhar vintém” (ANDRADE, 1987, p. 9). 

 Percebemos que Macunaíma é um índio que apresenta alguns traços do 

colonizador, pois como bem sabemos era o colonizador que vivia em torno do ouro e 

da promessa de riquezas em terras desconhecidas. Os indígenas, pelo contrário, 

viviam da caça, pesca e agricultura e colhiam aquilo que era necessário para a 

sobrevivência. Portanto, o processo de colonização é representado pelo 

personagem Macunaíma, que apresenta características tanto do colonizador como 

do nativo, mostrando que Mário de Andrade realiza em sua narrativa uma leitura 

crítica do período da colonização.  

 No capítulo “Maioridade”, em um diálogo entre Macunaíma e seus irmãos, o 

herói faz menção ao tempo da colonização: “Junto daquela grota onde tem dinheiro 

enterrado enxerguei um despotismo de timbó” (ANDRADE, 1987, p. 13). Analisando 
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esse trecho percebemos que, ao falar em dinheiro enterrado, Macunaíma se refere 

ao período da mineração no Brasil, que ocorreu no século XVII em que várias 

expedições vieram para a América em busca de ouro, prata e cobre. 

 A personagem Macunaíma acumulava múltiplos defeitos e virtudes nunca 

vistas em um único sujeito. O protagonista, como já vimos, não era adepto do 

trabalho, sua mentalidade era de aventureiro, visava o lucro, mas sem esforços, pois 

o herói não trabalhava, quem o fazia são seus irmãos Jiguê e Maanape. Sob esse 

aspecto Macunaíma apresenta um comportamento típico do colonizador, que 

almejava viver sem trabalhar, dominador e ludibriador essas características 

exteriorizadas em Macunaíma desconstroem a visão romântica sobre o nativo, já 

que o índio apresentado no Romantismo era forte, corajoso e virtuoso.  

 

O herói vivia sossegado. Passava os dias marupiara na rede matando 
formigas taiocas, chupitando golinhos estalados de pajuari e quando 
agarrava cantando acompanhado pelos sons gotejantes do cotcho, os 
matos reboavam com doçura adormecendo as cobras os carrapatos os 
mosquitos as formigas e os deuses ruins (ANDRADE, 1987, p. 20).  

 

 O trecho acima descreve com consistência a vida do herói, que vivia 

sossegado, pois tinha seus dois irmãos para ajudá-lo e protegê-lo. Segundo Holanda 

(1976), no capítulo “Trabalho e aventura” da obra Raízes do Brasil, existem dois 

princípios no modo de vida dos homens durante a colonização, o aventureiro e o 

trabalhador. O aventureiro é aquele que ignora as dificuldades, transforma os 

obstáculos em uma forma para conseguir seus objetivos, vive em um espaço 

ilimitado, almeja os resultados sem pensar nas consequências ou dificuldades. 

Podemos enxergar essas características em Macunaíma, um aventureiro que vive 

em espaço e um tempo ilimitado, utiliza-se de lendas e mitos como instrumento para 

realização dos seus desejos, segundo o historiador: 

 

Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele 
em generosa amplitude onde quer que se erija um obstáculo a seus 
propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive 
dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes 
(HOLANDA, 1976, p. 13).  
 

 Já os irmãos de Macunaíma seriam configurados como o trabalhador, aquele 

que percebe primeiro as dificuldades, persiste nos objetivos, não mede esforço e 

sabe tirar proveito do insignificante:  
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O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a 
vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e 
persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de esperdício e 
sabe tirar o máximo proveito do insignificante, tem sentido bem nítido para 
ele. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo 
(HOLANDA, 1976, p. 13). 

  

 Portanto, é visível na personagem Macunaíma a característica do aventureiro 

do tempo da colonização no Brasil, que não media esforços para atingir seus 

objetivos, ganancioso e com espírito de liderança. Vale salientar que Macunaíma 

não se enquadra nem no mundo civilizado dos europeus e nem totalmente no 

mundo dos primitivos, apresentando características dos dois mundos, pois é um 

herói ambíguo, não se prende a uma moral fixa, é um ser múltiplo.   

 No capítulo “Cartas pras icamiabas”, Macunaíma descreve o dinheiro como 

“pequeninas e voláteis folhas de papel”, o currículo vitae da civilização, enfatizando 

que assim como os homens da civilização, mais especificamente da cidade de São 

Paulo, Macunaíma precisara também de dinheiro para sobreviver, pois ter posses 

era primordial. Constatamos que nesse capítulo Macunaíma narra com precisão a 

vida da civilização, os costumes, os hábitos, a linguagem tudo difere da vida dos 

indígenas. Após a exposição da vida agitada de São Paulo, Macunaíma pede, “nas 

entrelinhas”, que as índias lhe enviassem dinheiro, pois o tesouro que trouxera foi 

insuficiente e encontrava-se em uma situação econômica difícil. 

  

Porque, súbditas dilectas, é incontestável que Nós, Imperador vosso, nos 
achamos em precária condição. O tesouro que daí trouxemos, foi-nos de 
mister convertê-lo na moeda corrente do país; e tal conversão muito nos há 
dificultado o mantenimento, devido às oscilações do Cámbio e à baixa do 
cacau (ANDRADE, 1987, p. 60).  

   

 Analisando o trecho destacado acima, compreendemos que Macunaíma faz 

uso da posição de imperador para persuadir as indígenas de que passava por 

momentos difíceis, pois o tesouro que levara foi insuficiente para as suas despesas. 

Além da posição de imperador, Macunaíma se utiliza da linguagem rebuscada para 

ludibriar as índias, pois a carta é escrita com muitos exageros linguísticos.   

 Além da personagem Macunaíma, temos Venceslau Pietro Pietra, um ser 

híbrido, comedor de gente, que não apresenta uma identidade fixa, pois há 

momentos na narrativa em que o gigante é colocado como europeu, italiano e 

peruano, porém o que percebemos de característico nessa personagem é que 
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Venceslau Pietro Pietra apresenta alguns traços do colonizador. A começar por seu 

estilo de vida, nessa época eram em sua maioria os europeus que dispunham de 

uma vida confortável e luxuosa, andavam bem vestidos e viviam em casas 

elegantes. Na passagem a seguir o narrador descreve detalhadamente a casa em 

que o gigante morava. 

 
O assoalho era um xadrez de munirapiranga e pau-cetim. A alcova estava 
mobiliada com as famosas redes brancas do Maranhão. Bem no centro 
havia uma mesa de jacarandá esculpido arranjada com louça branco-
encarnada de Breves e cerâmica de Belém, disposta sobre um toalha de 
rendas tecidas com fibra de bananeira. Numas bacias enormes originárias 
das cavernas do rio Cunani fumegava tacacá com tucupi, sopa feita com um 
paulista vindo dos frigoríficos da Continental, uma jacarezada e polenta. Os 
vinhos eram um Puro de Ica subidor vindo de Iquitos, um Porto imitação, de 
Minas, uma caiçuma de oitenta anos, champanha de São Paulo bem gelada 
e um extrato de jenipapo famanado e ruim como três dias- de chuva. E inda 
havia dispostos com arte enfeitadeira e muitos recortados de papel, os 
esplêndidos bombons Falchi e biscoitos do Rio Grande empilhados em 
cuias dum preto brilhante de cumaté com desenhos esculpidos a canivete, 
provindas de Monte Alegre (ANDRADE, 1987, p. 39). 

  

  Além da casa e dos móveis luxuosos Venceslau Pietro Pietra era um 

colecionador de pedras preciosas: “Então Piaimã contou pra francesa que ele era 

um colecionador célebre, colecionava pedras” (ANDRADE, 1987, p. 40), 

característica dos colonizadores que vieram para o Brasil. Nesse período os donos 

das minas extraíram e exploraram ao máximo as terras em busca do ouro, porém 

não eram eles que faziam os trabalhos pesados, para esse tipo de atividade havia 

os negros, os índios e os mestiços. Os colonizadores eram responsáveis apenas por 

administrar o comércio das pedras. Venceslau Pietro Pietra, em um diálogo com 

Macunaíma, confessa que dispunha de uma coleção de pedras: 

 

Tinha turquesas esmeraldas berilos seixos polidos, ferragem com forma de 
agulha, crisólita pingo-d'água tinideira esmeril lapinha ovo-de-pomba osso-
de-cavalo machados facões flechas de pedra lascada, grigris rochedos 
elefantes petrificados, colunas gregas, deuses egípcios, budas javaneses, 
obeliscos mesas mexicanas, ouro guianense, pedras ornitomorfas de 
Iguape, opalas do igarapé Alegre, rubis e granadas do rio Gurupi, 
itamotingas do rio das Garças, itacolumitos, turmalinas de Vupabuçu, blocos 
de titânio do rio Piriá, bauxitas do ribeirão do Macaco, fósseis calcáreos de 
Pirabas, pérolas de Cametá, o rochedo tamanho que Oaque o Pai do 
Tucano atirou com a sarabatana lá do alto daquela montanha, um litóglifo 
de Calamare, tinha todas essas pedras no grajaú (ANDRADE, 1987, p. 39-
40). 
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 No ensaio de Paulo Prado, o escritor critica fervorosamente a vida fútil que os 

colonos levavam no período colonial. Eram, segundo o autor, sujeitos constituídos 

em uma sociedade com princípios morais e religiosos, mas que a cobiça e a luxúria 

os teriam levado a uma vida desregrada e imoral. Já na obra Macunaíma, Mário de 

Andrade apresenta um protagonista que está entregue à libertinagem, porém não há 

um juízo de valor, pois Macunaíma está inserido em um espaço narrativo que é a 

mistura entre o real e o irreal, pois os locais são determinados pelo fantástico, como 

por exemplo, o nascimento do herói: “no fundo do mato virgem”, lugar lendário, que 

em seguida é identificado pelo “murmurejo do Uraricoera”, lugar real, rio amazônico 

(PERRONE-MOISÉS, 2007).  

 Além do espaço, Macunaíma é posto na narrativa como um adulto 

infantilizado, pois no capítulo “Maioridade” o herói é transformado em adulto através 

de um banho dado pelo currupira, porém a água não atinge a cabeça de 

Macunaíma, que permanece com a mentalidade de criança. A este respeito Gilda de 

Mello e Souza faz a seguinte observação: “[...] O herói é assim definido por fora 

como um ser híbrido, cujo corpo já alcançou a plenitude do desenvolvimento adulto, 

enquanto o cérebro permanece imaturo, preso aos esquemas lógicos do 

pensamento selvagem” (SOUZA, 2003, p. 38). Com isso, as atitudes do protagonista 

passam a ser entendidas como “travessuras”, e dessa forma não há punição e 

censura para as suas ações dentro da narrativa.   

 Assim, constatamos que as duas obras refletem sobre a presença da cobiça 

durante o processo de colonização. Retrato do Brasil faz uma análise um tanto 

pessimista sobre a herança cultural herdada do período colonial, enquanto 

Macunaíma apresenta um herói múltiplo, com virtudes e defeitos, que representa o 

povo brasileiro com sua heterogeneidade cultural. 

 

5.3 Tristeza 

 

 Em Retrato do Brasil temos nos dois primeiros capítulos o panorama histórico 

do período colonial no Brasil, após esse momento Paulo Prado destaca as 

consequências da luxúria e da cobiça na formação do caráter do povo brasileiro. A 

colônia passava por uma crise econômica, a corte cobrando altos impostos, as 

minas produzindo cada vez menos, a ganância pelo ouro prejudicou o comércio da 

cana de açúcar, e sem mencionar a mistura de raças que resultou na miscigenação. 
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Todos esses fatores, segundo Paulo Prado, conduziram a nação para uma vida 

melancólica e consequentemente triste.  

 

A melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia 
fixa do enriquecimento — no absorto sem finalidade dessas paixões 
insaciáveis — são vincos fundos da nossa psique racial, paixões que não 
conhecem exceções no limitado viver instintivo do homem, mas aqui se 
desenvolveram de uma origem patogênica provocada sem dúvida pela 
ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. Foi na exaltação 
desses instintos que se formou a atmosfera especial em que nasceu, viveu 
e proliferou o habitante da Colônia (PRADO, 1997, p. 141).  

 

 O capítulo “A tristeza” do ensaio Retrato do Brasil é dedicado à reflexão do 

autor sobre as atitudes dos colonizadores. O fato é que apesar de toda a beleza 

exuberante existe no Brasil, a tristeza é a única certeza que permanece na vida dos 

brasileiros, segundo Paulo Prado: 

 

No Brasil, o véu da tristeza se estende por todo o país, em todas as 
latitudes, apesar do esplendor da Natureza, desde o caboclo, tão mestiçado 
de índio da bacia amazônica e dos sertões calcinados do Nordeste, até a 
impassibilidade soturna e amuada do paulista e do mineiro (PRADO, 1997, 
p. 143). 

 

 No trecho acima podemos perceber que a tristeza atinge todas as classes 

sociais e etnias, desde o mestiço, ao paulista, um sentimento forte que assola a 

sociedade brasileira. A natureza exuberante é insuficiente para dominar essa 

sensação que encobre a pátria, e é através da poesia, dos costumes que nos é 

revelada a melancolia dessa nação, segundo a visão do autor. “A poesia popular, as 

lendas, a música, as danças, revelam a obsessão melancólica que só desaparece 

com a preocupação amorosa ou lasciva” (PRADO, 1997, p. 144).   

 Portanto, para Paulo Prado a sociedade brasileira é formada por um povo 

enfraquecido moralmente e espiritualmente, os mestiços e os negros “invadiam” o 

melhor da sociedade com seus costumes e hábitos considerados promíscuos. Além 

disso, o clima quente, a falta de higienização provocava terríveis e variadas doenças 

de pele. A elite sentia-se tomada pelo desleixo que a escravidão provocava, as 

mulatas circulavam com roupas transparentes, e seriam elas as responsáveis por 

corromper os moços, dando-lhe as primeiras lições de libertinagem (cf. PRADO, 

1997). Aqui, fica óbvio que a visão de Paulo Prado é extremamente pessimista, pois 

para o autor essa aproximação dos negros e dos mestiços com os brancos 
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corrompia os padrões étnicos e sociais da época, mostrando sua dimensão 

preconceituosa, típica da classe dominante brasileira.    

 A tristeza descrita em Macunaíma difere do ensaio Retrato do Brasil, mas isso 

não significa que na narrativa não encontremos os fatores que Paulo Prado 

considera responsáveis pela tristeza da sociedade brasileira. Em Macunaíma há a 

cobiça, os vícios, a mestiçagem, as doenças ocasionadas pela vida de libertinagem 

que o herói vive ao longo da narrativa, porém, para Mário de Andrade esses fatores 

não são vistos como a causa da tristeza no caráter do povo brasileiro, pois as 

passagens em que o herói encontra-se melancólico são causadas, primeiro pela 

perda da amada, Ci Mãe do Mato, e segundo pela solidão provocada pelo próprio 

protagonista, que é por causa de suas atitudes Macunaíma termina sozinho, sem os 

irmãos e sem nenhuma companheira.    

 Dessa maneira, temos inicialmente uma tristeza de perda e de saudade, pois 

Macunaíma sofre porque a sua amada Ci, Mãe do Mato resolve, após a morte do 

filho, subir para o céu e virar “Beta do Centauro”. Segundo Ronaldo Rogério de 

Freitas Mourão, “Beta do Centauro é uma planta trepadeira” (2000, p. 61). Para 

Mourão, quando os índios não são heróis ou deuses, ao morrerem são 

transformados em animais ou plantas, como é o caso de Ci, Mãe do Mato. Apenas 

Macunaíma é transformado em estrela, a ursa maior (MOURÃO, 2000).   

 Após a morte da amada, Macunaíma entra em um estado de melancolia, que 

é um abatimento físico e mental: “No outro dia bem cedo o herói padecendo 

saudades de Ci a companheira pra sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez 

da muiraquitã um tembetá. Sentiu que ia chorar” (ANDRADE, 1987, p. 23). 

 Dessa forma, a tristeza descrita em Macunaíma é ocasionada por um fator 

externo, a perda de uma pessoa querida. Após ficar sozinho, ao lembrar-se dos 

bons momentos vividos com a amada Macunaíma acabava chorando: 

 

Jogou a flautinha fora, pegou no ganzá pigarreou e descantou. Descantou a 
tarde inteirinha uma moda tão sorumbática mas tão sorumbática que os 
olhos dele choravam a cada estrofe. Parou porque os soluços não deixaram 
mais continuar. Largou do ganzá. Lá fora a vista era uma tristura de 
entardecer dentro de cerração. Macunaíma sentiu-se desinfeliz e teve 
saudades de Ci a inesquecível. Chamou os manos pra se consolarem todos 
juntos (ANDRADE, 1987, p. 76). 

 

 No trecho acima Macunaíma está tocando “ganzá”, um instrumento musical 

em forma de cilindro. De acordo com Cascudo (1980), ganzá, “espécie de maracá 
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indígena, é um cilindro de folha-de-flandres, fechado, e com um cabo. Contém grãos 

ou seixos, que soam, agitando-se” (CASCUDO, 1980, p. 355). Além do instrumento, 

que desperta uma espécie de nostalgia, o entardecer estava triste, e a saudade dos 

momentos vivenciados com Ci sobressaíram. Assim, o cenário, o lugar e a música 

provocam em Macunaíma uma infelicidade momentânea.  

  Depois de aventurar-se em São Paulo, Macunaíma finalmente recupera a 

muiraquitã, a pedra que recebera de presente de Ci, Mãe do Mato. Logo que 

consegue a pedra, o herói volta feliz para Uraricoera com seus irmãos: “Então os 

três manos voltaram pra querência deles. Estavam satisfeitos, contudo, o herói ainda 

mais contente que os outros porque tinha o sentimentos que só um herói pode ter: 

uma satisfação imensa. Partiram” (ANDRADE, 1987, p. 107).   

 Ao chegar na Uraricoera, Macunaíma fica doente de laringite. O narrador 

explica que essa doença é comum em São Paulo, a cidade dos avanços 

tecnológicos e sociais, que marca a passagem da manufatura à indústria mecânica, 

porém, toda essa evolução no processo de produção e na expansão do comércio 

proporciona para a população um ambiente bastante poluído com gases, 

substâncias toxicas e fumaças.  

 

No outro dia Macunaíma amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem 
parada. Maanape desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, 
imaginando que o herói estava hético. Em vez era impaludismo, e a tosse 
viera só por causa da laringite que toda a gente carrega de São Paulo. 
Agora Macunaíma passava as horas deitado de borco na proa da igarité e 
nunca mais que havia de sarar (ANDRADE, 1987, p117). 

 

 Desse modo, o discurso do narrador mostra que a expansão das atividades 

industriais proporcionou para a população o progresso econômico, mas que ao 

mesmo tempo trouxe malefícios para a saúde pública.  

 Podemos perceber que nesse momento de enfermidade Macunaíma fica 

deprimido, pois o mesmo não poderia desfrutar da vida de libertinagem que levara 

desde que nasceu. Mas logo o herói é curado por seu irmão Maanape com o 

cozimento de broto de abacate, já que faz parte da cultura indígena a utilização de 

ervas medicinais para tratamento de doenças. Isso ocorre no XVI capítulo 

“Uraricoera”. Macunaíma com raiva do irmão decide puni-lo, jogando um feitiço no 

anzol e Jiguê é infectado por uma doença de pele: 
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Pegou no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou 
na pele e despejou todo o veneno lá. Jiguê correu pro matinho e bem que 
mastigou e engoliu maniveira, não vale de nada. Então foi buscar uma 
cabeça de anhuma que fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão. 
Não valeu de nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo 
Jiguê. Primeiro comeu um braço depois metade do corpo depois as pernas 
depois a outra metade do corpo depois o outro braço depois o pescoço e a 
cabeça. Só ficou a sombra de Jiguê (ANDRADE, 1987, p. 121).  

 

 A lepra ou Hanseníase apresenta sinais dermatológicos, neurológicos e 

deformidade. No caso de Jiguê houve a perda dos membros, restando apenas a sua 

sombra. Para vingar-se de Macunaíma, Jiguê decide contaminá-lo, quando o herói 

come as bananas com a sombra da lepra o herói é infectado e decide transmitir essa 

doença para os outros, pois não queria morrer sozinho.  

 

E as bananas eram a sombra leprosa do mano Jiguê. Macunaíma ia morrer. 
Então se lembrou de passar a doença nos outros pra não morrer sozinho. 
Pegou numa formiga saúva e esfregou bem ela na ferida do nariz, formiga 
já foi gente que nem nós e a saúva ficou leprosa. Então o herói agarrou a 
formiga jaguataci e fez o mesmo. Jaguataci ficou leprosa também. Então foi 
a vez da formiga aqueque devoradora de sementes e da formiga guiquém, 
da formiga tracuá e da formiga mumbuca bem preta, todas ficaram leprosas. 
Não tinha mais formigas em redor do herói sentado. Ele ficou com preguiça 
de estender o braço porque já estava moribundo. Esperou a visita da saúde, 
criou força e pegou no mosquito birigüi mordendo o joelho dele. Passou a 
doença no mosquito birigüi (ANDRADE, 1987, p. 121-122). 

  

 Com os irmãos infectados e transformados na cabeça esquerda do urubu-

ruxama, Macunaíma encontrava-se solitário e melancólico, como sugere o narrador 

nessa passagem da narrativa: 

 

Macunaíma se arrastou até a tapera sem gente agora. Estava muito 
contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro, 
no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora transformados na 
cabeça esquerda do urubu-ruxama e nem siquer a gente encontrava cunhas 
por ali. O silêncio principiava cochilando a beira-rio do Uraricoera. Que 
enfaro! E principalmente, ah!... que preguiça (ANDRADE, 1987, p. 126) 

 

 Além da perda dos dois irmãos, o herói termina perdendo a pedra muiraquitã: 

“O herói pulou dando um grito que encurtou o tamanho do dia. As piranhas tinham 

comido também o beiço dele e a muiraquitã! Ficou feito louco” (ANDRADE, 1987, p. 

130). Assim, todos esses fatos provocam em Macunaíma um estado de melancolia 

profunda. Observemos um trecho do capítulo “Ursa Maior”, em que Macunaíma 

desiste de procurar a muiraquitã, demostrando que a partir daquele momento a vida 

perdera o significado: “As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as 
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florzinhas brancas do campo. [...] O herói não podia mais, parou. Cruzou os braços 

num desespero tão heroico que tudo se alargou no espaço pra conter o silêncio 

daquele penar” (ANDRADE, 1987, p. 131).    

 Logo, o herói conclui que não havia mais sentindo em permanecer na terra, 

pois faltava-lhe ânimo  para viver, então decide virar uma estrela:  

 

Então Macunaíma não achou mais graça nesta terra [...] Ia pro céu viver 
com a marvada. Ia ser o brilho bonito mas inútil porém de mais uma 
constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil não, pelo menos era o 
mesmo de todos esses parentes, de todos os pais dos vivos da sua terra, 
mães pais manos cunhas cunhadas cunhatãs, todos esses conhecidos que 
vivem agora do brilho inútil das estrelas. (ANDRADE, 1987, p. 131).  

 

 Dessa maneira, a vida para Macunaíma não fazia mais sentido, já que se 

encontrava em total solidão, sem os irmãos, sem a pedra muiraquitã e sem a 

proteção de Ci, Mãe do Mato. Então o herói decide ir para o céu para ser mais um 

brilho inútil de uma constelação, e para realizar esse último desejo, Macunaíma 

pede ajuda a Pauí-Podole, que o transforma na estrela Ursa Maior:  

 

Então Pauí- Pódole teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria. Agarrou três 
pauzinhos jogou pro alto fez encruzilhada e virou Macunaíma com todo o 
estenderete dele, galo galinha gaiola revólver relógio, numa constelação 
nova. É a constelação da Ursa Maior (ANDRADE, 1987, p. 133).  

 

 De acordo com Mourão (2000), Mário de Andrade apresenta na obra 

Macunaíma uma carga de conhecimento muito elevada da astronomia que pouco 

conseguimos encontrar em uma obra da literatura brasileira, existindo assim uma 

intensa influência da mitologia na configuração da narrativa. Para tanto, o autor de 

Macunaíma realiza um intenso estudo de pesquisa, para aprofundar os 

conhecimentos sobre a astronomia e lendas pertencentes à cultura brasileira.  

 

Em Macunaíma, encontram-se reunidos alguns dos principais 
conhecimentos astronômicos dos índios brasileiros. No seu estudo e 
pesquisa Mário de Andrade deve ter utilizado como principais fontes as 
lendas astronômicas reunidas pelo alemão Theodor Koch-Grunberg, no livro 
Mitos e Lendas dos Índios Taulipangue e Arecuná; pelo nosso historiador 
Capistrano de Abreu, na obra Rã-txa-hu-ni-ku-i, mais conhecida pelo seu 
subtítulo “A língua dos Caxinauás”; pelo cientista Barbosa Rodrigues, autor 
da notável Poranduba Amazonense; assim como pelos estudos do General 
Couto de Magalhães, em O Selvagem, e de Oliveira Coutinho, em Lendas 
Amazônicas (MOURÃO, 2000, p. 19). 
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 Portanto, Macunaíma é uma obra que apresenta um profundo conhecimento 

sobre a cultura brasileira, mostrando de maneira positiva a diversidade cultural 

existente no Brasil. Mário de Andrade adentra em trabalhos de historiadores e 

escritores que tratavam sobre os mitos e as lendas indígenas para construir uma 

narrativa que englobasse a multiplicidade da nossa cultura. Como observamos que 

as atitudes das personagens são baseadas nas lendas do folclore brasileiro, tanto 

Jiguê como Maanape, Ci, Mãe do Mato, foram transformados em animais ou plantas 

e apenas Macunaíma, por ser um herói, é transformado em uma estrela.  

 No ensaio de Paulo Prado essa diversidade cultural é vista de maneira 

negativa, sendo ela capaz de conceber um povo triste e melancólico, pois segundo o 

autor o povo brasileiro era incapaz de superar as marcas da colonização, que 

deixara uma herança de mestiçagem, cobiça e luxúria.  

 Diante das observações feitas até o momento, podemos perceber que as 

passagens da narrativa em que o protagonista encontra-se triste e melancólico estão 

associadas à perda de pessoas pelas quais ele tinha um sentimento, ou seja, não há 

na narrativa de Mário de Andrade a tristeza que Paulo Prado menciona em Retrato 

do Brasil, pois em Macunaíma a tristeza está relacionada à perda dos familiares e 

consequentemente à solidão, não se trata, portanto, de uma tristeza provocada por 

ambições econômicas frustradas.  

 

 

5.4 Romantismo  

 

 Segundo Paulo Prado, em meio à degradação da sociedade entregue ao 

vício, à libertinagem, à cobiça e à tristeza, o sujeito encontra no Romantismo a 

oportunidade de afastar-se um pouco dessa imagem negativa sobre a formação da 

sociedade brasileira, buscando na idealização uma maneira de abstração. Paulo 

Prado critica essa atitude pelo fato de que a essência do movimento é oposta à 

realidade. Assim, no capítulo “O romantismo” do ensaio Retrato do Brasil, o autor se 

refere ao romantismo como uma doença: “manifestou-se, como uma doença, o mal 

romântico” (PRADO, 1999, p. 164). 

 No decorrer de todo o capítulo Paulo Prado argumenta a favor da tese de que 

realmente o Romantismo é um movimento de belas palavras, mas que não 

representava a realidade da época, pois o povo brasileiro passava por crises 
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políticas, sociais e econômicas: “no Brasil, do devaneio dos nossos poetas e da 

altiloquência dos oradores, restou-nos o desiquilíbrio que separa o lirismo romântico 

da positividade da vida moderna e das forças vivas e inteligentes que constituem a 

realidade social” (PRADO, 1999, p. 181). Assim, como podemos observar nesse 

trecho, o autor do ensaio Retrato do Brasil assegura que em meio à instabilidade da 

época os poetas contribuíram para ofuscar a realidade desse desiquilíbrio social, 

pois havia grande discrepância entre a realidade e o texto literário. 

  Para Paulo Prado até mesmo os românticos viviam tristes, em seus textos 

literários, por mais que fugissem da realidade social da época, havia uma grande 

carga de pessimismo, dor e tristeza, causados pela condição social e étnica. 

Observemos um trecho em que Paulo Prado coloca o Romantismo como a razão 

para a consolidação da tristeza na essência da nação brasileira: “O romantismo foi 

de fato um criador de tristeza pela preocupação absorvente da miséria humana” 

(PRADO, 1999, p. 182).  

 Portanto, o Romantismo, na visão de Paulo Prado, foi um momento em que 

os poetas buscaram a felicidade no imaginário, porém é importante salientar que a 

nação que os poetas representavam em seus textos era um povo constituído a partir 

do vício, da mestiçagem e da cobiça, aspectos que segundo o autor foram 

responsáveis para a construção de um povo melancólico. E como resultado os 

escritores românticos escreviam versos tristes, sendo a tristeza principal 

característica da identidade nacional.  

 Comparando a obra Macunaíma com Retrato do Brasil na perspectiva do 

Romantismo, observamos que a narrativa de Mário de Andrade apresenta alguns 

dos aspectos do Romantismo, porém numa perspectiva diversa daquela 

apresentada no ensaio de Paulo Prado. Assim, apesar de o protagonista ser egoísta, 

mentiroso, liberto para os vícios, sem nenhuma preocupação moral e mestiço, não 

há dentro do enredo a visão negativa que Paulo Prado realiza em seu ensaio, pois 

este considera que o povo brasileiro é fruto da cobiça e da luxúria, sendo 

consequentemente uma nação triste.  

 No entanto, há uma passagem no ensaio de Paulo Prado que cita que os 

intelectuais românticos faziam uso de uma linguagem considerada “morta”, que 

segundo ele: “dá ao Brasil, neste momento de progresso material e de mentalidade 

prática e concisa, o aspecto anacrônico de gente viva falando uma língua morta” 

(PRADO, 1999, p. 179). Isso nos leva a refletir que no capítulo “Carta pras 
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icamiabas”, Macunaíma faz uso de uma linguagem que não fazia parte da sua 

realidade, pois o mesmo é um analfabeto, sem meios intelectuais suficientes para 

redigir uma carta em uma linguagem clássica. Assim, o emissor Macunaíma aparece 

como o imperador e o destinatário são as súditas, as senhoras amazônicas. Durante 

quase toda a narrativa, o enredo é construído com base na linguagem oral, com 

ausência de vírgulas e com um dialeto primitivo, pois era uma das principais 

características do Modernismo a ruptura da norma culta, atitude da qual Mário de 

Andrade era um dos principais defensores.  

 Macunaíma relata nesta carta todas as aventuras vivenciadas na cidade de 

São Paulo, dá notícia do talismã, que logo irá recuperar, fala do presidente da 

República e descreve todos os acontecimentos, desde a sua chegada à grande 

metrópole, utilizando uma linguagem mista entre a linguagem clássica e a oralidade. 

Neste caso, percebemos que Mário de Andrade carnavaliza a língua clássica do 

Parnasianismo, pois há vários exageros do narrador em tentar aproximar-se da 

língua culta, tornando-se cômico. A passagem seguinte ilustra bem esse aspecto: 

 

Como vedes, assaz hemos aproveitada esta demora na ilustre terra 
bandeirante, e si não descuidamos do nosso talismã, por certo que não 
poupamos esforços nem vil metal, por aprendermos as coisas mais 
principais desta eviterna civilização latina, por que iniciemos, quando for do 
nosso retorno ao Mato Virgem, uma série de milhoramentos, que, muito nos 

facilitarão a existência (ANDRADE, 1987. p.63).     
  

 No trecho citado, observamos que ao utilizar os vocábulos; “hemos” e “vil”, o 

narrador satiriza uma linguagem que caiu em desuso, mas mesmo assim os 

brasileiros continuavam a utilizá-la no propósito de imitar a língua clássica, por isso 

nossos escritores escreviam numa linguagem e falavam em outra, segundo ele 

observa.  

 Além da carnavalização da língua clássica utilizada no capítulo “Carta pras 

icamiabas”, Mário de Andrade carnavaliza o amor cortês do Romantismo, pois 

Macunaíma é imperador, mas é o oposto de todas as qualidades de um imperador, 

pois o mesmo é desleal, mentiroso, ganancioso, medroso, ou seja, o herói apresenta 

vários defeitos que o fazem diferente de um nobre.  

 Em Retrato do Brasil, Paulo Prado questiona o fato de que no Romantismo os 

escritores se distanciam da realidade para expressar por meio da literatura um 

quadro social distante do real, os sentimentos são exagerados, o eu-lírico volta-se 
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para si, vivia em meio à solidão e aos devaneios. Já em Macunaíma não há essa 

idealização do amor, o narrador é contraditório e ambíguo, oposto ao herói 

cavalheiresco. Entretanto, não significa dizer que no enredo Macunaíma não tenha 

vivenciado uma história de amor, pois no capítulo “Ci, Mãe do Mato”, o herói tem um 

relacionamento estável com Ci, ela foi a única mulher por quem o herói exterioriza 

um sentimento verdadeiro.   

 Assim como nos romances do século XIX, Macunaíma é uma obra que 

apresenta o índio como a figura do herói nacional, um ser mítico, extraordinário e 

aventureiro, que não mede esforços para conseguir seus objetivos, um nativo que 

manifesta traços do europeu, ou seja, é uma mistura do índio e do colonizador. A 

ideia de um nacionalismo é reafirmada com a obra de Mário de Andrade, através 

não só da personagem Macunaíma, mas também pelas lendas e mitos dentro da 

narrativa, fornecendo elementos necessários para discutir e refletir sobre a 

construção da identidade nacional. 

 No entanto, existem diferenças importantes entre a obra Macunaíma e as 

obras do Romantismo. É evidente que Macunaíma está constituída segundo outros 

valores, como o humor e a sátira, já que Mário de Andrade critica a linguagem 

clássica e a imitação do estrangeirismo, através de Macunaíma, um personagem 

que apresenta características opostas a do herói do século XIX.   

 Assim, o Romantismo é um movimento literário em que os escritores 

apresentaram um projeto nacionalista, em um contexto de sentimentalismo e 

exaltação da natureza que o índio é posto como o herói nacional. Em Macunaíma 

constatamos esses aspectos que fazem parte da construção da identidade nacional, 

mas com uma perspectiva diferente, pois no Modernismo houve a ruptura da 

idealização, temos um herói/índio repleto de defeitos, há a descrição da natureza, 

porém ela não é utilizada como algo divino.  

 Assim sendo, Retrato do Brasil e Macunaíma abordam o aspecto do 

Romantismo, porém com perspectivas diferentes. Paulo Prado considera o 

Romantismo como o causador da tristeza, impulsionando o vazio, a solidão e o 

desejo da morte.  Já Mário de Andrade apresenta alguns dos elementos que fazem 

parte desse período literário como o índio, a natureza, o desejo de uma identidade 

nacional e a valorização da cultura brasileira de forma positiva.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Modernismo foi um movimento que buscou enfatizar a cultura nacional, 

através de elementos presentes no folclore brasileiro, mais que discutir sobre a 

identidade nacional, os intelectuais modernistas procuraram entender a formação da 

sociedade brasileira. Dessa forma, as obras literárias da primeira fase do 

Modernismo rompem com a estética e com a ideologia apresentada no século XIX, 

marcadas pela nova concepção do índio e da mestiçagem, ou seja, os modernistas 

projetaram um novo estado de espírito nacionalista, que exigia a restauração da 

inteligência nacional “O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de 

princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a 

Inteligência nacional” (ANDRADE, 2002, p.258).  

O estudo sobre a identidade nacional surgiu no período do Romantismo e se 

consolidou no Modernismo, foi de extrema importância a publicação de obras que 

tratassem e valorizassem a cultura nacional, uma conquista para o campo intelectual 

e principalmente para a sociedade brasileira.   

 Mário de Andrade e Paulo Prado foram precursores desse movimento, 

contribuindo com obras que representam os ideários dos modernistas. Mário de 

Andrade com a obra Macunaíma e Paulo Prado com o ensaio histórico e sociológico 

Retrato do Brasil, ambas publicadas no ano de 1928.  

 Assim, a obra Macunaíma e o ensaio Retrato do Brasil foram analisados 

nesta pesquisa e, apresentam possibilidades de diálogos. Tal afirmativa pode ser 

explicada pelo fato das duas obras tratarem da construção da identidade nacional. 

De um lado temos a obra Macunaíma, uma narrativa que problematiza a identidade 

nacional através do herói Macunaíma, um aventureiro que mesmo incorporando 

todos os elementos da cultura sul-americana não consegue atingir uma 

identificação, pois a cada capítulo o herói desfaz qualquer característica que possa 

lhe especificar. E do outro temos Paulo Prado, que apresenta no seu ensaio a 

formação da sociedade brasileira através de aspectos como a luxúria, a cobiça, a 

tristeza e o Romantismo.  

 Partindo do texto literário, buscamos refletir a representação da identidade 

nacional na obra Macunaíma e Retrato do Brasil, e como também as diferenças e 

semelhanças entre ambas as obras. Dentre as análises feitas no decorrer da 

pesquisa podemos constatar que a identidade nacional em Macunaíma está 
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representada pela mistura de mitos, lendas e mestiçagem. A personagem 

Macunaíma, representa uma nação pluralizada à busca de uma identificação, já que, 

durante todo o enredo da narrativa o herói incorpora uma linhagem de costumes 

para mostrar que a identidade brasileira está baseada em uma cultura diversificada. 

 Já a identidade nacional posta no ensaio de Paulo Prado apresenta os 

aspectos da luxúria, cobiça, tristeza e Romantismo como responsáveis para 

construção de uma nação triste. Segundo o autor, os portugueses ao chegaram a 

América entregaram-se aos vícios, a libertinagem e a cobiça. O encontro entre o 

nativo e o colonizador proporcionou o surgimento de uma nova raça, o mestiço, um 

povo fruto dos vícios e da imoralidade dos colonizadores com os índios e os negros.  

 Assim, a representação da identidade nacional em Macunaíma e Retrato do 

Brasil é vista por perspectivas diferentes: dentro da narrativa de Mário de Andrade 

há os elementos que são discutidos por Paulo Prado que configuram o caráter do 

povo brasileiro, porém Mário de Andrade aborda esses elementos positivamente, ou 

seja, não existe a concepção pessimista e preconceituosa posta por Paulo Prado.  

 Feito o confronto entre as duas obras constatamos que ambas discutem os 

mesmos elementos, como: luxúria, cobiça, tristeza e Romantismo, todavia são 

postas de forma distinta. Primeiramente, são dois gêneros diferentes, um ensaio 

histórico e sociológico baseado em documentos da história do Brasil no período da 

colonização e o outro uma narrativa caracterizada como rapsódia por se tratar de 

uma obra mista que engloba vários gêneros. Desse modo, Paulo Prado faz um 

relato sobre a formação da sociedade brasileira, o qual chamou de Retrato do Brasil, 

como o próprio nome nos mostra, o escritor propõe elaborar um panorama histórico, 

social e político do Brasil.  

 Portanto, Paulo Prado faz uma leitura pessimista e preconceituosa sobre a 

formação da sociedade brasileira. O escritor defende a tese de que o brasileiro traz 

no caráter os vícios, a libertinagem, a cobiça e a luxúria do período da colonização, 

que apesar de toda a riqueza existente no país foram esses aspectos que 

influenciaram a vida social dos brasileiros. No entanto, Macunaíma apresenta um 

personagem que possui todos esses “pecados” mencionados por Paulo Prado, mas 

apesar de todos estes defeitos em nenhum momento da narrativa o protagonista é 

julgado por suas ações. 
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