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RESUMO 

O presente estudo tem como proposta fazer uma análise comparativa e discursiva da 
obra Macunaíma (1928), do escritor Mário de Andrade, com as obras (pictóricas) 
Abaporu, Morro da Favela, A Negra, Floresta, Paisagem com Touro, São Paulo, 
E.F.C.B, A Feira II, Carnaval em Madureira, O Vendedor de Frutas e A Cuca, da 
pintora modernista Tarsila do Amaral. Faremos uma leitura alegórica no primeiro 
capítulo dessa dissertação, entendendo a obra Macunaíma como um “mosaico de 
alegorias”. No segundo capítulo, valer-nos-emos dos conceitos de “primitivo” e 
“moderno” nas obras analisadas, verificando como a tensão primitivo/moderno está 
na construção das mesmas. Concluiremos nossas comparações com o terceiro 
capítulo, focado no discurso da identidade nacional brasileira. Ressaltamos, por fim, 
que analisaremos a construção dos discursos da identidade nacional brasileira, 
observando o dialogismo e a interdiscursividade, conceitos cunhados por Mikhail 
Bakhtin. 

Palavras-chave: Alegoria. Identidade Nacional. Interdiscursividade. Tarsila do 
Amaral. Macunaíma. 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study has as a purpose to do  a discursive and comparative  analysis 
between  Macunaíma  (1928), written by  Mário de Andrade, and the pictorial 
works  Abaporu, Morro da Favela, A Negra, Floresta, Paisagem com Touro, São 
Paulo, E.F.C.B., A Feira II, Carnaval em Madureira, O Vendedor de Frutas and A 
Cuca, by Tarsila do Amaral,  a modernist  painter.  In the first chapter in this Master 
Thesis an allegorical reading will be done in order to understand Macunaíma work as 
a "mosaic of allegories". In the second chapter, it will be used the concepts of 
"primitive" and "modern" in the analyzed works, validating how primitive / modern 
tension is in their construction. These comparisons will be concluded in the third 
chapter, geared towards on the discourse of Brazilian national identity. Finally, it will 
be emphasized a construction of the discourse analysis of a national Brazilian  identity, 
looking for  the interdiscursivity and the dialogism – by Mikhail Bakhtin, author- based 
concepts. 

Key words: Allegory. National Identity.  Interdiscursivity. Tarsila do Amaral. 
Macunaíma. 
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“Minha obra toda badala assim: Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil”. 

 

Mário de Andrade 

 

“Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que 

eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do gosto apurado. Mas depois vinguei-me 

da opressão, passando-as para as minhas telas: azul puríssimo, rosa violáceo, 

amarelo vivo, verde cantante, tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme a 

mistura de branco”. 

 

Tarsila do Amaral 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

O Zé Pereira chegou de caravela 

E perguntou pro guarani da mata virgem 

– Sois cristão? 

– Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte 

Teterê tetê Quizá Quizá Quecê! 

Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu! 

O negro zonzo saído da fornalha 

Tomou a palavra e respondeu 

– Sim pela graça de Deus 

Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum! 

E fizeram o Carnaval 

 

Oswald de Andrade 
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 INTRODUÇÃO 

No interior da mata-virgem nas proximidades do Uraricoera, nasceu 

Macunaíma, “o herói de nossa gente”. Personagem “brincalhão” que incomodava a 

todos na aldeia em que vivia. Era preguiçoso, mentiroso e “trambiqueiro”, seu próprio 

nome significa o “grande mau”. Por ser tão “pra-frente”, conseguiu uma proeza: virou 

um livro homônimo de Mário de Andrade. 

Então, algo extraordinário aconteceu: uma cutia jogou-lhe um caldo de aipim 

envenenado, fazendo-o crescer magicamente, ficando apenas com a cabeça 

pequenina e com o rostinho enjoado de piá. Nas idas e vindas pela mata-virgem se 

envolveu com Ci, a Mãe do Mato, que lhe presenteou com um muiraquitã, mas, por 

azar ou sorte, o perdeu. 

Em um dia qualquer, um pássaro “falador”, o uirapuru, relatou tudo ao herói. 

Seu amuleto estava com um regatão peruano: Venceslau Pietro Pietra, o gigante 

Piaimã, comedor de gente e este morava em São Paulo. E foram para lá recuperar o 

amuleto, Macunaíma e seus dois irmãos: Maanape e Jiguê. 

Em São Paulo, a cidade macota esparramada às margens do Tietê, vivia 

Tarsila do Amaral, a pintora de cenas cotidianas e de figuras primitivas das 

reminiscências da sua infância como A Negra, A Cuca e Abaporu. Pintou a Floresta 

virgem, mãe protetora. Destacou o verde gritante e primitivo de Paisagem com Touro. 

Enfatizou a poética do Morro da Favela e curtiu o Carnaval em Madureira. Era cliente 

de O Vendedor de Frutas, e degustadora das frutas tropicais, pois frequentava 

assiduamente A Feira II. Observou a cidade moderna em que vivia e coloriu a São 

Paulo com verde e azul em harmonia, viajando pelo mundo plástico a partir da estação 

EFCB.  

Dessas narrativas e pinceladas surgiu o fio da meada deste trabalho, que tem 

como perspectiva comparar a obra Macunaíma (1928) de Mário de Andrade com 

obras pictóricas de Tarsila do Amaral. Analisaremos a interdiscursividade entre essas 

obras na construção da identidade nacional no Modernismo brasileiro. 

As Justificativas 

O interesse em pesquisar e comparar a obra Macunaíma com algumas telas 

de Tarsila do Amaral veio, sobretudo, do fato de haver muitos estudos sobre essas 
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obras, no entanto, poucos1 se preocuparam em observar o diálogo entre as pinturas 

de Tarsila com Macunaíma, na proposição de reconstruir analiticamente uma 

identidade nacional brasileira, pois, quando alguns estudos fazem isso, é de forma 

breve ou superficial. Pois qual o nosso diferencial em relação aos estudos já existentes 

a respeito dessas obras? Acreditamos que a novidade está na abordagem tanto de 

Macunaíma quanto nas obras pictóricas de Amaral, na perspectiva da alegoria 

histórica de Peter Burke. Além desse nosso diferencial, outro também é relevante: 

analisar os discursos e compreender o modo que, plasticamente, as obras de Tarsila 

do Amaral buscaram a representação da identidade nacional brasileira, assim também 

como Macunaíma. 

Nos discursos oriundos das obras já citadas, percebemos a renovação estética2 

e os reflexos do primitivismo e da Modernidade. Tanto o romance Macunaíma quanto 

as obras da pintora modernista aqui abordadas buscaram essa renovação, uma vez 

que as telas de Tarsila do Amaral rompem com as regras da arte acadêmica, 

vinculando-se à estética literária modernista; rompem com o Realismo. Além disso, 

confronta-se com as obras românticas, como as de José de Alencar, sobretudo, na 

abordagem do índio e da cultura brasileira. Enfim, é curioso e instigante entender 

como se deu essa renovação estética em linguagens diferentes: a literária e a 

pictórica. Demais, é interessante compreender, igualmente, como o discurso da 

identidade nacional foi “construído” por ambos os artistas: Tarsila do Amaral e Mário 

de Andrade.  

Segundo Eduardo Jardim Moraes (1988), para esses “modernistas”, que 

incluem Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, o que seria realmente fonte para 

inspiração moderna eram as características essencialmente nacionais: a brasilidade, 

tradição e origens populares. Intelectuais importantes desse período, como o próprio 

autor de Macunaíma, afirmavam que a efetivação do modernismo só seria possível se 

sua caracterização fosse do ambiente brasileiro, referindo-se ao elemento tradicional 

e popular. Assim como os intelectuais que tentaram buscar na história um elemento 

                                                           
1 Como por exemplo o “Analogia entre a temática sócio-cultural de Macunaíma e das pinturas de 

Tarsila do Amaral: uma possibilidade de ampliação de sentidos dos textos literários” que visa 
trazer reflexões para o ensino de literatura por buscar a ampliação dos textos literários. Disponível 
em: <e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/viewFile/8678/6906> acesso em mar. 
2018.  

2  Analisaremos algumas das correspondências entre Mário de Andrade e Tarsila do Amaral que 
esclarecem essas rupturas estéticas (nota nossa). 
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novo, os modernistas também acreditam que os mestres do passado deviam ceder 

lugar aos homens do presente. 

A perspectiva modernizadora insiste em caracterizar-se como 
adequada a um novo tempo. (...) Trata-se antes de compreender o 
ingresso na modernidade como uma passagem de um mesmo tempo. 
Não como ruptura, mas como evolução. (MORAES, 1998, p. 221). 

O Modernismo, importante movimento artístico e literário do início do século 

XX, tinha como objetivo o rompimento com o tradicionalismo (romantismo, 

realismo/naturalismo, parnasianismo, simbolismo e a arte acadêmica). Nesse primeiro 

momento, principalmente, com o Parnasianismo, a libertação estética, a 

experimentação constante e, especialmente, a independência cultural do país. No 

Brasil, esse movimento possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, 

realizada em 1922, na cidade de São Paulo, devido ao centenário da independência. 

No entanto, o Modernismo já se mostrava presente antes desse marco de 1922, como 

a polêmica Exposição de Anita Malfatti em 1917 que chocou a elite paulista, além de 

ter recebido uma crítica demolidora de Monteiro Lobato. 

O movimento Modernismo foi de fundamental importância para a Literatura 

Brasileira. Foi a partir dele que se consolidou aquilo que seus defensores chamaram 

de verdadeira Literatura Nacional. Mário de Andrade foi um dos ícones desse período. 

Moraes (2005), na obra Mário de Andrade: A morte do poeta elucida que no 

movimento modernista: 

[...] o artista e o escritor teriam a função de mediar o processo de 
nacionalização da cultura e das artes. Sua tarefa seria apreender a 
identidade da nação nas fontes populares e no passado e transmiti-la, 
na atualidade, ao conjunto da nação. (MORAES, 2005, p. 11). 

Nas artes plásticas, a busca por uma identidade nacional brasileira também foi 

uma preocupação constante dos primeiros modernistas brasileiros. Não queriam 

simplesmente imitar os estilos europeus. Desejavam apropriar-se e transformar essas 

tendências em algo novo e com a “cara” do Brasil. Segundo Maria de Fátima Morethy 

Couto (2004): 

Era fundamental encontrar uma nova linguagem tanto escrita quanto 
visual, que fornecesse subsídios à construção dessa identidade tão 
almejada. Após o primeiro período de exaltação da vida urbana, 
artistas e escritores voltaram-se para o Brasil profundo. As lendas 
indígenas, os temas folclóricos, as festas e tradições populares 
tornaram-se suas principais fontes de inspiração (COUTO, 2004, p. 
29). 
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Percebemos na obra O Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral, pintada em 

1925, um exemplo da busca da identidade nacional na pintura modernista. Nesse 

quadro, é representado um mulato de olhos azuis carregando um enorme cesto de 

frutas acompanhado por um pássaro tropical. As cores chapadas, as formas muito 

estilizadas e a falta de profundidade dão uma impressão primitivista.  O Vendedor de 

Frutas é uma alegoria3 do Brasil e do povo brasileiro, porque teatraliza a ideia do país 

tropical, abundante e farto, onde as frutas brotam naturalmente, cabendo ao povo o 

trabalho de apenas colhê-las. 

Os Objetivos 

O primeiro objetivo visa responder à questão: como a obra Macunaíma de 

Mário de Andrade e algumas telas das fases Pau-Brasil e Antropofágica de Tarsila do 

Amaral buscaram representar a identidade nacional brasileira? Esse é o objetivo que 

norteia essa pesquisa. Submetido a esse, a partir de teorias específicas, focaremos 

no conceito de “alegoria”, buscando responder como esse conceito pode ser 

entendido nas obras analisadas. Um terceiro objetivo é a conceituação dos termos 

“primitivo” e “moderno”, a fim de compreendermos como esses conceitos podem ser 

analisados em Macunaíma e nas telas A Negra, Floresta, Paisagem com Touro, São 

Paulo, E.F.C.B, da referida pintora modernista. Por fim, discutiremos os conceitos de 

nação e de identidade nacional, observando, sobretudo, como se constituiu a 

construção da alegoria nacional nas obras Macunaíma e especificamente nas telas O 

Vendedor de Frutas, A Feira II, Carnaval em Madureira e A Cuca, ambas de Amaral. 

O Método 

Conhecidos nossos objetos de estudo e nossas perspectivas em relação a eles, 

vale apresentar aqui o método de análise e comparação. Utilizaremos um método 

híbrido: comparatista e quando necessário o sociológico. Isso porque acreditamos que 

esse seja um caminho pertinente para encontrar o que pretendemos. Analisaremos a 

interdiscursividade entre as obras por meio da comparação de discursos, 

contextualizando a produção literária e os trabalhos pictóricas em seus aspectos 

histórico-sociais. 

                                                           
3 Alegoria será conceituada no primeiro capítulo a partir do texto A História como Alegoria de Peter 

Burke (nota do autor). 
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Se estamos comparando literatura com outras artes, estamos utilizando a 

literatura comparada, um método complexo e de difícil definição. No entanto, nossos 

estudos filiam-se à perspectiva comparatista de Henry H. H. Remak4. De acordo com 

este teórico (1980, p. 429-437), a literatura comparada pode ser compreendida como 

o estudo da literatura para além das fronteiras de um país particular, e o estudo das 

relações entre literatura, de um lado, e de outras áreas do conhecimento (as artes, a 

filosofia, a sociologia), de outro. O comparatismo configura-se como o estudo das 

diversas literaturas nas suas relações entre si, isto é, na medida em que umas estão 

ligadas às outras na inspiração, no conteúdo, na forma e no estilo. 

Empregaremos, sempre que necessário, o método sociológico porque 

acreditamos que, especificamente nesse estudo, é interessante conhecer as questões 

histórico-sociais trazidas pelas obras. Nosso objetivo vai além de interpretar discursos, 

propõe-se, por vezes, entender como o discurso diz algo e compreender o contexto 

em que nascem esses discursos facilita nossa análise e comparação. Deixamos claro, 

porém, que a utilização do método sociológico só irá ocorrer no momento em que 

precisarmos conhecer a natureza dos discursos das obras em análise. 

A Estrutura 

Quanto à estrutura de nossa dissertação, ela está dividida em quatro capítulos. 

O capítulo inicial é uma explanação das teorias abordadas, bem como as fortunas 

críticas das obras objetos de nossos estudos. O segundo “A FICÇÃO COMO 

ALEGORIA DO PASSADO E DO PRESENTE” versa sobre como os discursos da 

identidade nacional foram construídos em nossos objetos de pesquisa a partir da 

alegoria.  

No terceiro capítulo, “DO PRIMITIVO AO MODERNO”, o foco é o trajeto do 

personagem Macunaíma: de seu nascimento na floresta à sua chegada e vivência em 

São Paulo. Paralelo a isso, compararemos trechos da obra romanesca com as telas 

de Tarsila do Amaral, fazendo um percurso semelhante. Abordaremos telas que 

mostram ambientes ruralizados (Floresta, Paisagem com Touro) e as obras que 

mostram ambientes urbanos e “civilizados” (E.F.C.B e São Paulo). Assim, o que se 

                                                           
4 ALÓS, Anselmo Peres. Literatura Comparada Ontem e Hoje: Campo Epistemológico de Ansiedades 

e Incertezas.  Disponível em: <www.seer.ufrgs.br/organon/article/download/33469/21342> Acesso 
em fevereiro, 2018. 
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pretende é mostrar que há interdiscursos entre Macunaíma e essas pinturas de Tarsila 

do Amaral. 

Finalmente, no último capítulo “DISCURSO DA IDENTIDADE NACIONAL 

BRASILEIRA”, focamos a brasilidade e os elementos nacionais contidos na obra 

Macunaíma e em obras de Amaral. Nessa perspectiva, abordamos aspectos culturais 

da formação do povo brasileiro como a miscigenação encontrada na tela O Vendedor 

de Frutas e em Macunaíma e o folclore brasileiro como representante da tradição e 

das origens, encontrado em A Cuca e em mitos e lendas, na obra Macunaíma. 
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1 CAPÍTULO I -  REFERENCIAL TEÓRICO 

Algumas teorias serão essenciais em nossas análises; outras utilizaremos para 

apenas situar alguns conceitos ou termos fundamentais para nossa análise. No 

capítulo II, a teoria predominante é a de Peter Burke (1995) sobre Alegoria histórica. 

Esse conceito será analisado nas obras fictícias, ou seja, em Macunaíma (literária), 

Abaporu (pictórica) e Morro de Favela (pictórica). Isso porque percebemos nessas 

obras uma alegorização do homem brasileiro e de representações alegóricas sociais, 

como, por exemplo, a das favelas. Optamos pela alegoria histórica porque ela também 

ocorre na ficção, pois fatos históricos ou transformações históricas podem ser 

alegorizados tanto na literatura quanto na pintura. É o que pretendemos demonstrar. 

Além do conceito de alegoria, focamos também no dialogismo do discurso. 

Tomaremos como referencial José Luiz Fiorin (2006) e seus estudos bakhtinianos (a 

partir de Mikhail Bakhtin), porque faremos comparações de discursos. Significa que, 

o conceito de interdiscursividade será de muita relevância para todo o nosso trabalho.  

No Capítulo III, a modernidade é nosso foco. Marshall Berman (1998) e 

Charles-Pierre Baudelaire (1996) são os que fundamentam, aqui, esse conceito. 

Abordaremos a modernidade como algo que não só está vinculado a um ideal de 

transformação, mas, especialmente, destrutivo e questionador.  Sendo assim, ela se 

torna fundamental para a compreensão de nossos objetos de análise, visto que são 

obras com essas características. Paralelamente à modernidade, focamos também nos 

conceitos primitivo (selvagem) e moderno (civilizado), especificamente como estes se 

configuram nas obras analisadas.  

No Capítulo IV, o enfoque é sobre o conceito de identidade nacional e o 

conceito de nação. Embasaremos nosso trabalho sobre a identidade nacional 

brasileira nos estudos de Renato Ortiz (1986). Tomaremos esse autor como base pela 

ligação que o mesmo faz entre identidade nacional e cultura popular. É nessa 

perspectiva que faremos nossas análises. Também salientamos que entenderemos a 

identidade nacional como um discurso, pois, para José Luiz Fiorin (2009), a definição 

de identidade nacional passa por sua compreensão discursiva e, por isso, ela, como 

qualquer outro discurso, é constituída dialogicamente (segundo a teoria do dialogismo 

de Mikhail Bakhtin, 1992).  

Faremos também alguns apontamentos sobre o conceito de nação. Nesse 

sentido, os autores abordados serão Ernest Renan (2006) e Benedict Anderson 
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(2008). Renan porque, ao afirmar que “Uma nação é uma alma, sublinha seu princípio 

espiritual. Duas coisas que para dizer a verdade não formam mais que uma, isto é, 

constituem esta alma, este princípio espiritual. Uma está no passado, a outra no 

presente” (RENAN, 2006, p. 18). O autor enaltece a importância dos tempos passado 

e presente. Isso significa que o sentido de nação é construído a partir do legado de 

recordações em comum possuído por um povo, sendo essa a face do passado e o 

desejo de viver em conjunto, a face do presente. Proporemos um diálogo com 

Benedict Anderson sobre seu conceito de nação. Para este, nação é “uma 

comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada 

e, ao mesmo tempo, soberana” (ANDERSON, 2008, p. 32).  Veremos, em nossas 

análises, a relação dessa “nação imaginada” com a construção do discurso da 

identidade nacional brasileira em nossos objetos de estudos. 

 

1.1 A fortuna crítica de Macunaíma o herói sem nenhum caráter 

Nosso primeiro cuidado foi conhecer a fortuna crítica da obra Macunaíma 

(1928), de Mário de Andrade, a fim de, a partir dela, arquitetar nossa pesquisa. 

Descobrimos que há os mais variados estudos sobre a mesma. A obra já foi analisada 

em perspectivas alegórica, semiótica, sociológica, comparativa, hermenêutica, dentre 

outras. A maioria desses estudos engrandece a obra modernista e enfatiza seu caráter 

de carnavalização5.  

No intuito de esclarecer os estudos que já foram feitos sobre Macunaíma, o 

herói sem nenhum caráter, trazemos aqui José de Paula Ramos Jr. (2005), por ter um 

vasto estudo focado na fortuna crítica da obra modernista. Em A Fortuna crítica de 

Macunaíma, afirmou: 

Quanto à recepção crítica, não é de hoje, Macunaíma é obra 
reconhecida como um dos pontos mais altos da prosa de ficção 
brasileira. O enorme prestígio atual da rapsódia, porém, é marcado por 
uma trajetória acidentada, que pode ser dividida em duas fases 
(RAMOS JR, 2005, p. 126). 

                                                           
5 De acordo com Claudiana Soerense, na concepção bakhtiniana, a carnavalização não é um esquema 

externo e estático que se sobrepõe a um conteúdo acabado, mas uma forma flexível de visão artística, 
uma espécie de princípio holístico que permite descobrir o novo e o inédito. O carnaval na concepção 
do autor é o locus privilegiado da inversão, onde os marginalizados apropriam-se do centro simbólico, 
numa espécie de explosão de alteridade, onde se privilegia o marginal, o periférico, o excludente. 
Disponível em <http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/viewFile/4370/3889> Acesso 
em ago. 2017. 
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Além de destacar o prestígio atual da obra, Ramos Jr. faz um retrospecto da 

crítica da rapsódia desde sua publicação em 1928. Ele divide a fortuna crítica em dois 

períodos. O primeiro vai de 1928 a 1954. Nessa fase, ele destaca a primeira recepção 

pública do livro que se deu no Diário Nacional, na edição de 07 de agosto de 1928. 

Tratava-se de uma breve resenha. No entanto, enfatizava a grandiosidade da obra. 

Não se sabe quem fez tal recepção, porém, especula-se que seja o próprio escritor 

Mário de Andrade.  

Segundo Ramos Jr. (2005), nesse período, houve uma segunda recepção. 

Essa coube a Alceu Amoroso Lima, em longo artigo assinado com o pseudônimo 

Tristão de Ataíde. Mário de Andrade suplementou o crítico com dois prefácios que 

escrevera para a sua obra, mas que decidira manter inéditos. Com esse suporte, 

Tristão de Ataíde destacou o senso nacionalista da obra, a desregionalização, a 

invenção linguística, a relação entre arte erudita e popular, etc. Entretanto, Ataíde 

criticou o tamanho do livro, pois achou longo demais e fez restrição à pornografia, 

muitas vezes “dispensável” e salientou que o herói sem caráter é um modelo que deve 

ser combatido em nós.  

Além do mais, Tristão de Ataíde polemizou ao dissociar Macunaíma do 

movimento antropofágico, criado por Oswald de Andrade em 1928.  A partir disso, 

Oswald reivindicou Macunaíma para a antropofagia. Já Oswald de Andrade destacou 

pontos fundamentais para o conhecimento crítico da obra de Mário, como, por 

exemplo, a aproximação com a Odisseia, que convida a uma reflexão sobre o gênero 

e pressupõe um diálogo com a alta tradição épica e mítica da narrativa ocidental. 

Oswald foi além e destacou a indefinição de um caráter brasileiro abordado na obra 

do conterrâneo.  

Ramos Jr. (2005) destaca outro crítico desse primeiro período da crítica 

macunaímica, João Ribeiro, que foi sistêmico ao afirmar que a obra era uma grande 

asneira, mas uma asneira respeitável e de talento. Além disso, Ribeiro enfatizou a 

originalidade da obra a partir dos suportes que o autor de Macunaíma se valeu. Ainda 

nesse primeiro período, podemos destacar Nestor Vítor. Segundo Ramos Jr: 

Nestor Vítor viu em Macunaíma o exemplo patente de um “movimento 
literário dionisíaco de arremedo”, impregnado de dadaísmo e da 
“ciência de Freud”, a ponto de fazer do processo onírico, em que as 
dimensões e os limites naturais dão lugar às possibilidades do 
maravilhoso, o princípio estrutural da narrativa. Nestor Vítor entendeu 
que esse processo, “próprio à criança e ao homem primitivo”, como 
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ensinava a etnologia positivista, seria “um modo de pensamento 
regressivo” (RAMOS JR, 2005, p. 129). 

Apesar da crítica negativa à obra, Nestor Vítor fez diversas sugestões críticas 

a Macunaíma, inclusive, “foi o primeiro a associar Macunaíma à tradição literária que 

inclui os ‘contos orientais, as lendas da Idade Média, Gargantua e Pantagruel, de 

Rabelais, Peer Gynt, de Ibsen’ […]” (RAMOS JR, 2005, p. 129). Para concluir esse 

primeiro período de críticas, Ramos Jr. explana: 

De 1931 a 1954, a crítica retomou pontos levantados pelas 
considerações pioneiras, examinando-os, discordando ou 
concordando com eles, acrescentando-lhes novos matizes e 
propondo, às vezes, novos atalhos de leitura. Tal produção agregou 
autores da importância de Luís da Câmara Cascudo, Ronald de 
Carvalho, Sérgio Milliet, Sérgio Buarque de Holanda, Brito Broca, 
Nelson Werneck Sodré, Rubem Braga, Roger Bastide e Florestan 
Fernandes. Este último merece menção especial por seu estudo 
“Mário de Andrade e o Folclore Brasileiro” (RAMOS JR, 2005, p. 129). 

Desta forma, inicia-se a partir de 1954 o segundo período de críticas. Esse 

marco deve-se à obra Roteiro de Macunaíma (1977), de Manuel Cavalcanti Proença. 

O autor faz um estudo aprofundado da rapsódia de Mário de Andrade. Apresenta seus 

estudos em três partes. A Parte I aborda o nascimento da obra, suas características 

e as fontes de pesquisas que Mário de Andrade se valeu para escrever Macunaíma. 

Na Parte II, estudou a linguagem da obra. E na Parte III, fez um estudo dos capítulos 

apresentando o argumento e seus comentários a respeito deles.  

Segundo Ramos Jr. (2005), após a obra de Proença, ocorreu uma escassez de 

estudos. No entanto, a partir de 1970, acentua-se novamente a produção crítica. 

Agora no meio acadêmico, a produção é bem fundamentada teoricamente e com rigor 

metodológico. Telê Porto Ancona inaugura essa nova produção com Macunaíma, à 

margem e o texto (1970).  

Em 1973, Haroldo de Campos escreveu Morfologia de Macunaíma. O autor 

aplicou o módulo fabular defendendo que a obra andradeana se parecia 

estruturalmente com as fábulas russas. Já Mário Chamie, outro crítico, escreveu 

Intertexto (1970): 

Apoiado na linguística, procurou apreender as matrizes estruturais da 
rapsódia, vinculadas à noção de “sátira menipeia”, além de introduzir 
noções críticas de Bakhtin como as de “dialogismo” e “polifonia”, 
caminho desenvolvido mais tarde por Susana Camargo (RAMOS JR, 
2005, p. 130).  
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Em 1979, Gilda de Mello e Souza escreve O Tupi e o Alaúde: Interpretação de 

Macunaíma. Nessa obra, a autora polemizou com Haroldo de Campos e propôs uma 

instigante leitura interpretativa de Macunaíma, aproximando-a à novela de cavalaria 

medieval, sobretudo à Demanda do Santo Graal e ao modelo compositivo criador da 

música popular de nossos cantadores. A autora analisa os modos de composição da 

música Bumba-meu-boi e da rapsódia. 

Não é meu objetivo desenvolver nesta abordagem uma possível 
analogia entre a estrutura de Macunaíma e a do Bumba-meu-Boi. 
Quero apenas assinalar que a coincidência da forma rapsódica dos 
dois não é ocasional, e que provavelmente Mário de Andrade quis 
sugerir, por intermédio das afinidades estruturais, a identificação entre 
o livro e o bailado popular que, a seu ver, melhor representava a 
nacionalidade (SOUZA, 1979, p. 16).  

Eneida Maria de Sousa propôs, em A pedra mágica do discurso (1999), uma 

análise semiológica preocupada com a prática discursiva, entendida como articulação 

entre sujeito e linguagem, aproximando-se de formulações de Bakhtin sem descartar 

a abordagem estrutural, cuja raiz está em Lévi-Strauss.  

Engana-se quem pensa que Macunaíma foi sempre bem vista. Sofreu 

acusações de plágio desde sua primeira publicação. A pergunta que fica é: plágio ou 

invenção? Alexandra Vieira de Almeida6 (2005) aborda essa questão no artigo A 

recepção de Macunaíma na época de sua primeira publicação. Nesse artigo, Almeida 

afirma que: 

No diálogo entre vários textos que formaram a incipiente crítica literária 
sobre Macunaíma, fica visível a relação entre plágio ou invenção, 
vista, por vezes, contraditoriamente e, em outros casos, de forma 
complementar. Fazia parte do arsenal do escritor modernista a 
paródia, utilizando-se de trechos da tradição passadista para criticá-
los, como podemos observar em “A carta pras Icamiabas”, em que 
vemos cópias inteiras de frases feitas de autores do século XIX 
(ALMEIDA, 2005, p. 125). 

Desta forma, Macunaíma traz diversos trechos e frases de outras obras ou 

outras pessoas importantes na época ou de épocas anteriores, no entanto, de forma 

parodiada. O próprio herói protagonista da obra é um índio oposto ao encontrado nos 

romances indigenistas de José de Alencar, como, por exemplo, O Guarani e Iracema. 

                                                           
6 ALMEIDA, Alexandra Vieira de. A recepção de Macunaíma na época de sua primeira publicação. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ. Disponível em: 
<http://www2.uerj.br/~pgletras/palimpsesto/num4/estudos/recepcaomacunaima.htm>. Volume 04 
ANO 4 (2005) - ISSN 1809-3507. Acesso em ag. 2017. 
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Assim, o que defendemos é que Macunaíma é original, pois os textos e personagens 

extraídos de diversas fontes são ressignificados.  

Não obstante, o autor Mário de Andrade se defendeu das acusações de plágio 

em uma das cartas enviadas a Raymundo Moraes7, em 20 de setembro de 1931: 

Copiei sim, meu querido defensor. O que me espanta e acho sublime 
de bondade, é os maldizentes se esquecerem de tudo quanto sabem, 
restringindo a minha cópia a Koch Grünberg, quando copiei todos. E 
até o sr., na cena da Boiúna. Confesso que copiei os etnógrafos e os 
textos ameríndios, mas ainda, na carta pras icamiabas, pus frases 
inteiras de Rui Barbosa, de Mário Barreto, dos cronistas portugueses 
coloniais e devastei a tão preciosa quão solene língua dos 
colaboradores da Revista de Língua Portuguesa (LOPEZ, 1974, p. 99-
100)8. 

Cientes disso, percebemos que é mediocridade querer sustentar a hipótese do 

plágio. O que há é invenção, pois o escritor pode ter tirado o protagonista da obra de 

Koch Grünberg9. Entretanto, forneceu uma ressignificação, pois o herói sem caráter 

pouco tem de indígena. Ao analisarmos a obra e conhecendo sua fortuna crítica, 

constatamos que há diversas referências ressignificadas. O que aconteceu nessa 

poética de Macunaíma é algo semelhante à metáfora de Paul Valéry “o leão é feito de 

carneiro assimilado (VALÉRY, 1941, p. 19) 10 ”.  Mitos, costumes e crenças são 

matérias-primas que sustentam a rapsódia e a aproxima da cultura popular. Como 

elucida Gilda de Mello e Souza sobre o processo de composição da obra Macunaíma 

em O Tupi e o Alaúde (1979): 

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 regidos 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 

                                                           
7  LARÊDO, Salomão. Raymundo Moraes na planície do esquecimento. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/1723/1/Dissertacao_RaymundoMoraesPlanicie.pdf> 
acesso em jun. 2018.  

8 LOPEZ, Telê Porto Ancona. "Rapsódia e resistência". in: – Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 
Edição crítica de Telê Porto ... Macunaíma: a margem e o texto. São Paulo: Hucitec/Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turismo, 1974. 

9 Theodor Koch Grünberg, nascido na Alemanha (Oberhessen) em 9 de abril de 1872, e falecido aos 
52 anos no Brasil (Rio Branco), no dia 8 de outubro de 1924, após haver contraído malária numa 
expedição, foi um grande etnólogo e explorador da América do Sul, em especial das fronteiras do 
Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. Disponível em: <https://www.bbm.usp.br/node/66>. Acesso em 
ago. 2017. 

10 Citação disponível em: <www.seer.ufrgs.br/organon/article/download/33469/21342>. Acesso em fev. 
2018. 
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quase sempre sobre cada fragmento, alterando-o em profundidade 
(SOUZA, 1979, p. 10). 

O que Souza esclarece é que Macunaíma não depende do mundo objetivo. O 

que a obra faz é modificar trechos retirados de outros sistemas de sinais já 

significados. Dessa forma, esses fragmentos são modificados com profundidade na 

obra modernista. E, assim, essa obra original e inventiva ainda é objeto de muita 

pesquisa. E novos estudos, sejam teses, dissertações ou artigos, surgem 

constantemente, pois quanto mais há a leitura da obra, novas perspectivas de leituras 

e análises aparecem. 

Em 2006, surge o trabalho de Alex Sandro Martoni intitulado Macunaíma e a 

Experiência de Vanguarda no Modernismo Literário e no Cinema Novo11, em que a 

proposta foi compreender como a estética dos movimentos de vanguarda do início do 

século XX exerceu influência sobre a obra de Mário de Andrade, assim como a 

adaptação realizada pelo diretor carioca Joaquim Pedro de Andrade se relaciona com 

o discurso vanguardista dos anos sessenta. 

As várias faces do Brasil: a imagem do caju em Macunaíma12 foi um estudo 

interessante concluído em 2009 por Jakeline Fernandes Cunha. A proposta foi 

analisar o estatuto ambíguo do herói Macunaíma por meio das disposições das 

árvores, frutas e alimentos que perfazem cenas e enumerações da obra. No entanto, 

foi escolhida uma imagem para ser explorada na análise: o caju. 

Rosalia Rita Evaldt Pirolli, em 2016, abordou Macunaíma em um trabalho 

intitulado Cultura Popular e Folclore em Macunaíma, de Mário de Andrade, e Histórias 

de Alexandre, de Graciliano Ramos13. O foco foi analisar as relações entre a cultura 

popular, o folclore e parte da obra de Mário de Andrade e Graciliano Ramos.  

Em Aspectos do Nacionalismo Estético de Mário de Andrade no processo de 

Criação de Personagens14, estudo recente de 2017, Maria da Conceição José de 

                                                           
11 MARTONI, Alex Sandro. Macunaíma e a experiência de vanguarda no modernismo literário e 

no Cinema Novo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, da 
Faculdade de Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2006. 96 f. 

12 CUNHA, Jakeline Fernandes. As várias faces do Brasil: a imagem do caju em Macunaíma. 2009. 
158 f. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2009. 

13 PIROLLI, Rosalia Rita Evaldt. Cultura popular e folclore em Macunaíma, de Mário de Andrade, e 
Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos. Dissertação de mestrado apresentada ao curso de 
Pós-graduação em Letras, área de concentração Estudos Literários, Setor de Ciências Humanas, da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 162 f. 

14 SOUSA, Maria da Conceição José de. Aspectos do Nacionalismo Estético de Mário de Andrade 
no processo de Criação de Personagens. Dissertação de mestrado apresentada ao curso de Pós-
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Sousa debruçou-se sobre determinadas obras de Mário de Andrade para interpretar 

o processo de construção de algumas de suas personagens que estão submetidas ao 

nacionalismo estético. A autora observa que o nacionalismo está presente nas obras 

de Mário de Andrade, pois é possível perceber que o personagem Macunaíma possui 

traços nacionais do personagem Carlos do romance Amar, verbo intransitivo, porém, 

de maneira mais aprofundada.  

Novos estudos surgem sempre sobre a rapsódia de Mário de Andrade, pois, 

como disse Darcy Ribeiro15, “Macunaíma permanece um mistério”. Esse fato se deve 

à sua plurissignificação da linguagem e às várias possibilidades de leitura da obra. 

 

1.2 A fortuna crítica das obras de Tarsila do Amaral 

Sobre as obras da pintora modernista, a primeira crítica de grande relevância 

veio em 1975 com Aracy Abreu Amaral. Em sua obra Tarsila – Sua obra e seu Tempo, 

foi analisada a importância de Tarsila no contexto das artes plásticas no Brasil, por 

meio da renovação das artes, através do Modernismo. Também foi especificada a 

qualidade singular da artista modernista na década de 20 (1920). 

Aracy Amaral (1975) afirma que Tarsila é um exemplo do artista aberto e 

curioso, buscando de forma despreconceituosa novas formas de expressão. Sua 

pintura é intimista e bem construída, numa estilização bem casada com o colorido 

brasileiro do casario, da paisagem, dos temas da vida rural e também da cidade 

grande.  

Também em 1975, Gilda de Mello e Souza em Vanguarda e Nacionalismo na 

Década de Vinte aponta como o temperamento artístico de Tarsila do Amaral reage 

ao nacionalismo brasileiro. 

É a partir de 1924 que Tarsila alcança, a meu ver, o seu período mais 
feliz: a fase Pau-Brasil. A viagem a Minas, em companhia dos 
modernistas e de Blaise Cendrars, a confirma na "aposta" difícil em 
que jogara a sua arte: ver a realidade primitiva e desordenada do país 
através de um crivo europeu, altamente nacional (SOUZA, 1975, p. 
19). 

Gilda de Mello e Souza (1975) afirma que Tarsila sintetizou a estética 

nacionalista com seus conhecimentos sobre o cubismo. Passou a explorar os acordes 

                                                           
Graduação em Estudos Literários PPGEL, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Tangará da 
Serra, 2017. 85 f. 

15 Darcy Ribeiro, “Liminar/ Macunaíma”, in Mário de Andrade, Macunaíma, edição crítica de Telê Porto 
Ancona Lopez (coord.), op. cit., p. XVII. 
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verde-amarelo em diversos tons. Valorizou o colorido das casas coloniais, explorando 

seus matizes. Transportada para as telas a essência da cultura cabocla e o contraste 

da cidade grande que, simultaneamente, abrigava o moderno (ferrovias, postes e 

torres metálicas) com o primitivo (Os mamoeiros de folhas espalmadas). 

Em 2002, outro estudo de grande relevância surge sobre a obra de Tarsila do 

Amaral. Maria José Justino publica O Banquete Canibal: A Modernidade em Tarsila 

do Amaral. Nesse trabalho, Amaral é apresentada com a afirmação de uma artista 

com linguagem original reinante no Brasil no início do século XX. Assim, a pintora 

encontrou no imaginário popular sua inspiração e conteúdo e na vanguarda europeia, 

a sintaxe cubista e o clima surrealista. E o resultado é uma linguagem inédita. Justino 

(2002) elabora uma reflexão sobre o Modernismo e investiga o desafio de Tarsila em 

realizar o sonho bárbaro da antropofagia, afirmando, assim, a brasilidade. A arte de 

Tarsila mostra um Brasil que não é indígena, nem negro, nem branco, mas tudo isso 

ao mesmo tempo: um banquete canibal. 

Maria Helena Cavalcanti Hofmann, em 2010, apresentou um estudo ousado, 

escrito em forma de crônicas sobre Tarsila do Amaral. Em sua dissertação A linha que 

contorna a crônica: a obra de Tarsila do Amaral, investigou o trabalho artístico da 

pintora modernista, tanto sua obra plástica como também sua obra escrita. O grande 

desafio nesse trabalho foi compreender de que maneira sua pintura, elaborada como 

um desenho, com cores delimitadas por fios e imagens geometrizadas adquire uma 

dependência a uma narrativa de cunho literário.  

Em 2014, Naymme Tatyane Almeida Moraes em sua dissertação A paisagem 

como um discurso em Tarsila do Amaral, a construção de um diálogo entre o espaço 

social e pictórico na década de vinte do século XX no Brasil: do Pau Brasil à 

Antropofagia faz um estudo de cunho histórico-social. Aqui, analisou a construção de 

um discurso social e pictórico da pintura de paisagem de Tarsila do Amaral no contexto 

do Modernismo brasileiro.  

Ao nosso ver, Tarsila é uma artista que soube representar a cultura brasileira. 

Foi uma artista que transitou entre as vanguardas europeias, inovando na pintura e 

na maneira de ver e se apropriar da cultura nacional. Desse modo, outros estudos 

surgem frequentemente sobre suas obras, pois Tarsila é uma artista capaz de desafiar 

o espectador por meio de uma simples paisagem. Sua inventividade é notória e a 

riqueza e diversidade das obras instigam os curiosos a se embrenharem no seu 

mundo pictórico. 
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2 CAPÍTULO II - A FICÇÃO COMO ALEGORIA DO PASSADO E DO PRESENTE 

Neste capítulo, faremos duas comparações: a primeira será a comparação do 

personagem Macunaíma com a obra Abaporu de Tarsila do Amaral. Acreditamos que 

há alegorias do homem brasileiro tanto no personagem da obra literária quanto na 

figura central da pintura de Tarsila do Amaral. Faremos ainda uma segunda 

comparação do espaço social representado na obra Macunaíma (1928) e na obra 

Morro da Favela (1924), de Tarsila do Amaral. Em um trecho específico em que 

Macunaíma e os irmãos vão morar em um ambiente de periferia, percebemos o 

diálogo com a pintura de Amaral, que representa um ambiente semelhante. Essas 

representações seriam alegorias da periferia? 

Percebemos que há várias alegorias na obra. Estas constroem o passado e o 

presente do homem brasileiro de maneira crítica e satirizada. Propomos aqui analisar 

Macunaíma a partir de uma leitura alegórica. Compreendemos a obra como um 

projeto de nacionalização brasileira, pois há uma revisão das tradições, dos mitos e 

lendas, da linguagem culta e oral, e um tratamento especial desses elementos 

culturais brasileiros, no decorrer da narrativa.  

Embasamo-nos na alegoria histórica de Peter Burke (1995), especificamente 

no uso místico do conceito, antes, porém, fazendo uma revisão histórica do termo, de 

acordo com João Adolfo Hansen (2006) e Fernando Simplício dos Santos (2013). 

Analisamos a obra a partir da alegoria porque a entendemos como uma visão de 

mundo do escritor de Macunaíma, tentando reconstruir de maneira crítica, um país de 

identidade múltipla e diversificado. Sobretudo, vamos centrar na figura do 

protagonista, o herói sem caráter e multifacetado, um desterritorializado. Assim, o 

conceito de alegoria merece uma atenção especial e é sobre ele que falaremos a partir 

de agora. 

2.1 A alegoria, breve apresentação do conceito 

Conceituar alegoria não é tarefa fácil. De forma muito simplificada, costumamos 

dizer que alegoria é constituída a partir da relação “falar A para dizer B”, mas seria a 

alegoria um conceito tão sucinto? Acreditamos que não. A alegoria é mutável histórico 

e culturalmente. Assim, faz-se necessário uma retomada da história desse conceito, 

suas transformações ao longo do tempo e como a alegoria moderna é entendida. 

João Adolfo Hansen, em seu livro Alegoria construção e interpretação da 

metáfora (2006), analisa historicamente o conceito, entendendo-o como procedimento 
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de construção e de interpretação de discursos e imagens. Assim, como construção, 

Hansen defende que alegoria é uma técnica de ornamentação ou expressão figurada 

desde a Antiguidade. Essa alegoria, o autor a chama de alegoria dos poetas ou 

alegoria verbal. Já como interpretação (não apenas), a alegoria corresponde à 

hermenêutica cristã de textos sagrados. Esta, Hansen denomina de alegoria factual 

ou alegoria dos teólogos. 

Segundo Hansen, a alegoria, atualmente entendida de maneira nominalista e 

“moderna”, deixa de ser uma forma compreendida como mediação ou reprodução 

sensível de substâncias em que vão ecoando as “vozes da ausência”. Desse modo, 

ela passa a ser uma técnica ou um artifício de teatralizar uma ideia metafísica.  

Fernando Simplício dos Santos, em sua tese de doutorado intitulada História, 

política e alegoria na prosa ficcional de Dyonélio Machado (2013), retoma a alegoria 

dos teólogos e defende que Dyonélio Machado foi um grande conhecedor desta, pois, 

citando Gagnebin, afirma que o escritor sabia que a alegoria ocupa um lugar 

privilegiado na religião cristã. E que muito mais de uma forma de interpretação, a 

alegoria determina a compreensão da “História da Salvação”. 

Ao dissertar sobre alegoria, Simplício destaca a alegoria paulina, segundo a 

qual “a letra mata, mas o espírito vivifica”, ou seja, que a lei escrita provoca a morte 

enquanto o espírito de Deus dá vida. Essa assertiva indicava uma transformação do 

sentido literal para o figurado e o sentido profundo dos livros sagrados só era explicado 

pelo sentido figurado. A partir desse momento, entende-se que a hermenêutica cristã 

em seus primórdios valorizava a fusão da letra com a história. Simplício destaca que 

esse entendimento de alegoria, ou essa alegoria que transforma o literal em figurado, 

é relevante na prosa ficcional de Dyonélio Machado, já que para uma profunda 

interpretação de seus textos, necessita-se da compreensão desse sistema.  

Discorrendo sobre a alegoria, Simplício cita Paul Ricoeur, que divide a alegoria 

em: a alegoria dos retóricos, a cristã, a dos estoicos e a de Platão. Ricoeur separa 

também as acepções de Paulo, Tertuliano e Orígenes dos estoicos e Platão, pois para 

estes a alegoria ajudaria a desvendar o mundo mítico, ao mesmo tempo demonstraria 

ao homem o conhecimento ou os mecanismos da razão, enquanto as acepções 

antigas teológicas, a alegoria estaria vinculada aos segredos da criação do mundo ou 

aos da figura de Cristo. 

Para os estoicos, a alegoria era um instrumento científico de investigação de 

mito e textos poéticos. Contudo, Simplício enfatiza que em suas análises os adeptos 
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desta doutrina filosófica não empregavam o termo por nós conhecido. Eles se 

aproximavam de uma interpretação alegorizante, porque para eles era mais 

importante procurar aquilo que se vinculava ao deciframento da natureza. 

Simplício ainda expõe a alegoria factual e diferencia esta da verbal, citando 

Armand Strubel. Segundo Simplício, este reavalia o sentido literário ou histórico e o 

sentido espiritual ou alegórico a partir das classificações de Santo Agostinho, de Beda 

e de Santo Tomás de Aquino. 

2.1.1 A Alegoria mística em Macunaíma 

Por sua vez, trazemos aqui Peter Burke e suas reflexões no artigo História 

como alegoria (1995). O autor, ao abordar a alegoria histórica, exemplifica a alegoria 

literária contida em peças teatrais na França nos reinados de Luís XIII e XIV, 

enfatizando: 

Seria tão fácil quanto tedioso multiplicar os exemplos desse tipo de 
alegoria histórica. A questão que mais preocupa um historiador cultural 
é se esse modo literário tem uma história, e se ela muda com o correr 
do tempo (BURKE, 1995, p. 199). 

Burke, então cita o crítico norte americano Angus Fletcher, pois este afirma que 

a alegorização é um constante processo de representação ao longo do tempo. Assim, 

o autor concorda com tal afirmativa e propõe uma qualificação necessária para esse 

ponto de vista. Segundo ele: 

Meu argumento é que a alegoria difere não só em importância, mas 
também em significado de um período para outro, graças às 
mudanças de visão da relação entre os eventos representados, 
explícita ou implicitamente (BURKE, 1995, p. 199-200). 

No trecho acima, Burke difere dois tipos de uso de alegorias: o uso pragmático 

e uso metafísico ou místico. No uso pragmático “nestes casos, a alegoria é um meio 

para um fim, e não um fim em si (BURKE, 1995, p. 200)”, ou seja, a alegoria é utilizada 

como uma construção de discurso com o objetivo de suprimir comentários políticos. 

Assim, é possível por meio da alegoria discutir temas políticos contemporâneos, 

alegorizando o passado, em que aconteceu algo semelhante. Burke exemplifica: 

No século XIX, apesar do domínio da doutrina da singularidade dos 
eventos históricos, a Cambridge Union, por exemplo, um clube de 
estudantes no qual não era permitido o debate de problemas políticos 
contemporâneos, discutia então os do século XVII (BURKE, 1995, p. 
200). 
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Esse uso pragmático da alegoria difere do uso metafísico ou místico. Isso 

porque a alegoria histórica não se resume a subverter discursos e evitar censuras. 

Assim, outro uso da alegoria é o metafísico, “pois assume alguma espécie de conexão 

oculta ou invisível entre dois indivíduos ou eventos discutidos, por mais separados 

que estejam no espaço ou no tempo (BURKE, 1995, p. 201)”. Burke enfatiza que: 

O que se deve enfatizar é que, de acordo com essa visão, o presente 
é tido como uma espécie de replay ou reconstituição de 
acontecimentos passados. É como se, talvez, Deus estivesse 
escrevendo o nosso script. Esta é uma pressuposição subjacente no 

segundo tipo de alegoria (BURKE, 1995, p. 201). 

Em seguida, o autor faz uma revisão histórica de como esse uso alegórico foi 

empregado ao longo do tempo. Menciona parte da Bíblia, em que o Novo Testamento 

apresenta figuras contidas no Velho Testamento. Cita os escritores gregos clássicos, 

dizendo que estes não encararam a história em termos alegóricos, pois na obra de 

Plutarco, por exemplo, percebe-se que um evento não representa outro. Ao falar da 

Idade Média, Burke ressalta a importância da reapresentação nesse período: “mesmo 

assim, a ideia da reapresentação era tão importante quanto seu oposto complementar, 

a pré-figuração, a partir da Idade Média, quer fossem o paradigma aplicado a 

indivíduos, quer a lugares, quer a eventos”(BURKE, 1995, p. 202). 

Ao falar do uso metafísico da alegoria, ressalta que, até o século XVIII, a 

alegoria não era rejeitada. A partir desse período, a alegoria passou a ser questionada, 

devido às mudanças na mentalidade da época. Segundo Burke, “a crescente 

importância, no século XIX, da doutrina da singularidade dos eventos, que Meinecke 

(1972) chamou de historismo (Historismus) debilitou ainda mais a alegoria metafísica” 

(BURKE, 1999, p. 207). A ideia moderna de revolução, datada aproximadamente de 

1789, é uma mudança irreversível que marca uma ruptura com o passado. Mas Burke 

acha essa história simplicista demais: 

Contudo... esta história é simples demais. As alegorias históricas dos 
últimos três séculos não são todas reduzíveis ao pragmatismo. É 
difícil, se não impossível, perceber ou lembrar de algo sem o uso de 
algum tipo de esquema mental, incluindo o que poderíamos chamar 
de esquema mestre, ou a organização de mitos de determinada 
cultura (BURKE, 1995, p. 207). 

Considerando..., analisaremos a obra Macunaíma como uma obra repleta de 

mitos e reapresentações. E pensaremos esta obra da seguinte maneira: a ficção como 

alegoria do contexto histórico-social, do nacional e do homem brasileiro, com ênfase 
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na tentativa de reconstruir o passado a partir das culturas e das tradições brasileiras. 

Mas como é feita essa reconstrução? 

Ao estudarmos o movimento modernista 16 , em sua primeira fase (a fase 

heroica), em que o autor de Macunaíma foi um dos principais idealizadores, podemos 

perceber o projeto de nacionalização das artes a partir da revisão da tradição, já que 

isso culminaria em (re)pensar o presente. Nesse sentido, o escritor de Macunaíma 

percebeu o movimento modernista: 

[...] se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento 
modernista. Isto é, o seu sentido verdadeiramente específico. Porque, 
embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento 
modernista foi essencialmente destruidor. (...) Mas esta destruição não 
apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma 
convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza 
esta realidade que o movimento impôs é, a meu ver, a fusão de três 
princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética; a 
atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma 
consciência criadora nacional (ANDRADE, 1974, p. 240-242). 

O que seria essa consciência criadora nacional? A partir da revisão das 

tradições, da ruptura com modelos pré-estabelecidos, o objetivo era criar algo que 

fosse de fato nacional. Que refletisse ou representasse o Brasil, o povo brasileiro e 

suas diversidades culturais. Sobre isso, o autor refletiu em carta a Manuel Bandeira: 

De que maneira nós podemos concorrer para a grandeza da 
humanidade? É sendo franceses ou alemães? Não, porque isso já 
está na civilização. O nosso contingente tem de ser brasileiro. O dia 
em que nós formos inteiramente brasileiros e só brasileiros a 
humanidade estará rica de mais uma raça, rica duma nova 
combinação de qualidades humanas. As raças são acordes musicais. 
Um é elegante, discreto, cético. Outro é lírico, sentimental, místico e 
desordenado. Outro é áspero, sentimental, cheio de lembranças. 
Outro é tímido, humorista e hipócrita. Quando realizarmos o nosso 
acorde, então seremos usados na harmonia da civilização 
(ANDRADE, 2000, p. 218). 

Por conta disso, o índio não deveria ser mais idealizado e europeizado. O índio 

era brasileiro. Assim também as misturas de etnias, uma marca expressiva da 

população brasileira, seriam representadas na arte de maneira peculiar. A partir de 

novas propostas estéticas defendidas no projeto modernista, a alegoria surge como 

                                                           
16 O modernismo no Brasil tem como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em São 

Paulo, no ano de 1922, considerada um divisor de águas na história da cultura brasileira. O evento - 
organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência - 
declara o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas 
anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a arte academica. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo359/modernismo-no-brasil> Acesso em jul. 2017. 
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um mecanismo de composição discursiva para reconstituir a formação cultural 

brasileira e do povo brasileiro baseado na mestiçagem. Tudo feito de forma crítica, 

satirizada. Não era criar um representante estático do homem brasileiro, mas enfatizar 

que a identidade desse homem era sua falta de caráter. Não caráter em seu sentido 

moral, mas no sentido de não haver apenas um caráter (características que 

determinavam ou que indicavam o que seria “ser brasileiro”). Sobre esse aspecto 

cultural de Macunaíma, Gilda de Mello e Souza afirma: 

Do ponto de vista cultural, Macunaíma é também um personagem 
ambivalente, dúbio, indeciso, entre duas ordens de valores. É na 
verdade um homem degradado que não consegue harmonizar duas 
culturas muito diversas: a do Uraricoera, donde proveio, e a do 
progresso, onde ocasionalmente foi parar (SOUZA, 1975, p. 40). 

Nessa perspectiva, iremos entender a obra como um “mosaico” de alegorias. 

Por exemplo, a alegoria da miscigenação, da formação do povo brasileiro desde suas 

origens e, sobretudo, o personagem Macunaíma como uma alegoria do homem 

brasileiro, ou melhor dizendo, dos homens brasileiros, “sem nenhum caráter”. Estando 

dentro de um projeto de busca da identidade nacional brasileira, Mário de Andrade 

procurou representar essas culturas de forma consciente e crítica.  

Partimos do pressuposto de que a alegoria metafísica foi usada como discurso 

na construção dessa identidade. Essa construção alegórica é percebida nos espaços 

representados, nas mudanças pelas quais passa o personagem, nos dialetos 

regionais variados, mas, sobretudo, quando o personagem mostra sua face mutante: 

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 estava branco 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. [...] E 
estava lindíssima na Sol da lapa os três manos um louro um vermelho 
outro negro, de pé bem erguidos e nus. Todos os seres do mato 
espiavam assombrados (ANDRADE, 2016, p. 32). 

Podemos perceber como essa cena da transformação é alegórica. Aqui está a 

importância da alegoria no discurso. Não é uma transformação qualquer. O 

protagonista transforma-se em branco de olhos claros, um dos irmãos fica vermelho, 

aludindo à cor dos indígenas e o outro permanece preto retinto. Tudo numa cova feita 

pela marca do pé de um jesuíta.  
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O catolicismo contribuiu para a miscigenação. As expedições jesuíticas 

descobriram indígenas e, de certa forma, muitos deles transformaram-se em brancos. 

Não fisicamente apenas, mas nas crenças, nos costumes e na língua. Então, fica 

compreensível o porquê dessa cova com água encantada ser a marca do “pezão de 

Sumé, no tempo que ele pregava o evangelho de Jesus pra indiada brasileira”. 

Percebemos que o passado, a colonização do Brasil e as misturas de etnias são 

alegorizados ou teatralizados nessa cena citada.  

Tomando o conceito de Burke, no que diz respeito ao uso metafísico da 

alegoria, ou seja, que o presente é visto como um replay ou reconstituição dos 

acontecimentos passados, isso pode ser percebido na obra Macunaíma. O passado 

é retomado, a tradição é transformada, representando o presente complexo de um 

país miscigenado e multicultural. 

Não que exista reapresentação clara de acontecimentos específicos passados, 

mas há uma infinidade de reconstituição de acontecimentos que contribuíram para a 

existência de um Brasil diversificado. Essa cena citada faz referência não apenas à 

colonização e catequização dos índios brasileiros. Nessa mesma cena, em que o 

protagonista embranquece, um de seus irmãos fica cor de bronze e o outro irmão 

permanece negro com as palmas das mãos e as plantas dos pés brancas, é uma clara 

alegoria da mistura de etnias que contribuíram para um Brasil miscigenado. Essa 

perspectiva será aprofundada no capítulo III. 

O uso metafísico da alegoria converge para a definição de Hansen sobre a 

alegoria moderna de que, atualmente, ela passa a ser uma técnica ou um artifício de 

teatralizar uma ideia metafísica ou ideias místicas. A cena citada há pouco é um 

exemplo das ideias místicas teatralizadas em Macunaíma, bem como há outras que 

serão abordadas no decorrer de nossas análises. 

2.1.2 Alegoria da origem do povo brasileiro 

O que era ser brasileiro no início do século XX? Quem era o verdadeiro 

brasileiro? O indígena que era originário e primordial? O miscigenado? O que 

unificava o Brasil, quando se tratava do povo? Como percebemos, não é nada fácil 

representar tantas diversidades em um personagem que pode ser entendido como a 

“teatralização” da ideia metafísica “do que é ser brasileiro”. Vamos analisar a razão 

que nos leva a acreditar que Macunaíma pode ser lido como a alegoria do homem 

brasileiro. 
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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, 2016, p. 17). 

Esse trecho, início da obra, conta-nos como se deu a gênese do personagem. 

O “herói de nossa gente” nasce no fundo do mato-virgem, é preto retinto, filho da índia 

tapanhumas e filho do medo da noite”. Percebemos, assim, que esse nascimento 

numa tribo indígena faz referência aos primeiros habitantes do Brasil, os índios. No 

entanto, já nasce preto retinto, característica esta dos negros africanos.  

Sobre o personagem, Gilda de Mello e Souza, em O tupi e o Alaúde (1979), fez 

a afirmação que “Macunaíma tanto pode ser o retrato do homem brasileiro, como do 

venezuelano (sul-americano) ou do homem moderno universal (SOUZA, 1979, p. 38)”. 

Em que a crítica da obra toma como referências as próprias palavras do escritor Mário 

de Andrade sobre a criação de seu personagem. O escritor explica no prefácio da obra 

crítica de Tele Porto Ancona Lopez (1978):  

O próprio herói do livro que tirei do alemão de Koch-Grünberg, nem se 
pode falar que é do Brasil. É tão ou mais venezuelano como da gente 
e desconhece a estupidez dos limites pra parar na 'terra dos ingleses' 
como ele chama a Guiana Inglesa. Essa circunstância do herói do livro 
não ser absolutamente brasileiro me agrada como o quê. Me alarga o 
peito bem, coisa que antigamente os homens expressavam pelo 'me 
enche os olhos de lágrimas (ANDRADE, 1978, p. 229)17. 

Em cartas para Manuel Bandeira, o escritor complementa: 

[...] o certo é que sempre me pareceu também uma sátira mais 
universal ao homem contemporâneo, principalmente sob o ponto de 
vista desta sem-vontade itinerante, destas noções morais criadas no 
momento de as realizar, que sinto e vejo tanto no homem de agora 
(ANDRADE, 1958, p. 318-319)18. 

Mesmo com essa tridimensionalidade do personagem, como salientou Souza, 

quanto à representação macunaímica, pois pode ser “sul-americano”, “homem 

universal” ou “homem brasileiro”, deixamos claro aqui que o analisaremos como a 

representação do homem brasileiro porque ser brasileiro também é ser outros. Para 

tanto, vamos acompanhar a trajetória do personagem e analisar suas diversas 

mutações físicas e culturais ao longo da obra. 

                                                           
17 Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Edição Crítica Telê Porto Ancona Lopez (coordenadora). 
Paris: Association Archives de la Littérature latino-américaine, des Caraïbes et africaine du XX siécle; 
Brasília, DF: CNPq, 1978. 
18 Mario de Andrade, Cartas a Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, Simões, 1958, pp. 318-9, carta de 
12/12/1930. 
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Podemos dividir a vida do personagem em três fases: a fase inicial, desde o 

nascimento do herói à sua transformação em branco; a fase intermediária, em que o 

herói vive na metrópole paulista e carioca; a fase final, quando ele retorna ao 

Uraricoera (lugar de origem). 

Centremos, primeiramente, na fase inicial. Esta reconstrói a origem do povo 

brasileiro, mostra o primitivo, o indígena em seu ambiente selvagem. O não “civilizado” 

e ainda não “corrompido” por outras culturas com ênfase na cultura europeia. Por esse 

motivo, nessa fase, o personagem é mítico. Encontra o Currupira; a Ci, Mãe do Mato; 

a Boiúna, além do crescimento mágico quando uma cotia joga sobre ele caldo de 

aipim envenenado. 

Então [a cotia] 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 
fortificando e ficou do tamanho dum homem taludo. Porém a cabeça 
não molhada ficou pra sempre rombuda e com carinha enjoativa de 
piá (ANDRADE, 2016, p.26). 

Sobre esse crescimento mágico, Souza afirma que: 

Ora, a anedota contém pelo menos duas intenções. Inicialmente, 
procura informar o leitor que a cabeça pequena “e a carinha enjoativa 
de piá” do personagem não são características gratuitas, mas sinais 
externos de uma desarmonia essencial: marcam a permanência da 
criança no adulto, do alógico no lógico, do primitivo no civilizado [...] A 
segunda intenção implícita no episódio da cotia é estabelecer uma 
comparação satírica entre o “batismo” de Macunaíma e a imersão de 
Aquiles nas águas do Styx [...] (SOUZA, 1979, p. 38-39). 

De acordo com Souza, essa segunda intenção seria uma forma de explicar o 

ponto fraco do personagem, tal  como o herói grego tinha um ponto fraco no calcanhar, 

o herói sem caráter teria um ponto fraco na cabeça. Ou seja, isso faz com que o herói 

seja imaturo, sem razão, sem projeto e vulnerável. Aqui não é retomado um evento 

histórico, mas um evento mitológico da Grécia Antiga. É interessante perceber que 

essas características do personagem contidas nessa cena, são também 

características do homem brasileiro de forma ampla. O confronto ou a convivência 

entre o civilizado e o primitivo. A vulnerabilidade do homem brasileiro, expressa na 

imitação frequentemente dos europeus, sendo facilmente influenciado pela cultura 

estrangeira. Novamente percebemos o uso místico da alegoria histórica de Burke. 

Retomando o primeiro trecho da obra, o nascimento do herói, notamos como 

há uma tentativa na narrativa de reconstruir o passado do Brasil antes dos europeus. 
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Por exemplo, na expressão “mato-virgem”, local em que o herói nasce, faz alusão a 

um local ainda intacto, como eram as matas brasileiras antes dos europeus. Talvez 

há implícita aí uma crítica às devastações das florestas pelo homem do começo do 

século XX, que desconsidera o lugar de suas origens, não preservando o primordial. 

A partir disso, percebemos como a ideia metafísica das origens do homem brasileiro 

é teatralizada. Há, ainda, um diálogo com Iracema, de José de Alencar, uma sátira de 

“além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema”19. 

Ainda podemos destacar a figura da mãe do herói. Num determinado momento 

da narrativa ele acaba a matando, pois caiu em uma “peça pregada” pelo Anhangá. 

[...] atravessou o reino encantado da Pedra Bonita em Pernambuco e 
quando estava chegando na cidade de Santarém topou com uma 
viada parida. — Essa eu caço! ele fez. E perseguiu a viada. Esta 
escapuliu fácil mas o herói pôde pegar o filhinho dela que nem não 
andava quase, se escondeu por detrás duma carapanaúba e 
cotucando o viadinho fez ele berrar. A viada ficou feito louca, 
esbugalhou os olhos parou turtuveou e veio vindo veio vindo parou ali 
mesmo defronte chorando de amor. Então o herói flechou a viada 
parida. Ela caiu esperneou um bocado e ficou rija estirada no chão. O 
herói cantou vitória. Chegou perto da viada olhou que mais olhou e 
deu um grito, desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga... Não 
era viada não, era a própria mãe tapanhumas que Macunaíma flechara 
e estava morta ali, toda arranhada com os espinhos das titaras e 
mandacarus do mato (ANDRADE, 2016, p. 27 - 28). 

Se observarmos que a “viada parida” representa uma mãe amorosa, tentando 

proteger o filho e se pegarmos a simbologia dos veados, percebemos que estes 

animais, assim como os cervos20 podem representar a pureza primordial ou a árvore 

da vida. Ou seja, nessa cena, há uma alegoria indicando que o próprio homem nativo 

contribuiu para matar essa pureza, talvez quando algumas etnias passaram a ter 

relações cordiais com os europeus, sendo incapazes de perceber os danos ou de 

negar a aproximação com o homem “branco”. Ou ainda por ter havido uma força 

superior, o poder do homem branco, pois o Anhangá é quem engana o herói. O 

Anhangá não seria uma representação do poder do homem branco sobre o índio? As 

armas de extermínio, as doenças, trazidas pelos europeus que devastaram as 

populações indígenas não pareciam “peças pregadas” pelo deus indígena da floresta?  

                                                           
19 ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Ática, 2004.  
20 O cervo simboliza a fecundidade, os ciclos de crescimento e renascimento. Devido à sua cornadura 

alta, o cervo tem o seu simbolismo comparado ao da árvore da vida. O cervo simboliza também 
velocidade, força selvagem e temor. Disponível em: 
<https://www.dicionariodesimbolos.com.br/cervo/ >Acesso em jul. 2017. 
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Logo em seguida, após matar sua mãe, o herói perde o muiraquitã. Presente 

que havia ganho da amante Ci, Mãe do Mato. Ao descobrir, através de um pássaro 

que o objeto estava com um regatão peruano em São Paulo, Macunaíma então 

resolve buscá-lo. Indo para São Paulo com os irmãos Maanape e Jiguê, no alto 

Araguaia, que o personagem passa pela transformação alegórica na cova com água 

encantada, já citada, mas antes “Macunaíma pulou cedo na ubá e deu uma chegada 

até a foz do rio Negro pra deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na 

ponta dum mandacaru de dez metros, pra não ser comida pelas saúvas (ANDRADE, 

2016, p. 41)”. Então a consciência ali ficou. Podemos perceber que a mudança 

drástica, pela qual o personagem passaria, exigia que ele estivesse sem consciência 

ou que esta cedesse lugar para a consciência do homem branco, que ele se 

transformaria em seguida. Vale lembrar o significado dessa cena, de acordo com 

Manuel Cavalcanti Proença (1977) ao citar Osvaldo Orico21: 

Deixar a consciência na ilha de Marapatá, na foz do Rio negro, para 
entrar nos seringais, é tradição bastante conhecida e Osvaldo Orico 
registrou-a em seu Vocabulário: “Na época da exploração da borracha 
dizia-se que todos que entravam seringais adentro deixavam a 
consciência na ilha de Marapatá e sem ela estavam aptos a tudo fazer 
para conseguir riquezas” (Osvaldo Orico. Vocabulário, p.166.) 
(PROENÇA, 1977, p. 151). 

Dessa forma, entendemos que o herói deixou a consciência porque, a partir 

daquele momento estava “disposto a tudo” para se europeizar, assimilar a cultura do 

branco, condizendo com sua transformação em homem branco. A partir dessa 

transformação temos o Brasil miscigenado do começo do século XX, momento em 

que a obra foi escrita. Aqui entramos na fase intermediária em que o herói, sendo 

homem branco, chega com os irmãos através do Tietê, na cidade de São Paulo. 

Assim, sem consciência de índio, a consciência do homem branco começaria a se 

formar. 

2.1.3 As Filhas de Vei, a Sol: alegorização do nacional 

Nas fases intermediária e final da vida do nosso anti-herói, abordaremos a 

alegoria da Vei, a Sol. Essa alegoria encontra-se, na obra, dividida em duas partes, o 

que corresponde sequencialmente às duas fases da vida de Macunaíma: a fase 

                                                           
21  ORICO, Oswaldo. Vocabulário de crendices amazônicas. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional. 1937. 
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intermediária e a fase final. A primeira parte da alegoria encontra-se no seguinte 

trecho: 

Vei vinha chegando vermelha e toda molhada de suor. E Vei era a Sol. 
Foi muito bom pra Macunaíma porque lá em casa ele sempre dera 
presentinhos de bôlo-de-aipim pra Sol lamber secando. Vei tomou 
Macunaíma na jangada que tinha uma vela cor-de-ferrugem pintada 
com muruci e fez as três filhas limparem o herói, catarem os carrapatos 
e examinarem si as unhas dele estavam limpas. E Macunaíma ficou 
alinhado outra vez. Porém por causa dela estar velha vermelha e tão 
suando o herói não maliciava que a coroca era mesmo a Sol, a boa da 
Sol poncho dos pobres. Por isso pediu pra ela que chamasse Vei com 
seu calor porque ele estava lavadinho bem mas tremendo de tanto frio. 
Vei era a Sol mesmo e andava matinando fazer Macunaíma genro 
dela. Só que ainda não podia aquentar ninguém não, porque era cedo 
por demais, não tinha força. Pra distrair a espera assobiou dum jeito e 
as três filhas dela fizeram muitos cafunés e cosquinhas no corpo todo 
do herói (ANDRADE, 2016, p 70-71). 

Como percebemos, Vei encontra Macunaíma e o coloca em sua jangada; 

chama suas filhas para fazer cafunés no herói, pois pretende fazê-lo genro dela, 

casando-o com uma de suas filhas. A figura da Vei aqui pode ser entendida como a 

alegoria do que é nacional. Ou seja, a Vei representa as culturas brasileiras, surgidas 

com a aglomeração de diferentes povos. Também representa as riquezas naturais, as 

belezas naturais brasileiras. Assim, sendo a Sol vermelha, representa o indígena. 

Além disso, ela estava de jangada com a vela pintada com murici, uma espécie de 

planta nativa do norte e nordeste do Brasil. Trazendo Gilda de Mello e Souza 

novamente, a intérprete de Macunaíma observa:  

Acompanhemos agora Mário de Andrade na explicação que nos dá de 
sua alegoria. As filhas de Vei — "filhas da luz", "filhas do calor" — 
representam as grandes civilizações tropicais como a índia, o Peru, o 
México, o Egito, civilizações que se realizaram em torno de valores 
culturais muito diversos do Ocidente e que teriam se harmonizado 
melhor com as nossas condições geográficas e climáticas (SOUZA, 
1979, p.57). 

As filhas da Vei, no entanto, podem ser compreendidas como uma 

representação da cultura nacional, uma vez que o Brasil tinha uma civilização tropical, 

que se aproximava das “grandes civilizações” elencadas por Souza. Aquelas 

civilizações mais distantes das influências europeias. Toda essa cultura nacional é 

apresentada ao herói pela Vei, pois casando com uma de suas filhas, ele daria 

preferência pela cultura brasileira. Porém, ele a rejeita quando se nega a casar com 

uma das filhas de Vei, e “brinca” com uma portuguesa: 
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Nem bem Vei com as três filhas entraram no cerradão que Macunaíma 
ficou cheio de vontade de ir brincar com uma cunha. Acendeu um 
cigarro e a vontade foi subindo. Lá por debaixo das árvores passavam 
muitas cunhas cunhe cunhe se mexemexendo com talento e 
formosura. (...) Quando foi ali pela hora antes da madrugada, veio a 
Sol com as moças pra darem o passeio na baía e encontraram 
Macunaíma com a Portuguesa inda pegados no sono. Vei acordou os 
dois e fez presente da pedra Vató pra Macunaíma. E a pedra Vató dá 
fogo quando a gente quer. E lá se foi a Sol com as três filhas de luz 
(ANDRADE, 2016, p.73-74). 

Nesse trecho, notamos que o herói não cumpre o combinado com a Vei, já que 

mesmo prometendo fidelidade à “deusa”, acaba descumprindo o combinado ao 

encontrar uma portuguesa, ou seja, ele acaba trocando o que seria a cultura nacional 

brasileira pela estrangeira. Aqui, a cultura europeia está representada na mulher 

portuguesa. Isso desencadeia no fim trágico do personagem na última parte da 

alegoria e consequentemente na última fase da vida do herói, quando ele retorna ao 

Uraricoera: 

Macunaíma depôs com delicadeza os legornes na praia e se chegou 
pra água. A lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o 
rosto deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma enxergou lá no 
fundo uma cunha lindíssima, alvinha e padeceu de mais vontade. E a 
cunha lindíssima era a Uiara. (...) Macunaíma queria a dona. Botava o 
dedão n'água e num átimo a lagoa tornava a cobrir o rosto com as 
teias de ouro e prata. Macunaíma sentia o frio da água, retirava o 
dedão. Foi assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia e Vei 
estava zangadíssima (...) A dona ali, diz-que abrindo os braços 
mostrando a graça fechando os olhos molenga. Macunaíma sentiu 
fogo no espinhaço, estremeceu, fez pontaria, se jogou feito em cima 
dela, juque! Vei chorou de vitória. As lágrimas caíram na lagoa num 
chuveiro de ouro e de ouro. Era o pino do dia (ANDRADE, 2016, p. 
161-162).  

Nessa cena, percebemos a vingança de Vei. Ela acaba ajudando o herói, 

manipulando a entrada dele no rio, muda a temperatura da água, além de cobrir a 

lagoa com ouro e prata. Assim, vemos novamente como o herói sentiu-se atraído pelo 

que é de fora, já que a moça (Uiara) tinha a pele muita alva, que Macunaíma acabou 

a chamando de “Mani”, a moça branca da lenda da Mandioca. Gilda de Mello e Souza, 

sobre essa alegoria, esclarece: 

Mas — como já vimos — o contato com o progresso modificara 
gradualmente o herói, habituando-o aos padrões europeus; Vei sabe, 
portanto, que para ser bem-sucedida precisa europeizar também os 
instrumentos de castigo. E por isso empresta à miragem com que o 
atrai a tonalidade geral europeia, fazendo a água "forçadamente fria 
naquele clima do Uraricoera e naquela hora alta do dia" e disfarçando 
a aparência ameríndia da Uiara sob os traços lusitanos de Dona 
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Sancha. Macunaíma resiste durante algum tempo ao embuste, mas 
afinal acaba cedendo e "se atira na água fria, preferindo os braços da 
iara ilusória". Então os bichos da água o reduzem a um "frangalho de 
homem" e ele perde para sempre a muiraquitã, "o amuleto nacional 
que lhe dava razão de ser" (SOUZA, 1979, p. 56). 

Temos aqui, em nosso entendimento, a principal crítica da obra Macunaíma ao 

homem brasileiro do início do século XX, preferir o estrangeiro ao invés do nacional. 

Mais que uma crítica, a obra apresenta, por meio dessa alegoria, uma reflexão de 

como o homem brasileiro perdeu sua identidade, como ele imitava e valorizava o que 

era da Europa. No entanto, essa vingança da Vei faz-nos refletir o quanto essa 

preferência pelo estrangeiro era prejudicial, descaracterizava um povo que o 

parâmetro cultural era imitar, porque isso estava impregnado na consciência coletiva. 

Macunaíma, ao sair do Uraricoera, era inocente em relação à cultura do homem 

branco. No entanto, ao longo da narrativa é influenciado pelo ambiente urbano. Passa 

a admirar a elite paulista, como descreve as mulheres na “Carta pras Icamiabas”: 

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 fàstiendo 
porventura; e, certamente, quebraria os mandamentos de discreção, 
que em relação de Imperator para súbditas se requer. Que beldades! 
Que elegância! Que cachet! Que degagé flamífero, ignívomo, 
devorador!! Só pensamos nelas, muito embora não nos descuidemos, 
relapso, da nossa muiraquitã (ANDRADE, 2016, p. 78). 

No que diz respeito à alegoria mística de Peter Burke, percebemos então como 

ela pode ser observada na obra nesse recorte analisado. Nas alegorias aqui 

abordadas não há citações diretas de “eventos”. Mas há referências que indicam que 

tais eventos ou mesmo ideias metafísicas são recriados. O presente, momento em 

que a obra foi produzida, é alegorizado. A rejeição pelo que é nacional é representada 

a partir de uma alegoria, que pode ser entendida, conforme a orientação do autor da 

obra Macunaíma, como uma das alegorias centrais da rapsódia. Reforçando essa 

questão, lembramos de Sérgio Buarque de Holanda, que, em Raízes do Brasil (2006), 

escreveu: 

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, 
dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas 
à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato 
dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países 
distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas 
ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes 
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desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa 

terra (HOLANDA, 2006, p.31). 

É isso que a alegoria da Vei, a Sol, é capaz de representar. A preferência pelo 

que é estrangeiro, especificamente europeu, descaracterizava o povo brasileiro, no 

sentido desse povo sempre parecer que está imitando a cultura europeia. Contribuía, 

assim, para a perda do caráter como o protagonista “herói sem nenhum caráter”. 

Podemos afirmar a partir da análise dessas alegorias, que a ficção foi utilizada 

como replay do passado e do presente. Do passado porque este foi reconstruído. A 

origem do herói pode ser entendida como a origem do homem brasileiro. Vimos isso 

no nascimento de Macunaíma, no seu crescimento mágico, no assassinato de sua 

mãe e na sua transformação em homem branco. Nessas alegorias, o passado 

primordial, o nascimento do homem brasileiro miscigenado, a colonização pelos 

portugueses, a catequização dos indígenas, todos são reconstruídos. Esses “eventos” 

são teatralizados, segundo a nossa perspectiva teórica, graças à alegoria mística. 

A ficção também foi utilizada como replay do presente. Percebemos isso no 

fato de o herói rejeitar o nacional por preferir o estrangeiro. Ao poder optar entre o 

nacional e o estrangeiro representados nas filhas de Vei e na portuguesa, o 

personagem preferiu a mulher portuguesa, mesmo se comprometendo com a deusa,  

que casaria com uma de suas filhas. Fica ainda mais claro quando, para se vingar, 

Vei europeíza suas armas. Banha a água com ouro e prata e esfria a temperatura da 

mesma. Outro fator que contribui para isso é a pele branca da Uiara, pois as europeias 

tinham a pele branca. O herói não resiste aos “encantos” estrangeiros e cede sem 

pensar, culminando em sua morte.  

Nessa vingança de Vei, a Sol, podemos notar que há uma crítica ao fato de o 

homem moderno brasileiro tentar europeizar-se, culminando no homem sem caráter 

e sem raiz, que imita a cultura europeia por considerá-la melhor. E, desta forma, a 

ficção faz do presente, momento que em a obra foi escrita, um replay reconstruído de 

forma crítica, possibilitando a reflexão sobre a trajetória do homem brasileiro durante 

alguns séculos. 

Ao falarmos em “alegoria do nacional”, não podemos esquecer da polêmica que 

Fredric Jameson22 (1988) criou ao afirmar que todos os textos produzidos em países 

de terceiro mundo são, necessariamente, alegorias nacionais. Viviane Monteiro 

                                                           
22 JAMESON, Frederic. Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism. Social Text. 

New York, n.15, p.65-88, Fall 1986. 
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Maroca (2013), em Periquito el Aguador e o Projeto de Literatura Nacional de Juan 

Carlos Onetti,23  relembra essa polêmica e cita dois autores que discordaram de 

Fredric Jameson: Aijaz Ahmad24 (1988) e Doris Sommer25 (2004). Segundo Maroca 

(2013): 

Ahmad expressa seu incômodo com o fato de que, para Jameson, o 
primeiro e o segundo mundo sejam estabelecidos segundo seus 
sistemas de produção (capitalismo e socialismo), enquanto terceiro 
mundo é definido “em termos de uma ‘experiência’ de fenômenos 
inseridos externamente. Aquilo que é constitutivo da própria história 
humana estará presente nos dois primeiros casos, ausente no 
terceiro” (MAROCA, 2013, p. n/c). 

Essa crítica de Ahmad aponta para a fragilidade da classificação de Jameson 

sobre o que seria o “Terceiro Mundo”. Enfim, Ahmad afirma que a leitura de Jameson 

é reducionista e superficial. A autora constata que é  

[...] interessante a leitura de Doris Sommer que apresenta a 
possibilidade de ler algumas obras latino-americanas do século XIX 
como alegorias da nação. Elas seriam obras fundadoras da nação, no 
momento em que os países latino-americanos iam se tornando 
independentes. (MAROCA, 2013, p. n/c). 

Doris Sommer (2004) afirma que Jameson falou demais, uma vez que algumas 

obras do “Terceiro Mundo” não podem ser lidas como alegorias nacionais e de menos 

porque também tem autores do “Primeiro Mundo” que escrevem alegorias nacionais. 

Sabendo dessa polêmica, continuaremos nossa leitura de Macunaíma, sob a 

perspectiva que esta trata de uma alegoria nacional. 

2.1.4 Alegorização do homem brasileiro: narrativa mitológica 

Entendemos que Macunaíma, por meio da narrativa mitológica e surreal, 

reconstrói o passado do povo brasileiro e levanta questões que possibilitam pensar 

sobre o caráter da brasilidade. O nascimento na mata-virgem não indica apenas 

relação de espaço, mas também de tempo. Pois a mata-virgem remete ao Brasil antes 

da chegada dos europeus. A transformação, que ocorre com Macunaíma e seus 

                                                           
23 MAROCA, Viviane M. Periquito el Aguador e o projeto de literatura nacional em Juan Carlos Onetti. 

In: X Seminário Internacional de História da Literatura, 2014, Porto Alegre. Anais do X Seminário 
Internacional de História da Literatura: histórias ou histórias: desdobramentos da história da 
literatura [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013. v. 1. p. n/c. 

24 AHMAD, Aijaz. A retórica da alteridade de Jameson e a “alegoria nacional”. In: Novos Estudos. 
Cebrap. São Paulo, n.22. p.157-182, out, 1988. 

25 SOMMER, Doris. Ficções de fundação – Os romances nacionais da América Latina. Trad. 
Gláucia Renate Gonçalves & Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: UFMG, 2004.  
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irmãos Maanape e Jiguê, indica a relação temporal também teatralizada na cena em 

que os personagens mudam de cor, remetendo ao processo de miscigenação, que 

durou alguns séculos.  

O mesmo ocorre quando os três irmãos chegam a São Paulo, pois o contraste 

entre o primitivo e o moderno não é apenas espacial, mas também temporal. A 

surpresa em relação a vida agitada na metrópole e o desconhecimento das máquinas 

pelos personagens indicam um choque entre o passado do Brasil (terra distante e 

selvagem) com o seu presente (absorvendo as inovações tecnológicas).  

O personagem Macunaíma pode ser entendido como a alegorização do homem 

brasileiro porque suas caraterísticas assim sugerem. Seu nascimento na mata-virgem 

remete aos primeiros habitantes do Brasil. Seu crescimento mágico (corpo robusto e 

cabeça pequena) remete ao complexo que vive o homem brasileiro, que contém em 

sua formação o primitivo e o civilizado, de querer ser o outro, resultando na imitação 

da cultura europeia. Ainda há sua transformação em homem branco, que retira seu 

caráter indígena e enaltece a assimilação do outro. Por esses motivos, entendemos o 

personagem Macunaíma como uma alegorização do homem brasileiro.  

Sobre a questão de o protagonista ter a cabeça pequenina e o corpo robusto, 

esta faz-nos lembrar de uma notável pintura de Tarsila do Amaral: O Abaporu, pintada 

em 1928. Pois a obra pictórica de Tarsila pertence ao um mesmo movimento estético-

cultural: o Modernismo, de Macunaíma. Mostraremos a partir agora os possíveis 

diálogos dessas obras.  

2.2 Abaporu: alegoria do homem brasileiro 

A obra Abaporu é considerada por pesquisadores e críticos de arte como uma 

das telas mais significativas da pintora modernista Tarsila do Amaral, e marca uma 

grande ruptura com a arte acadêmica, modelo que, no campo artístico, tinha tendência 

a ser seguido na época. 

Tarsila do Amaral assim descreveu sua pintura: “uma figura monstruosa, pés 

imensos, sentada numa planície verde, o braço dobrado repousando em um joelho, a 

mão sustentando o peso-pena da cabecinha minúscula. Em frente um cactus 

explodindo em uma flor absurda” (TARSILA apud GOTLIB, 2003, p. 152). 
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Figura 1 – Abaporu (1928) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

O primeiro passo é analisar os elementos formais dessa pintura. Temos dois 

círculos amarelos na parte superior da tela. Cores chapadas e opacas. Alegres e 

vibrantes. Primárias, secundárias, terciárias e neutras. Vemos linhas retas e curvas 

que delimitam figuras estilizadas. Observamos que não há ilusão de profundidade, 

mesmo havendo dois planos. No primeiro plano, está a figura central e o segundo 
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plano é aquele em matiz azul. Percebemos ainda que há equilíbrio na obra, pois as 

cores e as formas são bem distribuídas. Os círculos amarelos centralizados na 

margem superior puxam-nos o olhar. O azul puríssimo, o verde gritante e o amarelo 

vivo, todos bem distribuídos, dão uma sensação de tranquilidade e vitalidade. 

Trata-se de um quadro de 85x73 cm e devemos levar em consideração, 

também, o ambiente que ele está inserido (local no museu, as paredes do museu, 

etc.). Sobre tais informações, sabemos que esta obra encontra-se na Argentina, 

especificamente no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Fundação 

Costantini). 

Referenciando as figuras presentes na obra, podemos dizer que vemos um sol 

representado na margem superior. Percebemos um cacto verde no canto superior 

direito. Uma figura aparentemente humana, apesar de deformada, de pé gigante e 

cabeça minúscula que parece refletir com o braço apoiado no joelho. Ela está sentada 

em uma planície verde. No segundo plano, o azul pode indicar o céu. 

Para uma melhor compreensão da obra, precisaremos também observar os 

objetos da pintura, ou seja, perceber as relações que há entre as figuras 

representadas e aquilo que elas se reportam. Assim, a obra tem a capacidade 

intrínseca de reportar a algo fora dela.  A ênfase dessa pintura não está apenas na 

figura central de pé grande e cabeça pequena. Todas as demais figuras são 

importantíssimas para a composição da obra, assim a paisagem também é enfatizada.  

Podemos notar uma complexidade de referencialidade nessa pintura,  círculo, 

que aparentemente é uma figuração do Sol, assemelha-se a uma laranja. E a figura 

deformada no centro da tela? É um homem? É humano? É um monstro?  

Podemos, em Abaporu, perceber as rupturas com a arte acadêmica ocidental. 

Cores puras, formas estilizadas e figura grotesca. Percebemos influências europeias 

como as formas estilizadas: o cacto simplificado, o sol representado por um círculo 

simples, a figura deformada estilizada. Ausência de perspectiva (técnica que confere 

realismo às obras pictóricas). Uso de cores de forma livre, como cores puras sem a 

subordinação às regras da arte acadêmica. Percebemos influência fauvista26 que 

                                                           
26 Movimento criado pelos fauves (“feras” nome irônico). “O grupo, sob a liderança de Henri Matisse 

(1869-1954), tem como eixo comum a exploração das amplas possibilidades colocadas pela utilização 
da cor. A liberdade com que usam tons puros, nunca mesclados, manipulando-os arbitrariamente, 
longe de preocupações com verossimilhança, dá origem a superfícies planas, sem claros-escuros 
ilusionistas”. Disponível em: FAUVISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3786/fauvismo>. Acesso em: 10 de Mai. 2018. Verbete 
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defendiam a liberdade no emprego das cores e a figura estranha ao centro, que 

ultrapassa os limites do real, da lógica, indicando uma possível influência surrealista27. 

O cacto estilizado pode significar os cactos reais, já que essas plantas da 

família cactaceae estão bem presentes no nordeste brasileiro. A figura central 

deformada pode indicar por meio do pé imenso um homem primitivo do Brasil, pois o 

pé parece brotar do solo dando um aspecto de naturalidade ao homem naquele 

ambiente. A cabeça pequena pode aludir à falta de estudos, ao difícil acesso a uma 

educação de qualidade, enfim a cabeça pequena refletindo pode significar uma 

contradição entre o trabalho intelectual e o braçal.  Podemos dizer que o azul puro se 

refere ao céu limpo, de ar puro, sem a presença de gases tóxicos. A planície verde 

sugere referências ao relevo brasileiro e o sol amarelo que mais parece a metade de 

uma laranja, pode indicar um país de clima tropical, nesse caso, o Brasil. A partir dessa 

leitura da pintura, resta-nos interpretá-la agora. Por que um homem de cabecinha 

pequena e pé gigante? 

Ao analisarmos o nome da obra “Abaporu”, que significa “comedor de carne 

humana”, percebemos sua referencialidade ao homem primitivo. Aracy Amaral em 

Tarsila Sua Obra e Seu Tempo (1975) sobre o nome Abaporu afirma: 

O título? Era tão intensa a vinculação com a terra nessa figura central 
que correram ao dicionário tupi – guarani de Montoya, do pai de 
Tarsila, para obter o nome para a tela. Finalmente compuseram a 
palavra: Abaporu. Aba: homem; poru: que come. 

“Segui apenas uma inspiração sem prever os seus resultados. Aquela 
figura monstruosa, de pés enormes, plantados no chão brasileiro ao 
lado de um cacto, sugeriu a Oswald de Andrade a ideia da terra, do 
homem nativo, selvagem, antropófago...” diria Tarsila com 
simplicidade anos depois. (AMARAL, 1975, p. 247). 

Desse modo, segundo nossa interpretação, trata-se de uma alegoria em que o 

Abaporu representa o homem brasileiro. O pé grande indica o homem que nasce da 

terra. O corpo grande com cabeça minúscula pode representar a complexidade do 

                                                           
da Enciclopédia. 
ISBN: 978-85-7979-060-7.  

27  “O termo surrealismo, cunhado por André Breton com base na ideia de "estado de fantasia 
supernaturalista" de Guillaume Apollinaire, traz um sentido de afastamento da realidade comum que 
o movimento surrealista celebra desde o primeiro manifesto, de 1924. (...) Na contestação radical de 
valores que empreende, faz uso de variados canais de expressão - revistas, manifestos, exposições 
e outros -, mobiliza diferentes modalidades artísticas como escultura, literatura, pintura, fotografia, 
artes gráficas e cinema”. Disponível em: SURREALISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3650/surrealismo>. Acesso em: 10 de Mai. 2018. Verbete 
da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7. 
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brasileiro “corpo adulto, cabeça infantilizada”, ou seja, um ser que é facilmente 

influenciável (imitação europeia). Pois a partir dos elementos utilizados, das figuras 

representadas, há uma relação com elementos do Brasil. A referencialidade do cacto, 

o céu ensolarado, as cores presentes em países tropicais como o Brasil, são 

elementos que embasam nossa leitura alegórica da obra.  

2.3 O Homem Cordial em Macunaíma e Abaporu 

Observando essa complexidade do personagem Macunaíma e do personagem 

representado em Abaporu, delineamos um paralelo com a obra Raízes do Brasil, 

publicada em 1936, de Sérgio Buarque de Holanda. Na referida obra, o autor fez 

reflexões sobre o homem brasileiro, defendeu a ideia de uma polidez superficial, uma 

cordialidade não intrínseca ao homem brasileiro, mas uma atitude superficial advinda 

da necessidade de se ver no outro. 

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que 
o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social e, no fundo, 
justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência — e 
isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em 
uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são 
espontâneas no “homem cordial”: e a forma natural e viva que se 
converteu em fórmula (HOLANDA, 2006, p. 147). 

Assim sendo, esse homem cordial brasileiro não é cordial por natureza, mas 

essa polidez é uma espécie de mímica deliberada em manifestações cordiais. 

Holanda (2006) afirma que, no “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo 

modo, uma verdadeira libertação do pânico que ele sente em viver consigo mesmo, 

em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira 

de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, 

periférica, que no brasileiro tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos 

outros. 

Holanda aponta o modo como o brasileiro é mimético, como ele tem 

necessidade do outro e como assimila com facilidade o estrangeiro. Esse fato ocorre 

porque assimilar a cultura do outro permite que ele se aproxime e viva no outro. 

A vida íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bastante 
disciplinada, para envolver e dominar toda a sua personalidade, 
integrando-a, como peça consciente, no conjunto social. Ele é livre, 
pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas 
que encontre em seu caminho, assimilando-os frequentemente sem 
maiores dificuldades (HOLANDA, 2006, p. 151). 
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A partir desses apontamentos de Holanda, fica perceptível como o brasileiro é 

facilmente influenciável; como ele absorve a cultura do outro com facilidade. Assertiva 

que clareia e explica as alegorias de Macunaíma (personagem) e Abaporu. A cabeça 

pequena então indica esse homem influenciável, aquele que não pensa por si só, 

sente a necessidade de se ver no outro. Entendemos, assim, o porquê, ao alegorizar 

o homem brasileiro, as cabeças, que representam o pensamento, são pequenas. 

Destarte, a alegoria foi utilizada em ambas as obras como um meio de construir 

discursos. Portanto, vamos entender a relação discursiva dos enunciados abordados 

e entender a razão das homologias desses textos. 

2.4 O Diálogo de Macunaíma e Abaporu 

Podemos dizer, assim, que há uma interdiscursividade entre o personagem 

Macunaíma e Abaporu, pois, ambos podem ser lidos e interpretados como alegorias 

do homem cordial. Mas o que é interdiscursividade? Observamos o que é a 

interdiscursividade em Bakhtin. Mas antes é preciso entender o dialogismo 

bakhtiniano. De acordo com José Luiz Fiorin (2006), em Interdiscursividade e 

Intertextualidade: 

O dialogismo é sempre entre discursos. O interlocutor só existe 
enquanto discurso. Há, pois, um embate de dois discursos: o do 
locutor e o do interlocutor, o que significa que o dialogismo se dá 
sempre entre discursos, isso fica claro quando Bakhtin discute a 
questão do que chama as "ciências do espírito" e o problema da 
"compreensão” [...] Mas o que é efetivamente dialogismo em Bakhtin? 
Interessam-nos dois sentidos: a) é o modo de funcionamento real da 
linguagem e, portanto, é seu princípio constitutivo; b) é uma forma 
particular de composição do discurso (FIORIN, 2006, p. 166-167). 

Focamos no sentido de dialogismo em Bakhtin como sendo uma forma de 

composição de discursos. Na obra Abaporu, um dos discursos que pode ser percebido 

seria a ideia de que o homem brasileiro é complexo. Isso porque se convive nele 

desejos antagônicos: o primitivismo natural com o imitar a Europa “civilizada”. O pé 

grande discursa que ele nasce da terra brasileira, mas a cabeça pequena contradiz e 

sugere que ele não pensa por si só. Admira o outro (europeu) porque acredita que 

este é um modelo a ser imitado. 

É também o que notamos no personagem Macunaíma, pois, na alegoria do seu 

crescimento, ele fica com corpo robusto e cabecinha pequena, sugerindo seu 

primitivismo e sua contradição: primitivo e civilizado. Destarte, o homem cordial 



47 
 

conceituado por Sérgio Buarque de Holanda é alegorizado em Macunaíma e em 

Abaporu. Voltemos então à questão da interdiscursividade. Fiorin esclarece que: 

Se em Bakhtin há uma distinção entre texto e enunciado e este pode 
ser aproximado ao que se entende por interdiscurso - já que se 
constitui nas relações dialógicas, enquanto aquele é a manifestação 
do enunciado -, a realidade imediata dada ao leitor, pode-se fazer uma 
diferença entre interdiscursividade e intertextualidade. Aquela é 
qualquer relação dialógica entre enunciados; esta é um tipo particular 
de interdiscursividade, aquela em que se encontram num texto duas 
materialidades textuais distintas (FIORIN, 2006, p. 191). 

Desta forma, a interdiscursividade pode ser entendida como qualquer relação 

dialógica entre enunciados. Assim, há relação discursiva, ou seja, interdiscurso tanto 

em Abaporu (enunciado) quanto no personagem Macunaíma (enunciado). Ambos 

carregam a alegoria do homem cordial. 

Quanto ao modo de composição do discurso, tanto a artista Tarsila do Amaral 

quanto o escritor Mário de Andrade usaram a alegoria mística ou metafísica para 

produzir sentidos. Assim, ideias metafísicas são representadas, conforme a 

sistematizada alegoria histórica de Peter Burke. Dessa forma, os discursos presentes 

nos enunciados convergem para a representação complexa do homem brasileiro, 

aquele homem cordial. 

Até aqui falamos da alegoria dos personagens nas obras Macunaíma e 

Abaporu. A partir de agora mudaremos o elemento que acreditamos estar alegorizado 

nas obras Macunaíma e Morro de Favela: o espaço social. Porém, um espaço 

específico, o espaço da favela, na cidade de São Paulo - SP. 

2.5 “Alegoria da Favela” em Macunaíma 

E Macunaíma com os irmãos percorreram um grande caminho até chegarem à 

cidade paulista. Atravessaram matas e navegaram por rios até que foi “numa boca-

da-noite fria que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo esparramada 

a beira-rio do igarapé Tietê” (ANDRADE, 2016, p.44). Nesse momento, acontecia a 

transição de espaços do herói. Aqui, se ouviu a gritaria da papagaiada imperial se 

despedindo e voltando para os matos do norte. A noite marca a transição espacial do 

primitivo para o “civilizado”. 

E depois de uma noite intensa com as três “filhinhas-da-mandioca”, noite que 

custou ao herói quatrocentos bagarotes, acordou no alvoroço da cidade grande, 

ouvindo zunidos, apitos, roncos, esturros, etc. Achava que tudo aquilo eram animais, 
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mas aprendera com as cunhãs com quem havia passado a noite que não eram 

animais, eram máquinas. Com a boca cheia de sapinhos devido àquela primeira noite, 

o herói sem nenhum caráter “foi morar numa pensão com os manos” (ANDRADE, 

2016, p. 46). 

No capítulo VI, intitulado “A Francesa e o Gigante”, percebemos uma cena 

inusitada. Macunaíma com os irmãos estão construindo um papiri para morar. Papiri 

é uma palavra indígena que pode significar uma construção simples no norte 

brasileiro, ou seja, nomeando uma barraca feita de folhas de palmeiras, onde os 

seringueiros defumavam a borracha. 

Maanape gostava muito de café e Jiguê, muito de dormir. Macunaíma 
queria erguer um papiri pros três morarem porém jamais que papiri se 
acabava. Os puchirões goravam sempre porque Jiguê passava o dia 
dormindo e Maanape bebendo café. O herói teve raiva. [...] 
(ANDRADE, 2016, p. 52). 

Nesse trecho, percebemos a tentativa do personagem Macunaíma de construir 

um “barraco” na cidade de São Paulo, porém os irmãos não auxiliavam o herói. 

Maanape por beber muito café e Jiguê por dormir muito. Então, Macunaíma resolve 

mudar a situação. Transformou uma colher em um bichinho e pediu que este ficasse 

no café e mordesse a língua de Maanape, e assim aconteceu.  

Com Jiguê não foi diferente. Pegou um cabeceiro de algodão, transformou em 

uma taturana e pediu que esta sugasse o sangue de Jiguê e isso também se cumpriu. 

Continuaram a construção do papiri e Jiguê, querendo se vingar, pegou um tijolo, 

transformou este em uma bola de couro duríssima e deu a Maanape que com um 

pontapé acertou o nariz de Macunaíma. O herói enraivado “virou tijolos pedras telhas 

ferragens numa nuvem de içás que tomou São Paulo por três dias”. (ANDRADE, 2016, 

p.53). 

Podemos notar, nessa cena, que conta a origem de “três pragas”, uma 

representação do ambiente precário que o herói estava. Chegando a São Paulo, foram 

morar em uma pensão. Até que Macunaíma resolve construir um barraco de tijolo para 

morar com os irmãos. Essa cena representa um problema social relevante na época 

em que a obra foi escrita. Após a abolição da escravatura no final do século XIX, 

muitos negros foram morar em cortiços ou então nas periferias da grande São Paulo 

e construíram suas moradias em aglomerados de casas.  
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Nessa cena citada, percebemos a alegorização de um espaço social28 que 

crescia naquele momento na cidade de São Paulo, o crescimento das “favelas” que 

surgiam, a partir do século XIX, e intensificava na primeira metade do século XX. Para 

dialogar com a referida alegoria, trazemos aqui a pintura Morro da Favela de Tarsila 

do Amaral. 

2.5.1 Morro da Favela: Alegoria da Favela 

Figura 2 – Morro da Favela (1924) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Cores terrosas-claras cobrem boa parte da obra. Formas ovais esverdeadas 

contrastam com tonalidades do bege ao marrom, do amarelo ao alaranjado, do 

branco, cinza ao preto. O azul predomina na parte superior, no entanto, não está 

“puro”, mas misturado ao branco, caracterizando um aspecto acinzentado-azulado.  

                                                           
28 Entendemos aqui o espaço social como o espaço ficcional, tanto da obra literária quanto da pictórica, 

em que os personagens relacionam-se com o ambiente em que vivem. É aquele espaço onde 
acontecem as interações sociais e vai além do espaço físico (nota do autor). 
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As formas são estilizadas, retangulares, quadradas, circulares, indicando o uso 

da geometria. Percebemos dois planos, o primeiro contém as figuras, o espaço dos 

personagens; o segundo, preenchido pelo azul esbranquiçado. Não houve 

preocupação com a perspectiva, significando que há ausência da ilusão de 

profundidade. 

No centro da tela estão representadas figuras humanas, uma mulher de saia 

azul com uma listra vermelha, blusa branca e uma espécie de turbante alaranjado 

cobrindo o cabelo. Sua pele é preta, braços e pernas grossos indicando que é uma 

mulher forte. É representado ao seu lado um homem de calça azul-escuro e blusa 

branca, ao contrário dela, é alto, magro e dos braços compridos, porém a tonalidade 

da pele é homogênea àquela. Próximas a eles, três crianças estão representadas, 

duas são franzinas e a terceira é menor, barrigudinha. A cor da pele das crianças é 

preta também. 

No ângulo superior esquerdo, a representação de uma mulher preta está na 

porta de uma casinha retangular azulada. Essa casinha está aglomerada a outras 

indicando um ambiente em que várias pessoas moram próximas, dividindo um espaço 

semelhante: o Morro da Favela. 

Nesse ambiente, o urbano e o rural complementam-se. De um lado, as 

casinhas amontoadas e coloridas, do outro o verde dos vegetais, a presença de 

figuras de animais domésticos como o cachorro e o cão, descaracterizando o 

ambiente urbano e o ruralizando. Conforme Naymme Almeida Moraes (2014): 

Em Morro da Favela vemos a expressão de uma transformação social, 
Tarsila registra a marginalização das populações pobres, a artista 
ainda expressa outra realidade brasileira, a situação de miserabilidade 
dos negros no Brasil. Faltam na paisagem indícios da modernização, 
como postes, estradas e máquinas (MORAES, 2014, p. 83). 

O que percebemos em Morro da Favela é a representação de um ambiente que 

crescia naquela época que Tarsila do Amaral viveu. A partir da abolição da escravidão 

no final do século XIX (1888), os ex-escravizados migravam para a periferia da grande 

São Paulo e construíam suas moradias. Era o lugar em que o rural se chocava com o 

urbano, pois muitas pessoas dessa população vinham das grandes fazendas, nas 

quais eram exploradas. Assim, o ambiente dos marginalizados sociais crescem e 

Tarsila vê uma possibilidade de tirar esses povos da invisibilidade por meio da pintura. 

Segundo Moraes, “Há poucas décadas da abolição, na tela de Tarsila, vemos apenas 

pessoas negras como moradoras da favela, ou seja, a pintora faz uma denúncia de 
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uma realidade que atingia aos afro-descentes de forma marginalizadora” (MORAES, 

2014, p. 83).  

Morro da Favela é um exemplo de como a pintora Tarsila do Amaral conseguiu 

representar o passado e o presente do Brasil em suas pinturas. A presença em uma 

única obra, do rural e do urbano, discursa sobre esse espaço social. A população 

negra marginalizada remete a um longo passado do Brasil, desde o “descobrimento” 

pelos europeus até aquele momento presente da pintora que era caracterizado pelo 

remonte dessas populações naqueles morros periféricos. Tarsila em uma linguagem 

moderna representa o primitivo e popular, aquele caracterizado pelo ambiente 

selvagem, sem muita interferência humana e este caracterizado pela classe 

marginalizada e colonizada, que mantinham suas crenças e tradições. Segundo 

Justino (2006): 

A tela Morro da Favela possui exatamente essas duas faces: o 
primitivo e o popular, expressos em linguagem moderna. Entretanto, 
nesse esforço de ultrapassar e subjugar as contradições do caminho, 
incorporando o primitivo e o colonizado, Tarsila não aceita ser 
colonizada. Por isso mesmo atinge uma linguagem moderna 
(JUSTINO, 2006, p. 76). 

A partir da leitura da obra Morro da Favela, percebemos a alegorização do 

espaço social, tal qual nós já falamos em Macunaíma. Conforme a alegoria de Peter 

Burke, no uso metafísico da alegoria, ela é usada para teatralizar ideias metafísicas. 

Aqui o que é alegorizado é a ideia do espaço social que contém um presente 

controverso devido à presença dos elementos do passado. 

2.5.2 Artistas ou “cientistas sociais”? 

Nas alegorias dos espaços sociais, destacados em Macunaíma e Morro da 

Favela, percebemos uma preocupação social dos artistas dessas obras que, de certa 

forma, voltaram-se para a população marginalizada. Enquanto Macunaíma tenta 

sobreviver na metrópole paulista, fazendo um papiri de tijolo em um ambiente 

marginalizado, os personagens de Morro da Favela já estão habituados a esse 

espaço. Essas representações sociais destacadas, talvez, devam-se à grande 

preocupação dos artistas dessas obras, que eram praticamente “cientistas sociais”. 

Justino (2006), falando sobre as viagens desses artistas pelo Brasil, afirma: 

As viagens de exploração feitas no interior do Brasil por aqueles 
artistas tinham o propósito de estudar os costumes, a arte popular, o 
folclore, enfim, a cultura brasileira, que não aquela resumida em São 



52 
 

Paulo. Nas viagens ao Rio e a Minas, com Blaise Cendrars, e mais 
tarde à Amazônia, o grupo fez antropologia, mesmo sem o estatuto de 
cientistas. O resultado disso é perceptível nas pinturas de Tarsila e no 
Macunaíma de Mário de Andrade (JUSTINO, 2006, p. 75). 

Complementamos essa afirmação, dizendo que esses artistas também 

exerceram o papel de sociólogos sem o estatuto de cientistas. Nesse sentido, para 

representar o espaço social de forma tão complexa e tão bem elaborada, era 

necessário ter uma visão crítica e estudos profundos desses espaços.  

Para compreendermos e refletirmos sobre a origem desses espaços sociais 

representados, faz-se necessário trazermos aqui a abordagem de Lúcio Kowarick 

(2013) no artigo Cortiços: A humilhação e a subalternidade29, em que ele apresenta 

as origens dos cortiços na cidade de São Paulo. Segundo esse autor, “o cortiço é a 

habitação mais antiga em São Paulo, ligada aos primórdios da industrialização-

urbanização que se iniciou na última década do século XIX” (KOWARICK, 2013, p. 

49). Assim sendo, percebemos que esses cortiços surgiram na mesma época em que 

viveram Tarsila do Amaral e Mário de Andrade. Sobre a relação dos cortiços com as 

favelas, o autor afirma: 

O cortiço foi a moradia popular mais significativa em São Paulo até as 
primeiras décadas do século XX, cedendo lugar às casas 
autoconstruídas nas periferias distantes, destituídas de infraestrutura, 
e mais recentemente, depois de 1980, substituídas pela favela, que se 
espraiou pelas fronteiras do município (KOWARICK, 2013, p. 50). 

Segundo o autor, o surgimento das favelas é mais recente, depois dos anos 

1980. Assim, por que nas primeiras décadas do século XX Tarsila do Amaral nomeou 

sua obra de Morro da Favela? Para responder essa questão, precisaremos conhecer 

a origem do conceito de favela. Segundo Alfredo Queiroz Filho, no artigo Sobre as 

Origens da Favela30: 

O crescimento vertiginoso das favelas, no Brasil, está diretamente 
relacionado ao processo de urbanização, indissociável do período de 
intensa industrialização, particularmente nas décadas de 1950 a 1970. 
No entanto, o surgimento da favela é muito anterior ao fenômeno 
recente de concentração urbana no país. Embora seja possível 
considerar que o surgimento das habitações urbanas precárias, no 
Brasil, date do início da colonização portuguesa, as referências aos 
assentamentos denominados como favela estão associadas ao 

                                                           
29 KOWARICK, Lúcio. Cortiços: a humilhação e a subalternidade. Tempo social. [online]. vol.25, n.2, 

p.49-77, 2013.  
30 QUEIROZ FILHO, Alfredo Pereira de. Sobre as origens da favela. Mercator - Revista de Geografia 

da UFC, Fortaleza, v. 10, n. 23, p. 33-48, set./dez. 2011. 
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contexto histórico da cidade do Rio de Janeiro, no século XIX 
(QUEIROZ FILHO, 2011, p. 34). 

Essa menção do autor diz respeito ao grupo de soldados que voltaram da 

Guerra de Canudos31 e sem lugar para morar foram para o Morro da Providência no 

Rio de Janeiro e construíram suas moradias. Conforme Queiroz Filho: 

Favela é o nome popular atribuído a diferentes plantas brasileiras. Ao 
que tudo indica, a espécie da família Euphorbiaceae passou a 
caracterizar os agrupamentos de domicílios urbanos precários graças 
a um contexto geográfico e histórico muito peculiar. Esse conjunto de 
circunstâncias pode ser sintetizado pelo encadeamento de quatro 
principais elementos: planta, topografia, combate e narrativa 
(QUEIROZ FILHO, 2011, p. 36-37). 

Segundo o autor, havia a ocorrência da planta favela em uma encosta do arraial 

de Belo Monte de Canudos, o Alto da Favela. Nessa vila, localizada no semiárido 

baiano, aconteceram violentos combates no final do século XIX, início do período 

republicano no Brasil, em que os soldados voltaram da Guerra de Canudos e se 

instalaram no Morro da Providência no Rio de Janeiro. Pela semelhança deste com 

aquele do semiárido baiano, chamaram-no de “Morro de Favela”. E, a palavra Favela 

já era usada para caracterizar essas aglomerações de pessoas nos morros, na época 

em que Tarsila do Amaral deu nome à sua obra aqui analisada. 

2.5.3 O Diálogo de Macunaíma com Morro da Favela 

A cena de Macunaíma representando um grave problema social de 

desigualdade e miséria dialoga com a obra de Morro da Favela. Na obra literária, 

percebemos uma representação quase “desinteressada”, aparentando estar presente 

ali apenas para desencadear na origem das “três pragas”. No entanto, uma palavra 

remonta ao ambiente precário: “Os puchirões goravam sempre porque Jiguê passava 

o dia dormindo e Maanape bebendo café” (ANDRADE, 2016, p.52). Puchirões é 

sinônimo de mutirões, ou seja, grupo de pessoas que trabalhavam em conjunto. Esse 

grupo sempre gorava os irmãos “preguiçosos”. Desta forma, percebemos que aquele 

ambiente em que vivia Macunaíma com os irmãos era um ambiente popular e não 

elitizado. 

                                                           
31  A chamada Guerra de Canudos, revolução de Canudos ou insurreição de Canudos, foi o 

confronto entre um movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que durou 
de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no Brasil. 
Disponível em: < http://www.sohistoria.com.br/ef2/canudos/> acesso em mai. 2018. 
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Retomamos Bakhtin para falar da interdiscursividade, sabendo que esta é 

qualquer relação dialógica entre discursos. Na alegoria destacada em Macunaíma e 

na obra de Tarsila do Amaral, temos dois enunciados que contêm discursos: o 

enunciado verbal e o enunciado não verbal. Primeiramente, analisaremos se há 

relação dialógica entre os discursos da alegoria do espaço social representada em 

Macunaíma e em Morro da Favela.  

Em Macunaíma, percebemos o ambiente precário em que o herói mora com os 

irmãos, em especial quando eles tentam construir uma moradia feita braçalmente por 

eles em um espaço popular. Esse espaço popular é percebido quando os “puchirões” 

gozam dele e dos irmãos por serem preguiçosos. Assim sendo, essa alegoria contém 

a ideia teatralizada de um espaço que remonta a um problema social, ou seja, a 

questão da desigualdade e do crescimento das favelas na capital paulista. Com a 

urbanização e industrialização da grande metrópole, a partir do final do século XIX, 

pessoas de várias partes do Brasil migravam para São Paulo em busca de melhores 

condições de vida.  

Em Morro da Favela, percebemos a alegorização desse mesmo espaço, 

caracterizado pelo ambiente que reflete as desigualdades sociais e o problema das 

moradias amontoadas em condições precárias. Desta maneira, há uma relação 

dialógica entre os discursos dessas alegorias do espaço social. A alegoria surge em 

ambas como uma possibilidade de discursar sobre a cidade de São Paulo que era 

composta de uma elite burguesa e ao mesmo tempo um espaço de exclusão para 

aqueles que não se encaixavam naquela estrutura social.  

Nesse sentido, percebemos que há relação dialógica de discursos nessas 

alegorias, em que os discursos de Morro da Favela e Macunaíma têm relação porque 

ambos voltam o olhar para os marginalizados. Macunaíma, nessa cena, representa 

aquelas pessoas que iam do interior para São Paulo e eram obrigadas a ir morar nas 

periferias da cidade. Em Morro da Favela, esses espaços estão habitados por pessoas 

negras que, provavelmente, vieram das fazendas onde eram escravizados. 

Encontramos nessas obras um interdiscurso, obras que representam aquelas pessoas 

que pareciam invisíveis naquele contexto social. 
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3 CAPITULO III – DO PRIMITIVO AO MODERNO 

No terceiro capítulo, propomos uma viagem com o personagem Macunaíma, 

desde seu nascimento, na mata-virgem, à sua vivência, em São Paulo, a cidade 

“civilizada”. O nascimento do herói, será observado como o primitivo extremo e seu 

personagem em São Paulo, o extremo do moderno (civilizado). 

Em carta à Tarsila do Amaral, em 1923, Mário de Andrade convida a pintora a 

voltar para mata-virgem “onde não há arte negra”. Segundo o escritor, ele tinha criado 

o matavirgismo, era um matavirgista e era disso que Tarsila do Amaral precisava. 

[São Paulo], 15 de novembro de [1923] – Viva a República! 
Tarsila, minha querida amiga: 
(Agora a letra corrente da conversa:) 
Cuidado! fortifiquem-se bem de teorias e desculpas e coisas vistas em 
Paris. Quando vocês aqui chegarem, temos briga, na certa. Desde já, 
desafio vocês todos juntos, Tarsila, Osvaldo, Sérgio para uma 
discussão formidável. Vocês foram a Paris como burgueses. Estão 
épatés. E se fizeram futuristas! hi! hi! hi! Choro de inveja. Mas é 
verdade que considero vocês todos uns caipiras em Paris. Vocês se 
parisianizaram na epiderme. Isso é horrível! Tarsila, Tarsila, volta para 
dentro de ti mesma. Abandona o Gris e o Lhote, empresários de 
criticismos decrépitos e de estesias decadentes! Abandona Paris! 
Tarsila! Tarsila! Vem para a mata-virgem, onde não há arte negra, 
onde não há também arroios gentis. Há MATA VIRGEM. Criei o 
matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é que o mundo, a arte, o Brasil 
e minha queridíssima Tarsila precisam. 
Se vocês tiverem coragem venham pra cá, aceitem meu desafio. 
E como será lindo ver na moldura verde da mata, a figura linda, 
renascente de Tarsila Amaral. Chegarei silencioso, confiante e te 
beijarei as mãos divinas. 
Um abraço muito amigo do Mário. (AMARAL, 2001, p. 78-80)32. 

Tarsila do Amaral, a partir desse momento, começa a buscar esse primitivo de 

que Mário de Andrade falou na carta. No entanto, o embate entre o primitivo e o 

moderno parece ser uma marca de suas obras assim como na obra Macunaíma. 

Nessa perspectiva, não iremos analisar as obras da pintora modernista em uma linha 

cronológica. Nosso ponto de partida será iniciar com aquelas que aparentam ter 

privilegiado o primitivo àquelas que parecem sobrepor ao primitivo, o moderno. 

Abordando esses conceitos primitivo/moderno, torna-se necessário conceituar 

a paródia, pois aqui a entenderemos como uma linguagem propiciadora de tensão 

                                                           
32 AMARAL, Aracy. (Org.). Correspondência Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, 
2001. 
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entre o primitivo e o moderno na obra Macunaíma e nas obras pictóricas A Negra, 

Floresta, Paisagem com Touro, São Paulo e E.F.C.B. 

3.1 O Primitivo 

Nesse tópico, nosso intuito não é fazer um retrospecto do que é ser primitivo. 

Esse conceito poderá nos levar a alguns caminhos distante do que pretendemos: 

aquilo que vem primeiro ou levar a algo tecnicamente menos evoluído em relação a 

outro (comparação de culturas, por exemplo). O que pretendemos é entender como o 

primitivo e o moderno se relacionam na obra Macunaíma e em obras de Tarsila do 

Amaral. De que primitivismo estamos falando? 

Utilizado para marcar distância em relação a convenções do passado 
na Europa, o primitivismo consistiu numa busca de elementos 
originários da arte, naquilo que muitas vezes seria da ordem do 
inconsciente: nos sentimentos e na descarga de emoções “brutas”, na 
simplicidade formal – fonte, para os cubistas, por exemplo, da 
possibilidade de uma expressão plástica pura, encontrada por eles na 
arte africana. (LIMA, 2016, p. 299)33. 

Bruna Della Torre de Carvalho Lima (2016), em seu artigo Eles devoraram tudo: 

primitivismo, barbárie e as vanguardas, aponta que o primitivismo no Modernismo 

consistiu em buscar os elementos originários da arte, naquilo que quase sempre seria 

da ordem do inconsciente: nos sentimentos e na descarga de emoções “violentas”. 

Concordando com essa autora, o primitivismo aqui não será associado à ingenuidade 

artística, será entendido como uma busca às origens antropológicas pelos 

modernistas, complementadas pelas expressões advindas do inconsciente. Isso 

significa que havia a pretensão de trazer as expressões do inconsciente de maneira 

consciente. Isso pode ser exemplificado na afirmação de Mário de Andrade “sobre a 

busca do matavirgismo” em carta já citada a Tarsila do Amaral.  

O autor de Macunaíma se propôs, ao fazer essa afirmação, buscar a essência 

do homem brasileiro, conforme já demonstramos. Por meio da rapsódia deixou que o 

inconsciente se sobressaísse alegorizando o homem brasileiro por meio da narrativa 

mitológica. Assim, o início é o mato-virgem, a floresta germinadora, capaz de abrigar 

o nascimento e no final da narrativa, acolher o herói.  

O herói de Mário de Andrade é construído desde seu nascimento, às avessas. 

É preto retinto, uma criança feia que nasce a partir da “parição” de sua mãe, a índia 

                                                           
33 LIMA, Bruna Della Torre de Carvalho. Eles devoraram tudo: primitivismo, barbárie e as vanguardas. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 64, p. 296-309, ago. 2016. 
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tapanhumas. O verbo parir é associado aos animais. Dessa forma, ao relacioná-lo 

com o nascimento do herói, dá-lhe um caráter animalesco e desumano (característica 

do primitivo). 

3.2 A Paródia em Macunaíma e A Negra 

O início da obra Macunaíma pode ser entendido como uma paródia do início 

da obra Iracema de José de Alencar. Conforme observamos no seguinte trecho do 

romance de Alencar: “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” (ALENCAR, 

1991, p. s/n)34. Enquanto a heroína de José de Alencar é idealizada, descrita como 

uma mulher/deusa, Macunaíma é um herói às avessas, um personagem feio, de corpo 

robusto e cabeça pequena, considerando que a obra de Mário de Andrade buscou a 

concepção de primitivo já definida aqui.  

Tarsila do Amaral fez em suas obras algo semelhante ao que Mário de Andrade 

fizera em Macunaíma. Em 1923, pintou A Negra, uma obra que rompe com a arte 

acadêmica. Nessa pintura, pela primeira vez, um negro no Brasil, foi representado 

com tamanha força, sem ser europeizado ou fora do cotidiano escravocrata. Como 

salienta Aracy Amaral sobre a referida obra que colocou a pintora modernista como 

pioneira da arte brasileira:  

Pela primeira vez apresentava-se um preto numa tela com destaque e 
força, conscientização em sua projeção embora inconsciente, posto 
que Tarsila quase que pintava como envolvida numa atmosfera de 
irreal, da presença do preto em sua formação, em sua infância, dentro 
da paisagem que a artista se sentia pertencer, como é assinalado 
pelas folhas de vegetação (AMARAL, 1975, p. 97). 

 Amaral enfatiza os aspectos que giram em torno da produção dessa pintura. 

Talvez a presença do preto (afro) na formação da pintora desde criança, quase que 

inconscientemente, fez trazer a preta da memória para a tela. Não podemos afirmar 

que Tarsila quis retratar uma negra, em específico, apesar do nome da tela sugerir, 

pois o que é enfatizado, como o seio enorme e lábios grossos, não é característica de 

apenas uma negra, mas de muitas negras. Na obra, vemos uma união de elementos 

                                                           
34  ALENCAR, José de. Iracema. 24. ed. São Paulo: Ática, 1991. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000136.pdf> acesso em mai. 2018. 
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da formação da artista como indivíduo e das paisagens que viveu. Uma possibilidade 

de explicar o verde na tela, representando a vegetação das fazendas. 

Figura 3 – A Negra (1923) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 



59 
 

Ao observarmos a pintura, notamos que há a predominância de linhas retas 

verticais, horizontais e curvas. Na forma central da tela há linhas curvas que delineiam 

a forma da figura protagonista da obra. 

Quanto às cores, percebemos alguns matizes (amarelo, azul, verde, etc.) e 

algumas variantes de tonalidades desses matizes. Há duas tonalidades do verde, 

duas do azul. Marrom, branco e a cor predominante: uma tonalidade obtida a partir da 

mistura de dois ou mais matizes, aparentemente amarelo e marrom. 

A respeito das formas, na parte superior da tela, vemos um conjunto de 

retângulos horizontais em cores e tamanhos diferentes. No ângulo direito superior, 

uma forma que lembra uma folha de bananeira. No centro da tela, um personagem 

estilizado. A figura de uma mulher de um seio grande, pernas cruzadas, lábios 

carnudos, olhar fixo, nariz largo e ausente de cabelos. 

Quanto ao modo que a composição é estruturada, predomina o bidimensional, 

pois não há a ilusão de profundidade. No entanto, podemos destacar dois planos: o 

primeiro que está a mulher negra e o segundo composto por figuras geométricas. 

A negra, sentada ao centro, nua, com um enorme seio faz referência à ama-

de-leite, negra que no período escravocrata amamentava os filhos dos donos de 

escravos. A forma robusta, agigantada, primitiva, enfatiza a força do negro como um 

representante do povo brasileiro. A folha de bananeira se sobressai dentre as formas 

geométricas na parte superior e reforça o caráter nacional da personagem 

protagonista. Percebemos que as formas geometrizadas e a estilização da negra 

devem-se ao movimento estético-ideológico (cubismo), o qual influenciou a artista ao 

criar a obra. Conforme o depoimento da pintora sobre a criação de A Negra: 

Porque eu tenho reminiscências de ter conhecido uma daquelas 
antigas escravas que moravam lá na nossa fazenda, e ela tinha os 
lábios caídos e os seios enormes, porque, me contaram depois, 
naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios para ficarem 
compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa 
nas costas. (Apud GOTLIB, 1998, p. 83)35. 

Desta maneira, percebemos a ênfase da grandiosidade e da força do negro 

pelas “deformações”. Notamos que, com essa representação a partir da memória, a 

pintora combate o discurso pictórico que até então representava o negro estereotipado 

como as pinturas do pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e Jean-

Baptiste Debret (1768-1848), pintor francês. Pois representaram os negros 

                                                           
35 GOTLIB, Nádia Battella. Tarsila do Amaral: a modernista. São Paulo: Editora do Senac, 1998. 
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escravizados, quase sempre mostrando os aspectos negativos de ser negro na 

sociedade brasileira, como os castigos, o açoite no tronco, a subalternidade perante 

o branco, sem, contudo, individualizar a representação do negro perante a sociedade 

racista. No entanto, poderemos citar uma obra neoclássica brasileira que Tarsila do 

Amaral parece parodiar. Trata-se da obra Retrato do intrépido marinheiro Simão, 

carvoeiro do vapor Pernambucana (1853), pintada por José Correia de Lima36 (1814-

1857), pintor, desenhista e professor. Esse artista integrou a primeira turma da 

Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), em 1826.  

Nessa pintura, o negro é enaltecido ao posto de herói, apesar de ser pintado 

sob o olhar europeizado aprendido na academia de Belas Artes. No entanto, sua 

grandiosidade está contida na história de heroísmo ao lançar-se ao mar e salvar várias 

pessoas durante um naufrágio em 1853. 

Simão, africano de Cabo Verde, homem livre, casado e pai de família, 
foi eternizado no quadro de José Correia de Lima. [...] Ao analisar o 
quadro, verificamos que o pintor pretendia transmitir a ideia de que 
Simão era um homem forte, com peito à mostra e braço musculoso. 
Sua cabeça, proporcionalmente menor que o tronco, revela um rosto 
com muitos detalhes, feição que não demonstra nenhum sentimento 
ou ação, traço do estilo Neoclássico, reproduzindo os ensinamentos 
do gênero retrato da Academia (CADILHO, 2015, p. 22-23)37. 

Como explica a autora, a proporção observada conforme regrava a academia, 

estética com valores europeus como nariz e lábios que não condizem com as 

caraterísticas fenótipas africanas, mas próxima do ideal de belo clássico. Além do 

mais, a cor ao invés de ser uma tonalidade escura, foi utilizada uma dourada, na 

tentativa de aumentar a aceitação da obra pela elite branca. 

 

 

 

 

                                                           
36 Ver a biografia do pintor em; CORREIA de Lima. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22850/correia-de-lima>. Acesso em: 25 de Jul. 2017. 
Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060- 7 

37 CADILHO, Carine da C. O negro e o mestiço na pintura de Candido Portinari da década de 1930. 
2015. 97 f. Dissertação (Mestrado em Relações étnico-raciais) Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ, Rio de Janeiro. 
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Figura 4 - Retrato do intrépido marinheiro Simão, carvoeiro do vapor 

Pernambucana (1853) 

 

Fonte: Rio de Janeiro (2015). 
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No centro da tela, dentro de uma forma triangular, a figura humana. Cores 

azuladas, acinzentadas, enfim misturadas em tons escuros, preenchem o segundo 

plano vazio da tela. Do lado direito, a claridade de uma luz emerge e modifica a 

tonalidade da cor corporal da figura central, deixando-a dourada. Temos, assim, um 

retrato. 

Trata-se da imagem de Simão, homem jovem cabo-verdiano, negro livre, que, 

em um naufrágio na costa brasileira, salvou a vida de 13 pessoas.  É representado 

como um herói, considerando que há um adjetivo no próprio título da obra, pois 

“intrépido” significa bravo, corajoso, valente, engrandecendo o retratado. O rosto bem 

detalhado, peitoral à mostra indicando bravura, o braço forte segurando uma corda, 

olhar sereno, boca pequena e nariz fino incondizente com características dos povos 

africanos. A cor dourada do herói o embranquece e, simultaneamente, dá a ilusão de 

estátua complementada pela estaticidade do corpo e olhar distante. 

A pintura de Correia de Lima é acadêmica, foi produzida dentro das regras das 

academias de arte da época. Está ainda dentro do movimento artístico neoclássico, 

que se caracterizou pela retomada dos valores estéticos greco-romanos, buscando a 

beleza ideal, a harmonia da cor e das formas, contrapondo-se aos exageros e 

extravagâncias do Barroco, destacando a nobreza e a elegância da arte. Nesse 

contexto, pinturas engrandecendo negros não eram aceitas nos salões de arte. Só o 

ato heroico de Simão foi capaz de colocar sua imagem nos salões de exposições de 

pinturas. No entanto, seu retrato continha uma nota explicando o seu feito, justificando 

a existência de tal obra ali. 

Em Macunaíma e em A Negra de Tarsila do Amaral, podemos perceber que a 

busca do primitivo por meio da paródia foi uma forma desses artistas rebelarem-se 

contra os padrões artísticos do belo na literatura e na pintura enraizados na sociedade 

brasileira. Desta maneira, percebemos que há uma interdiscursividade entre essas 

obras que rejeitam as regras impostas e buscavam novos valores. Ao que tudo indica 

esses artistas concordavam que a arte deveria se reformular, refletir os novos tempos. 

Em nossas análises, nesse tópico, falamos de paródia. O termo aqui carece de 

conceituação, pois parece que uma das maneiras de Mário de Andrade contrapor o 

primitivo e o moderno em Macunaíma foi por meio da paródia, assim como Tarsila do 

Amaral fez em algumas de suas obras. Essas rupturas com os discursos “tradicionais”, 

como percebemos em Macunaíma e em A Negra, podem ser entendidas como a 
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manifestação da paródia carnavalizante. Vale trazer aqui Mikhail Bakhtin que em O 

Problema da Poética em Dostoiévski (1981) afirma sobre a carnavalização: 

A carnavalização não é um esquema externo e estático que se 
sobrepõe a um conteúdo acabado, mas uma forma insolitamente 
flexível de visão artística, uma espécie de princípio heurístico que 
permite descobrir o novo e inédito. Ao tornar relativo todo o 
exteriormente estável, constituído e acabado, a carnavalização, com 
sua ênfase das sucessões e da renovação, permite penetrar nas 
camadas profundas do homem e das relações humanas. (BAKHTIN, 
1981, p.144-145). 

Segundo esse autor, a carnavalização é uma visão artística e essa visão faz 

uma subversão dos valores tradicionais, propondo uma visão crítica do mundo. Desta 

forma, a paródia é um dos meios que se efetiva essa carnavalização em obras 

artísticas. Para Bakhtin, “a paródia carnavalesca é a paródia dialógica e não uma 

simples negação pobre do parodiado” (BAKHTIN, 1981, p. 109). Nesse sentido, na 

paródia carnavalesca há uma profunda transformação do texto parodiado.  

Para conceituar a paródia, embasamo-nos em Márcia Helena Saldanha 

Barbosa, que, em seu artigo A paródia no pensamento de Mikhail Bakhtin38 (2001), 

aborda a concepção de paródia para esse teórico que em algumas de suas obras39 

falou sobre o conceito. Para a estudiosa de Bakhtin: 

Na paródia, conforme demonstra Bakhtin, o autor fala a linguagem do 
outro, mas reveste-a de uma orientação semântica oposta à que o 
outro lhe dera, diferentemente do que se verifica na estilização. Na 
paródia, a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, 
obriga-o a servir a fins contrários ao seu significado original, com o 
qual estabelece uma relação de hostilidade. O teórico concebe a 
paródia como um fenômeno bivocal de orientação vária, porque o 
estilo e a maneira típico-social ou individual do outro ver, pensar e falar 
podem ser parodiados em diversos sentidos e revestidos de novos 
acentos. A estilização, por sua vez, só pode realizar-se numa única 

direção — a do próprio discurso estilizado (BARBOSA, 2001, p. 60-
61). 

Lembrando que o contexto em que Mikhail Bakhtin abordou a paródia é 

diferente do que Mário de Andrade utilizou em Macunaíma. Porém, essa concepção 

de carnavalização de Bakhtin pode ser aplicada no texto de Mário de Andrade como, 

                                                           
38BARBOSA, M. H. S. A paródia no pensamento de Mikhail Bakhtin. Vidya (Santa Maria), Santa Maria, v. 19, n.35, 

p. 55-62, 2001.  
39 BAKHTIN, Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense, 1981. O discurso no 

romance; Da pré-história do discurso romanesco; Epos e romance. In: Questões de literatura e de 
estética. São Paulo: Hucitec, 1988. Os gêneros do discurso; O problema do texto. In: Estética da 
criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 
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por exemplo, foi feito no artigo A Carnavalização em Macunaíma: Um Olhar 

Bakhtiniano40 de Tatiana Batista (2005) que abordou a obra de Mário de Andrade 

apontando os elementos que a caracteriza como uma obra carnavalizada. 

Estendemos também a análise da paródia às obras de Tarsila do Amaral aqui 

analisadas porque assim como em Macunaíma ocorre uma transformação radical do 

texto dos artistas tradicionais, que são parodiados.  

Em Macunaíma, como já demonstramos, ocorre uma paródia de parte 

significativa do texto de José de Alencar, transformando-o de forma extrema, assim 

como em A Negra de Tarsila do Amaral ocorre a transformação da pintura idealizada 

neoclássica. Para esses artistas, a busca do primitivo foi utilizada como um meio de 

criticar o tradicional e trazer uma nova visão sobre a arte brasileira, assim como 

Bakhtin demonstra sobre aqueles artistas que buscavam a cultura popular para rever 

as formas tradicionais de arte.  

Sobre a paródia como linguagem do Modernismo, é essencial os apontamentos 

de Affonso Romano de Sant’Anna no ensaio “Modernismo: As poéticas do 

centramento e do descentramento”41 (1975). Sobre a linguagem ou as linguagens do 

Modernismo brasileiro, este crítico afirma: 

Problemática presente em todos os primeiros textos produzidos pelo 
Modernismo é a demanda de uma nova linguagem, que fosse 
taticamente a ruptura com a linguagem interna simbolista-parnasiana 
e a reversão das experiências vanguardistas europeias em termos de 
uma linguagem autônoma e nacional (SANT’ANNA, 1975, p. 54). 

Nesse sentido, observamos que a linguagem do Modernismo é ancorada nas 

experimentações. De um lado busca romper com os movimentos literários 

tradicionais, por outro, absorvendo as vanguardas que floresciam na Europa. O 

desafio era transformar essas experimentações em uma linguagem autônoma e 

nacional. Segundo Sant’Anna (1975), o Modernismo como linguagem foi uma tentativa 

de preencher uma lacuna, estabelecendo esse preenchimento a partir da junção de 

duas ordens de linguagens: a interna e a externa. A interna seria os movimentos 

consolidados, já sendo considerados ultrapassados (romantismo, neoclassicismo, 

simbolismo-parnasianismo). A linguagem externa seria as vanguardas europeias. Das 

                                                           
40 ALVES, Tatiana Batista. A carnavalização em Macunaíma: um olhar bakhtiniano. Palimpsesto (Rio 

de Janeiro. Impresso), v. 04, p. 95-112, 2005. 
41 SANTANNA, Affonso Romano de. Modernismo: as poéticas do centramento e do descentramento. 

In: ÁVILA, Afonso. O modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
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linguagens externa e interna, o Modernismo concretizava-se como modelo autônomo. 

Nesse preenchimento, a partir da linguagem interna e externa, surgiu um aglomerado 

com três linguagens: a linguagem da mimese, da paráfrase e a da paródia. Sobre a 

paródia, nosso interesse aqui, o autor afirma que: 

Procura um corte com modelos anteriores. É uma ruptura ao nível da 
consciência, uma não-reprodução inconsciente, primitiva e ingênua de 
uma realidade estatuída. Opera uma inversão de deslocamento. 
Retoma a linguagem antiga, mas de maneira assimétrica e invertida, 
denunciando a ideologia aí subjacente. Utiliza-se das técnicas de 
apropriação e considera o poema como um objeto linguístico [...] 
(SANT’ANNA, 1975, p. 59). 

Sant’Anna fala de poemas, mas podemos perceber que essa definição pode 

ser aplicada também às narrativas e às pinturas, uma vez que ambas são linguagens 

compostas de discursos e dialogismos. Desta maneira, tanto Macunaíma e A Negra, 

partem do discurso do outro, transformando-o por meio do primitivismo. Ambos 

rompem os “valores tradicionais”: em Macunaíma, a ruptura com o índio idealizado e, 

em A Negra, a ruptura com o negro idealizado. Nessa perspectiva, o primitivo é uma 

maneira eficiente encontrada por esses artistas para rejeitar o discurso dominante, 

revisando-o e atualizando a literatura e a pintura brasileira aos novos tempos. 

3.3 A floresta germinadora em Macunaíma e Floresta 

Nesse tópico iremos analisar como o primitivo foi usado para parodiar a 

ideologia dominante em relação à literatura e à pintura em Macunaíma e na obra 

Floresta. Focaremos nesse primeiro momento, na caracterização do herói e no espaço 

por onde ele viveu na infância e parte da vida adulta.  

[...] 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.  
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!... e não dizia mais nada. [...] e numa pajelança Rei Nagô fez 
um discurso e avisou que o herói era inteligente (ANDRADE, 2016, 
p.17-18). 

Como percebemos nesse trecho, o herói era feio, demorou para falar e era 

preguiçoso. Tais características demonstram que era um ser muito diferente do que 

se esperava de um herói tradicional. Suas atitudes eram estranhas a uma criança 

considerada “normal” como “O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva” 

(ANDRADE, 2016, p. 17). Seu aspecto primitivo também pode ser notado quando 
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“Nem bem teve seis anos deram água num chocalho pra ele e Macunaíma principiou 

falando como todos. E pediu pra mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira 

e levasse ele passear no mato” (ANDRADE, 2016, p.17). Sobre o nascimento do herói, 

Manuel C. Proença afirmou: 

Macunaíma não tem pai; nasce, como os verdadeiros heróis, de mãe 
virgem. Nasce preto retinto, é da tribo tapanhumas que significa negro 
[...]. Nota-se a confluência racial desde o primeiro capítulo, pois o 
herói, índio, é preto retinto e, sendo índio é Rei Nagô quem avisa que 
ele é muito inteligente (PROENÇA, 1977, p. 127-129). 

Fica claro que, desde o nascimento do herói ele é “selvagem”. A falta de 

idealização na caracterização do mesmo o define como um “herói grotesco”. Ao que 

parece, esse herói às avessas, precisaria nascer no fundo do “mato-virgem”, que 

remete ao Brasil antes do seu “descobrimento” pelos europeus, pois, conforme dito 

anteriormente, ele pode ser entendido como uma alegoria do homem brasileiro. Nesse 

sentido, percebemos que as raízes desse homem estão na cultura indígena e africana, 

por isso, a existência da “confluência racial” que Proença observou a respeito do 

nascimento do herói. 

A floresta ou mato-virgem funciona, nesse primeiro momento da narrativa, 

como um lugar de germinação e proteção do herói. É na floresta que ele faz suas 

atrapalhadas, convive com seres da mata, “pinta e borda” até que precisa se despedir 

e se europeizar a partir do momento que embranquece na cena em que toma banho 

na cova que continha água encantada.  

A floresta germinadora também foi representada por Tarsila do Amaral na obra 

Floresta. Essa tela foi pintada em 1929 e é considerada uma grande obra desta artista, 

da fase antropofágica. Que floresta é essa? Naymme Tatyana Moraes (2014) afirma 

que: 

Em Floresta, a paisagem de encantamento, onde formas ovoides 
(sempre presentes), descansam e são resguardadas pelas raízes e 
por imensos coqueiros. Nesta imagem misteriosa da floresta de cores 
irreais, aparece um universo de formas originais, de seres primaciais, 
latentes de vida, em relação aos quais as árvores se encurvam como 
a oferecer proteção materna (MORAES, 2014, p. 124). 

O verde da floresta domina o espaço, mas se contrasta com o rosa  tímido na 

parte inferior da tela. Formas geometrizadas, como retângulos e círculos se 

sobressaem e potencializam o mistério do conteúdo da floresta. 
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Figura 5 – Floresta (1929) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Primeiramente, analisaremos os referentes da obra, ou seja, o que as figuras 

reportam no mundo exterior à pintura. Percebemos que a tela está dividida em três 

planos: o primeiro, percebe-se a presença de quatro representações de árvores e 

estas parecem “chocar” ou proteger seus filhotes em formas ovais. Os outros planos 

representam espaços mais distantes, um com os troncos que sugerem árvores 

cortadas, pois o verde intensifica, aproximando-se do preto e o outro, sugerindo o céu. 

Trata-se de uma obra moderna, claramente influenciada pelo surrealismo, 

aquela vanguarda europeia que tinha como ideologia a representação do 

inconsciente. Essa representação da floresta em que árvores protegem seus “ovos”, 

é uma volta para o “matavirginismo”, para o qual Mário de Andrade convidou Tarsila 

a voltar sua criação artística, em carta já citada. Destarte, Floresta é uma 
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representação do princípio, do ambiente que está correndo risco, e necessariamente 

precisa proteger seus filhotes para não perder os herdeiros e a continuação da 

espécie. Há uma ameaça das mudanças e rupturas, pois percebemos troncos sem 

folhas, revelando que algo as violentou, algo lhes cortou e isso amedronta as outras 

que se unem para proteger suas crias. As formas originais representadas nessa tela 

de que fala Moraes (2014), é uma configuração do primitivismo e da volta às origens. 

Nessa obra de Tarsila do Amaral, parece haver um interdiscurso com 

Macunaíma, sobretudo, no que diz respeito ao ambiente do nascimento do herói. 

Sugere que Tarsila do Amaral aceitou o convite para vir para a mata-virgem e fazer 

essa representação. A mata-virgem e protetora, indicando o princípio, remonta ao 

Brasil distante da influência europeia. No entanto, as rupturas que percebemos na 

obra, a estética das vanguardas europeias que influenciou a artista, ao pintar essa 

paisagem, pode ser entendida como uma parodia dos grandes pintores paisagistas 

tradicionais, que jamais aprovariam uma paisagem dessa forma. Podemos afirmar 

que, em Macunaíma e em Floresta, a busca do primitivo é um meio de subverter o 

discurso da ideologia dominante. 

3.4 O Moderno em Macunaíma, Paisagem com Touro, São Paulo e E.F.C.B 

Nossa leitura de Macunaíma apontou que esse personagem é controverso. 

Desde seu crescimento mágico (alegoria) e depois até a sua imitação e valorização 

da elite paulista, mostrou que no herói há uma tensão entre o primitivo e o moderno. 

Percebemos que Macunaíma é um herói desconstruído. Nesse tópico, iremos analisar 

o conceito de moderno e compreender como este se configura em Macunaíma, 

Paisagem com Touro, São Paulo e E.F.C.B. 

Essa construção do herói “desconstruído” é uma característica da 

modernidade? Conforme Marshall Berman, na obra Tudo que é sólido desmancha no 

ar (1998), a modernidade em perspectiva histórica é “um tipo de experiência vital — 

experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e 

perigos da vida — que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, 

hoje” (BERMAN, 1998, p. 15). Segundo esse mesmo autor (1998), o “ser moderno” se 

divide entre a aventura que o novo propicia e o pé nas tradições, no passado. A 

transformação deslumbrante, em contraponto com o risco de esquecimento da 

tradição, daquilo que o moderno ameaça apagar.  Analisando o personagem 

Macunaíma, podemos entendê-lo melhor sob a perspectiva de Marshall Berman 
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(1998), sobre as mentalidades modernas. Percebemos, assim, que Macunaíma 

encaixa-se, parcialmente, na seguinte mentalidade: 

Outro tipo de mentalidade moderna se dedica à paródia do passado: 
esse “precisa da história porque a vê como uma espécie de guarda-
roupa onde todas as fantasias estão guardadas. Ele repara que 
nenhuma realmente lhe serve” — nem primitiva, nem clássica, nem 
medieval, nem oriental — “e então continua tentando”, incapaz de 
aceitar o fato de que o homem moderno “jamais se mostrará bem 
trajado”, porque nenhum papel social nos tempos modernos é para ele 
um figurino perfeito (BERMAN, 1998, p. 22). 

Essa caracterização de um herói que foge ao modelo clássico pode ser 

entendida como o herói moderno. Assim, parece verdadeiro em Macunaíma aquele 

tipo de mentalidade moderna que Berman aborda e que parodia o passado, porque o 

vê como um guarda-roupa, no entanto, essas roupas não servem mais. E é incapaz 

de aceitar que o homem moderno jamais será bem trajado. No entanto, em 

Macunaíma, a parodia do passado não se constitui, pois há incapacidade de aceitação 

de que o homem moderno jamais será bem trajado. Ela consiste na aceitação de que 

o homem moderno é complexo, portanto, convive em um só ser o passado e o 

presente, ou seja, roupas de temporalidades diversas. O herói moderno não é mais 

aquele que realiza grandes feitos heroicos, que é forte, poderoso e invencível. Na 

modernidade, isso não é mais possível, o herói agora mente, engana e tem 

fragilidades. No personagem Macunaíma, o corpo robusto e a cabeça pequena de piá 

podem ser interpretados, respectivamente, como o moderno e o antigo, o primitivo e 

o civilizado. Pois não pode se libertar das raízes, apagar o passado, porém, não pode 

rejeitar o moderno, pois se vê obrigado a conviver com ele, e, assim, o herói é moldado 

pela modernidade.  

Como percebemos, a modernidade tem duas faces. Uma delas é aquela que 

compreende o progresso, a evolução e os avanços do conhecimento. A outra é a 

ameaça ao antigo, ao esquecimento do tradicional, a rejeição e desvalorização daquilo 

considerado “ultrapassado”. Em Macunaíma, podemos perceber essas duas faces do 

herói. A face voltada para o passado e a voltada para o moderno. No trecho de seu 

nascimento, podemos notar a face voltada para o passado. O passado do homem 

brasileiro, sua origem indígena, africana e europeia, em que o passado é 

extremamente importante na construção do herói. No entanto, no capítulo intitulado 

“Maioridade”, há uma passagem em que a construção de um herói controverso fica 

evidente.  
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Macunaíma, correndo do Currupira acaba encontrando uma cotia e conta a esta 

como enganara aquele. A cotia, então percebendo a ousadia do menino, resolve 

crescê-lo. Assim, joga sobre o herói um caldo de aipim envenenado. O corpo torna-se 

robusto, no entanto, o rosto permanece de piá (menino).  

Retomando a questão do herói moderno, no trecho de Macunaíma aqui 

abordado, podemos perceber uma sátira, por exemplo, ao herói grego Aquiles, pois 

enquanto aquele tinha o ponto fraco no calcanhar, Macunaíma tem esse ponto fraco 

na cabeça. Aquele devido à localização do ponto fraco, torna-se mais difícil de ser 

atingido diferentemente do herói brasileiro. Além disso, como afirma Souza, a 

ambiguidade de Macunaíma também é cultural, não só física ou psicológica: 

Mas a ambiguidade do personagem não é apenas física e psicológica; 
é também cultural. Através de uma série de símbolos Mário de 
Andrade assinala com insistência que o personagem que, no fim do 
percurso, retorna à sua morada já de posse do amuleto, não é o 
mesmo que, no início do livro, partiu em busca da muiraquitã (SOUZA, 
1979, p. 38). 

Desta forma, o homem moderno molda-se conforme o meio que o influencia. 

Além de viver em diversos conflitos, a própria cultura o transforma, uma vez que ele é 

obrigado a conviver em um ambiente multicultural, fruto da vida moderna. Ainda sobre 

o heroísmo do homem moderno, é importante lembrarmo-nos dos dizeres de Marshall 

Berman sobre Charles Baudelaire:  

O ponto crucial do heroísmo moderno, como Baudelaire o vê aqui, é 
que ele emerge em conflito, em situações de conflito que permeiam a 
vida cotidiana no mundo moderno. Baudelaire dá exemplos da vida 
burguesa, bem como das altas esferas da moda e das formas mais 
baixas de vida: o político heroico, o ministro de governo vergastando, 
na Assembleia, os seus opositores com um discurso inflamado e 
contundente, clamando contra sua política e contra si mesmo; o 
heroico homem de negócios, como o perfumista de Balzac, Birotteau, 
lutando contra o espectro da falência, esforçando-se por reabilitar não 
apenas seu crédito, mas sua vida, toda a sua identidade pessoal; 
respeitáveis patifes, como Rastignac, capazes de tudo — das mais 
desprezíveis às mais nobres ações — ao longo de seu caminho em 
direção ao alto; Vautrin, que frequenta as alturas do poder bem como 
as baixezas do submundo e exibe desenvolta intimidade com os dois 
ambientes (BERMAN, 1998, p. 140). 

Podemos, assim, perceber que o heroísmo do homem moderno está em sua 

capacidade de lidar com os desafios que a vida moderna lhe impõe. Em Macunaíma, 

esse heroísmo é percebido nos desafios constantes aos quais o protagonista é 

submetido. Na própria floresta, já é preciso enganar o Currupira, enfrentar a fome, 
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pois é obrigado a caçar. Seus desafios aumentam quando chega a São Paulo e é 

obrigado a se adaptar à nova vida na “civilização”. 

Podemos notar que o herói Macunaíma é moderno porque está em 

consonância com sua época. No entanto, o passado também está presente, pois o 

primitivo está em sua essência. Nessa perspectiva, não há imitação consciente do 

passado, há uma constante revisão deste por meio da paródia. O personagem “índio 

negro” molda-se pela vida moderna, transforma-se devido aos conflitos psicológicos, 

sociais e culturais advindos com a modernidade. Sobre a importância do passado para 

a modernidade, trazemos aqui Charles Baudelaire (1996): 

O passado é interessante não somente pela beleza que dele 
souberam extrair os artistas para quem constituía o presente, mas 
igualmente como passado, por seu valor histórico. O mesmo ocorre 
com o presente. O prazer que obtemos com a representação do 
presente deve-se não apenas à beleza de que ele pode estar 
revestido, mas também à sua qualidade essencial de presente 
(BAUDELAIRE, 1996, p. 8). 

Essa preocupação com o passado e com o presente que Baudelaire aborda 

pode ser notada na construção do herói Macunaíma. O valor histórico do passado 

constitui o nascimento do personagem, de onde ele brota. Assim como o presente que 

confronta o passado nas características primitivas e civilizadas do personagem. A 

modernidade, desta forma, precisa do passado para se ancorar e do presente para 

florescer.  

Essa tensão primitivo/moderno, que ocorre em Macunaíma, parece acontecer 

também em algumas obras de Tarsila. Em Paisagem com Touro, São Paulo e E.F.C.B, 

o primitivo na primeira parece “gritar”, enquanto que, na segunda e na terceira, o 

moderno parece sobressair.  

3.4.1 Paisagem Com Touro 

Em Paisagem Com Touro, de Tarsila do Amaral, as linhas curvas delineiam as 

formas ovais, o verde grita e domina boa parte da tela em suas variáveis tonalidades; 

no centro, uma figura branca encara timidamente o espectador. Formas geométricas 

como triângulos, retângulos, trapézio e paralelogramo, preenchidos de branco, roxo e 

marrom, direcionam o olhar do espectador para o centro da obra. Essas são algumas 

das possibilidades que esta obra proporciona quando a olhamos mais de perto 

. 
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Figura 6 – Paisagem com Touro (1925) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Paisagem com Touro (1925) é uma pintura moderna, aparentemente uma 

simples paisagem, como salienta Naymme Moraes, que abordou as paisagens de 

Tarsila do Amaral, em sua dissertação de mestrado intitulada A paisagem como um 

discurso em Tarsila do Amaral, a construção de um diálogo entre o espaço social e 

pictórico na década de XX no Brasil: do Pau Brasil a Antropofagia (2014). O verde em 

grande quantidade exalta uma natureza domesticada, sem muita interferência do 

homem. A interferência humana é apenas notada pelas casas representadas: 

A vegetação é representada de maneira exuberante, em verde 
intenso, e o elemento fundamental da tela, quase escondido, o touro 
branco, com chifres enormes. O verde da paisagem se sobressai em 
relação às outras pinturas rurais. Com as casas integradas à paisagem 
sem ultrapassá-la, Tarsila exalta uma natureza pitoresca e 
domesticada, sem interferência ou presença aparente do homem, e ao 
mesmo tempo, comportada (MORAES, 2014, p. 73). 

As imagens representadas fazem referências a uma paisagem rural, com um 

verde exuberante, dando ideia de quase nenhuma interferência humana. As casas, 
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quatro no total, sugerem a presença humana e o touro olhando fixamente o 

espectador, sugere que aquele é seu ambiente, pois está muito à vontade, tranquilo e 

calmo. Seria uma representação do Brasil rural dividido entre o primitivo e o moderno? 

A composição de Paisagem com Touro poderia ser incluída nas pinturas 

decorativas, pois, sob um primeiro olhar, mostra algo comum com árvores, 

montanhas, casas e um boi. Muitos diriam que se trata de uma pintura pobre e 

infantilizada. Porém, se analisarmos de maneira mais profunda, há algo além da 

primeira impressão. Algo que faz essa pintura não ser uma pintura comum. Que algo 

é esse? Seria a modernidade? 

Nessa perspectiva, trazemos aqui para objeto de reflexão, a modernidade 

segundo Baudelaire. Em seu ensaio O Pintor da Vida Moderna (1996), Baudelaire 

analisou obras do pintor Constantin Guys (1802-1892), apontando a modernidade. 

Baudelaire define a modernidade como: 

o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a 
outra metade o eterno e o imutável. Houve uma modernidade para 
cada pintor antigo: a maior parte dos belos retratos que nos provêm 
das épocas passadas está revestida de costumes da própria época 
(BAUDELAIRE, 1996, p. 25). 

Segundo o autor, a modernidade está presente em cada época, pois os artistas 

sempre representam o transitório e o efêmero em suas respectivas obras. Sendo 

assim, todos aqueles artistas que não conseguem mediar o eterno com o transitório 

são “preguiçosos”. No entanto, observar numa pintura o que é transitório e o que é 

eterno pode ser um tanto complexo. Mas nossa tarefa aqui é tentar compreender na 

obra Paisagem Com Touro o que seria esse eterno e imutável e o que seria o efêmero 

e transitório. 

A princípio, podemos notar que a pintora Tarsila do Amaral não inova na 

temática, já que paisagens são representadas na pintura muito antes de Tarsila existir. 

O ambiente rural, a vida no campo, um ambiente tão comum no Brasil dos anos 1920 

que, pela temática escolhida por Tarsila, a modernidade camufla-se. Trazemos aqui 

Maria José Justino que, em O Banquete Canibal (2002) explorou a modernidade em 

Tarsila do Amaral, pois ela afirma que: 

A artista reelabora essas heranças, agregando-lhe novos signos, 
criando dessa forma uma nova linguagem. Signos como a máquina, a 
eletricidade, a velocidade, isto é, signos modernos, coabitam sem 
constrangimento com o caboclo, as festas populares, os bichos da 
fazenda, os mitos, enfim, com o imaginário popular. Essa elaboração 
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do elemento moderno junto ao antigo, conjugando-os, é totalmente 
nova na iconografia brasileira (JUSTINO, 2002, p. 32). 

Analisando Paisagem com Touro, percebemos o primitivo: a paisagem rural 

distante do espaço urbano. Em nossa perspectiva, podemos dizer que isso é o eterno 

e imutável de que fala Baudelaire. Entretanto, e a outra metade da arte, a 

modernidade, onde está nesta obra? Reparem na estilização das formas (árvores 

simplificadas), em suas geometrizações (casas retangulares e sem detalhes, 

montanhas ovais e circulares). Isso se deve ao rigor do Cubismo, uma das vanguardas 

europeias que influenciou sua pintura. 

Encontra nesse imaginário não somente a inspiração, mas a 
substancia ela-mesma; e na vanguarda europeia – em particular, no 
cubismo e no surrealismo – a linguagem formal que respondia às suas 
necessidades. Dessa síntese resulta uma nova pintura, que traz o rigor 
do cubismo, o resgate do primitivismo desse mesmo movimento e de 
outras estéticas (expressionismo) [...]. Nessa síntese, elaborada por 
Tarsila, o novo está presente (JUSTINO, 2002, p. 32). 

Dessa forma, na pintura Paisagem com Touro, encontramos as duas metades 

da arte que Baudelaire salienta. A primeira metade, o eterno e imutável estão contidos 

na temática pintada por Tarsila: o ambiente rural, sem muita interferência humana, 

assim a paisagem é primitiva e naturalista. Nessa paisagem, percebemos o passado 

(um ambiente ainda atrasado em relação às invenções tecnológicas que eram 

introduzidas no Brasil na época). No entanto, nas estéticas modernas (vanguardistas) 

presente na obra, está o efêmero e o instantâneo, ou seja, a modernidade. Assim, a 

modernidade está em Paisagem com Touro nas formas que sintetizam o conteúdo. 

Em relação à estética da obra, percebemos rupturas. As cores utilizadas na 

composição são puras, opacas e livres, ou seja, longe do rigor acadêmico vigente na 

época. Essa escolha das cores pela artista indica como ela era moderna. Entendia 

que era preciso renovar e se libertar da opressão das academias de Belas Artes. 

Segundo a própria pintora Tarsila do Amaral, sobre a ruptura no emprego das cores: 

Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do 
gosto apurado... Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as 
para minhas telas: azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde 
cantante, tudo em gradação mais ou menos fortes, conforme a mistura 
do branco. Pintura limpa, sobretudo, sem medo dos cânones 
convencionais. Liberdade e sinceridade, uma certa estilização que a 
adaptava à época moderna (AMARAL, 1939, p. 31). 

Dessa forma, a pintura valoriza a tradição, ou seja, o gênero pictórico 

paisagem, no entanto, revisa-o, pinta paisagens modernas de um ambiente rural e 
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primitivo, sem idealizações ou imitação consciente (fiel), mas representando-o como 

o imaginava.  

Quanto às formas representadas na obra, há uma estilização e geometrização 

das mesmas. Não há ilusão de movimento, o que garante ludicidade, uma vez que as 

formas representadas de maneira simplificada lembram brinquedos. Tarsila, desse 

modo, ao pintar Paisagem com Touro, não ignora o passado, este está na temática e 

nas técnicas de composição pictórica. No entanto, rejeita a perspectiva e preenche as 

formas com cores, antes consideradas feias. Mas a pintura não ignora o equilíbrio e 

demonstra o quanto Tarsila conhecia e utilizava as técnicas tradicionais. Assim sendo, 

a modernidade na obra tira a mesma de uma pintura decorativa e a insere em um local 

de grandiosidade, devido às duas metades da arte da qual falou Baudelaire. O 

efêmero e instantâneo soma com o eterno e imutável, elevando a qualidade artística 

da obra. 

Analisando essa tensão entre primitivo/moderno, percebe-se que, nesta obra 

há semelhanças com Macunaíma. Em ambas, as características do moderno e 

primitivo são evidentes. O efêmero e o imutável também podem ser percebidos em 

Macunaíma, como já analisamos, a valorização do passado, a busca das origens, 

podem ser entendidas como uma face do imutável, no entanto, suas contradições, a 

imitação da cultura europeia demonstram a face do efêmero.  

A paródia muito utilizada em Macunaíma, modificando e subvertendo os 

discursos do outro, parece estar contida também em Paisagem com Touro. As cores 

presentes na obra, pouco utilizadas por serem consideradas caipiras, podem ser uma 

paródia dos grandes paisagistas que imitavam a natureza na maior perfeição possível. 

Nessa pintura, percebemos a negação do discurso da arte acadêmica assim como em 

Macunaíma há a negação do discurso das escolas literárias rigorosas (romantismo, 

arcadismo, etc.).  

Se observarmos, Macunaíma e Paisagem com Touro, também percebemos 

discursos semelhantes na perspectiva de Marshall Berman sobre as mentalidades 

modernas. As duas obras valorizam o passado, no entanto, notamos que as “roupas” 

dele não as servem mais, por isso Macunaíma é um herói controverso e a obra 

pictórica de Tarsila do Amaral é uma paisagem, mas inova em relação às pinturas de 

paisagens tradicionais. 

3.4.2 São Paulo e E.F.C.B. 
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Se, em Paisagem com Touro, o primitivismo e a tradição parecem dominar, em 

São Paulo, o que predomina é o urbano, a modernidade. A razão sobressai nessa 

pintura, pois as formas geométricas são mais rígidas em relação à Paisagem com 

Touro. 

Figura 7 – São Paulo (1924) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Percebemos a cor verde e o azul, mas de maneira tímida. Aqui o que é 

enfatizado é o ambiente moderno, representado por cores mais tênues e contidas, as 

quais chamaremos de cores da modernidade contrapondo-se ao verde e ao azul, as 

cores da natureza selvagem. Trata-se de uma representação do espírito moderno, na 

época, da cidade de São Paulo, o Vale do Anhangabaú. Naymme Moraes sobre essa 

obra afirmou: 

Em São Paulo, Tarsila retrata a paisagem do espírito moderno, 
representado pela cidade de São Paulo, cortada por um viaduto, o 
centro do quadro, sobre duas colunas de metal. Os prédios em 
segundo plano são representados como cubos e retângulos, como já 
eram pintadas as casas em suas paisagens rurais, com uma única 
palmeira ao fundo (MORAES, 2014, p. 95). 
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Conforme descrita por Naymme Moraes, nessa obra, o moderno parece sufocar 

o primitivo. O verde intenso demonstra a presença deste, mas o azul-acinzentado, o 

bege apagado, os prédios ao fundo, a presença solitária de uma palmeira, as linhas 

denunciando a matemática das construções, tudo isso reflete a São Paulo que se 

industrializava. Essa modernização da cidade de São Paulo que percebemos, nessa 

obra, pode ser melhor esclarecida por Justino (2002): 

Durante os anos de 1912 a 1930, predominou a economia cafeeira – 
responsável pelo financiamento do movimento modernista -, cujo 
excedente era investido em capital industrial. São Paulo era uma 
cidade habitada por fábricas e operários, contrastando com a 
oligarquia do café (JUSTINO, 2002, p. 12). 

Desta maneira, se por um lado a cidade recebia as fábricas, do outro, o poder 

ainda estava nas mãos das oligarquias cafeeiras. É esse cenário que fundia a tradição 

(o primitivo) com a modernidade que crescia, que observamos na obra São Paulo. 

Percebemos que Tarsila do Amaral foi ainda mais radical, representando o moderno 

em uma outra obra: E.F.C.B. Falando da modernidade em Tarsila do Amaral, é quase 

uma obrigação compreender a representação do símbolo da inovação e velocidade 

naquela época, a Estrada de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro. 
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Figura 8 – E.F.C.B. (1924) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Aqui há a predominância de linhas pretas, formas geométricas e cores menos 

“caipiras”, uma marca das pinturas de Tarsila do Amaral. Ao fundo, um céu azul 

esbranquiçado, casas e uma igreja. Três palmeiras e quatro árvores, indicando a 
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predominância da modernidade extinguindo o primitivo. Aqui percebemos o auge da 

influência cubista. Conforme Justino (2002): 

Tarsila quer abraçar o novo sem abrir mão das raízes. Do cubismo, 
ela tira proveito da teoria para traduzir São Paulo enquanto processo 
de modernização, isto é, exprimindo o elemento mecânico, geométrico 
e urbano (JUSTINO, 202, p. 50). 

Percebemos nessa pintura, a diminuição no emprego do verde, azul, amarelo 

vivo, todas essas cores consideradas caipiras foram muito empregadas pela artista 

em outras obras. Aqui, a modernidade também tem cor que se contrasta com as cores 

do primitivo, as cores puras. Postes de eletricidade, estação ferroviárias e luminárias, 

as marcas das transformações humanas no espaço, mesmo a artista não tendo 

representado nenhuma figura humana. 

Nessas duas obras analisadas, nesse tópico, o espaço social é muito 

semelhante a trechos de Macunaíma, quando o herói chega a metrópole paulista.  

Observemos o trecho em que o protagonista acorda na cidade de São Paulo e se 

assusta com os sons que ouve: 

Acordou com os berros da bicharia lá em baixo nas ruas, disparando 
entre as malocas temíveis. E aquele diacho de sagui-açu que o 
carregara pro alto do tapiri tamanho em que dormira. . . [...]. As cunhas 
rindo tinham ensinado pra ele que o sagui-açu não era saguim não, 
chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que 
todos aqueles piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não 
eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas apitos buzinas e 
tudo era máquina (ANDRADE, 2016, p. 45). 

O trecho narrado apresenta um choque entre o primitivo e o moderno, o 

selvagem e a máquina. Tudo era novidade para o herói e sua assimilação do novo 

espaço era necessária. Aqui, percebemos por meio do “choque” do personagem, o 

Brasil moderno e o Brasil “atrasado”, o Brasil industrializado e o Brasil “interior”, que 

nem sequer conhecia essas inovações. No entanto, aquele Brasil moderno não era 

tão civilizado conforme parecia, era também violento e bárbaro. Essa face pode ser 

percebida quando é narrado o momento em que o personagem Macunaíma resolve 

brincar com a máquina: 

Então resolveu ir brincar com a Máquina pra ser também imperador 
dos filhos-da-mandioca. Mas as três cunhãs deram muitas risadas e 
falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que não tinha 
deus não e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. 
[...] Era feita pelos homens. Se mexia com a eletricidade com fogo com 
água com vento com fumo, os homens aproveitando a força da 
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natureza. Porém jacaré acreditou? nem o herói! (ANDRADE, 2016, p. 
45-46). 

Percebemos a dificuldade de Macunaíma acreditar que as máquinas não eram 

deuses. Isso porque o herói veio de um outro espaço em que essas “modernidades” 

não estavam presentes. Nessa cena, percebemos que o moderno sufoca o primitivo, 

que acaba cedendo gradualmente, na medida em que o herói vai familiarizando-se  

com o contexto da cidade moderna.  

Nessa cena, igualmente, fica claro a tensão primitivo/moderno quando o herói 

desconhece as máquinas e passa nomeá-las como se fossem deuses da floresta. Isso 

faz com que as cunhãs riem dele, dizendo que deuses era “gorda mentira antiga”. 

Nesse sentido, a convergência de discursos das obras São Paulo, E.F.C.B e esses 

trechos da narrativa Macunaíma são evidentes, pois percebemos o sufocamento do 

primitivo pelo moderno, no entanto, aquele coexiste com este, mesmo sendo 

sufocado. 

Em Macunaíma, o contraste primitivo/moderno está não apenas no 

personagem protagonista, como também no espaço como acabamos de analisar. Em 

São Paulo e E.F.C.B., o espaço é parecido com este narrado na obra de Mário de 

Andrade, em que a modernidade tenta sufocar o primitivo. Trata-se de uma maneira 

dos artistas dessas obras parodiarem os discursos dominantes, que pareciam estar 

presos no Brasil rural. Em Macunaíma, um índio-negro-branco que se adapta à 

“civilização” contrapõe-se ao índio-idealizado-selvagem de José de Alencar, como 

Peri,  de O Guarani42. As paisagens de Tarsila aqui analisadas parecem parodiar as 

paisagens de Victor Meirelles43, que representa o espaço de um Brasil rural, cenas 

épicas, ausente de modernidade. Há a subversão de discursos dominantes, 

configurando a utilização da paródia por Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. 

3.5 Tensão Primitivo/Moderno 

Conforme nossas análises neste capítulo, percebemos como o primitivismo e a 

modernidade configuram-se nos enunciados de Macunaíma, A Negra, Floresta, 

Paisagem com Touro, São Paulo e E.F.C.B. Fizemos uma comparação de discursos, 

                                                           
42ALENCAR, José. O guarani. São Paulo, Martin Claret, 2003.  
43  Pintor, desenhista e professor, começou sua trajetória precocemente, realizando paisagens da 

cidade. Frequentou a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro e aos vinte anos, 
conquistou o Prêmio Especial de Viagem à Europa. De 1853 a 1861, viveu primeiro na Itália e em 
seguida na França, onde se dedicou ao estudo e ao trabalho. Disponível em: < 
http://museuvictormeirelles.museus.gov.br/victor-meirelles/biografia/> acesso em jun, 2018. 
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analisando o diálogo dessas obras. Nessa perspectiva, apontamos o interdiscurso e 

constamos a utilização da paródia por esses artistas para romper com o discurso do 

outro.  

Na alegoria do nascimento (início da obra) de Macunaíma, percebemos a busca 

pelo primitivismo, quando é atribuído seu nascimento à mata-virgem e na afirmação 

de que a “índia tapanhumas pariu uma criança feia”, também nas características 

físicas e na personalidade do herói. Em A Negra, o primitivismo apareceu no 

agigantamento e deformação da figura representada; em Floresta, na mata 

germinadora; em Paisagem com Touro, no ambiente rural. Sobre o primitivismo 

buscado por Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, Justino (2002) afirma: 

Se o primitivismo era redescoberto pela Europa com muita dose de 
exotismo, para nossos modernistas era o seu cotidiano, primitivo puro, 
floresta virgem, experiência direta. Na Europa, o olhar cultivado 
interpretava o primitivo. No Brasil, a situação era o primitivo como 
verdade (JUSTINO, 2002, p. 70). 

Conforme afirmamos, na arte modernista, o primitivismo não é uma 

ingenuidade artística, é uma busca das origens antropológicas do homem brasileiro, 

da cultura popular, da floresta, transformando esses elementos em arte. Percebemos 

esse primitivismo, como já apresentado em Floresta, de Tarsila do Amaral, na 

representação do princípio, pois algumas árvores protegem seus “ovos” ou sementes 

enquanto notamos a ruptura, ou a ameaça moderna nos troncos decepados. 

Em Paisagem com Touro, podemos apontar uma evolução em relação à 

Floresta. Nessa obra, percebemos a presença humana nas casas construídas 

naquele ambiente natural: uma alusão às mudanças espaciais e temporais. O primitivo 

não desaparece, ainda está muito presente, mas já confrontando com o moderno (as 

casas) não rudimentares. 

Em São Paulo, o primitivo foi desaparecendo assim como em E.F.C.B. 

percebemos quase sua ausência. Esse “desaparecimento” do primitivo também foi 

observado em Macunaíma quando o herói chegou a São Paulo, pois foi se adaptando 

naquele ambiente, enfatizando suas qualidades de “herói desconstruído”. 

Notamos, então, que essas obras interdiscursam porque contêm discursos que 

reproduzem a tensão primitivo/moderno. Retomam o primitivo para romper com a arte 

padronizada das academias de arte. Não obstante, a modernidade está presente, 

conforme desatacada nessas obras pictóricas e na obra Macunaíma. Assim sendo, a 

tensão primitivo/moderno é constante nas mesmas. 
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4 CAPÍTULO IV – DISCURSO DA IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA 

Diferente dos capítulos anteriores em que abordamos conceitos relacionados à 

construção de discursos (alegoria) e de linguagem (paródia), o que faremos aqui é 

discutir o próprio discurso, ou seja, analisar como o discurso da identidade nacional 

pode ser encontrado em Macunaíma e nas obras O Vendedor de Frutas, A Feira II, 

Carnaval em Madureira e A Cuca. Examinaremos, sobretudo, se os discursos 

encontrados na rapsódia de Mário de Andrade e nas obras pictóricas de Tarsila do 

Amaral convergem ou se divergem. 

Quando falamos em identidade nacional, estamos também falando de nação. 

Assim sendo, precisaremos refletir sobre apontamentos conceituais tanto de 

identidade nacional quanto de nação e pensarmos sobre esses conceitos 

relacionados ao Brasil no começo do século XX, momento em que as obras aqui 

analisadas foram produzidas. Para o conceito de identidade nacional brasileira, 

utilizaremos Renato Ortiz (1986) e para o conceito de nação, Ernest Renan (2006) e 

Benedict Anderson (2008).  

As obras Macunaíma, esta literária, e O Vendedor de Frutas, A Feira II, 

Carnaval em Madureira e A Cuca, estas pictóricas, estão ligadas, de certa maneira, 

por um único projeto estético-ideológico, o Modernismo, cujo um dos principais 

objetivos era o de representar a identidade nacional brasileira nas artes. Segundo 

Justino (2002): 

[...] O desejo dos modernistas era inscrever a nossa identidade, 
conferindo-lhe forma e delineando limites [...]. A brasilidade era a 
perseguição de um propósito que retomava a tradição – aqui 
entendida em seu conceito alargado –, mas que era, por excelência, a 
exigência de uma forma nova, da forma que inaugura, a inscrição da 
identidade no confronto com o outro de nossa cultura (seja o 
autóctone, seja europeu) (JUSTINO, 2002, p. 21). 

A identidade nacional foi buscada na retomada da tradição, porém, numa 

tradição “revisada” e reelaborada. Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que 

buscava-se valorizar o popular, o primitivo, assimilava-se novas tendências europeias, 

novas vanguardas. Assim, “os modernistas se atualizaram na linguagem, voltaram-se 

para a terra, dignificaram a língua que falavam sem pretensões a pedantismos 

europeizantes, passando a escrever da forma que falavam (AMARAL, 1975, p. 70)”, 

isso na arte literária, como percebemos em Macunaíma. Na pintura também houve 
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grandes rupturas. Tarsila do Amaral, por exemplo, trouxe o cubismo para suas obras. 

Conforme Amaral: 

Esse cubismo, exercício necessário ao despojamento estilístico, 
estrutura da composição em superfície bidimensional, somado à 
depuração pela cor, que no caso de Tarsila é a expressão mesma da 
atmosfera subtropical até sua fase “pau-brasil” inexistente na arte 
brasileira, e que por isso mesmo faz dela um marco (AMARAL, 1975, 
p. 71). 

Diríamos então que a identidade nacional brasileira, busca incessante dos 

modernistas, foi idealizada nas artes a partir de suas faces: uma que buscou a cultura 

popular, em especial, o folclore, as origens do povo brasileiro (valorizando as etnias 

indígenas e as influências africanas), além da fauna e da flora do Brasil tropical; e uma 

outra face, que era a assimilação do outro (cultura europeia), absorvendo tendências 

modernas e transformando a arte em discurso da rejeição  ao colonialismo cultural. É 

nessa linha que percebemos um mescla do popular com o moderno. 

Falar em identidade nacional brasileira nas artes, obriga-nos a entender o que 

é essa identidade, que, a princípio, parece ser bem complexa, ainda mais se tratando 

de um país de formação multicultural como o Brasil. Nesse sentido, essa é uma das 

razões pelas quais iremos discutir o conceito de nação e consequentemente de 

identidade nacional, para entendermos o discurso de nossas obras em análises e 

comparações. 

4.1 Nação 

No primeiro capítulo desta dissertação, fizemos uma análise de Macunaíma 

como uma alegoria do nacional. Assim, o termo nacional, derivado de nação precisa 

ser aqui discutido, visto que há diversos debates e conceituações do mesmo. Em 

Comunidades Imaginadas (2008), Benedict Anderson define nação como “uma 

comunidade política imaginada, - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada 

e, ao mesmo tempo, soberana” (ANDERSON, 2008, p. 32).  Para esse autor, a nação 

além de ser imaginada, é também limitada porque “mesmo a maior delas, que 

agregue, digamos, um bilhão de habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que 

elásticas, para além das quais existem outras nações. Nenhuma delas imagina ter a 

mesma extensão da humanidade” (ANDERSON, 2008, p. 33). É também soberana, 

porque: 
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O conceito nasceu na época em que o Iluminismo e a Revolução 
estavam destruindo a legitimidade do rei dinástico hierárquico de 
ordem divina. Amadurecendo numa fase da história humana em que 
mesmo os adeptos mais fervorosos de qualquer religião universal se 
defrontavam inevitavelmente com o pluralismo vivo dessas religiões e 
com o alomorfismo entre as pretensões ontológicas e a extensão 
territorial de cada credo, as nações sonham em ser livres – e, quando 
sob dominação divina, estão diretamente sob Sua égide. A garantia e 
o emblema dessa liberdade é o Estado Soberano (ANDERSON, 2008, 
p. 34). 

O conceito de nação não é recente, pois começou a ser definido no século XVIII 

e consolidado no século XIX. Falando do contexto do surgimento das discussões 

sobre o que é uma nação, o autor Eric John Hobsbawm é de grande valia. Em sua 

obra Nações e Nacionalismo desde 1780 (1990), apresenta a origem do conceito 

nação e alguns autores que tentaram definir o mesmo. Para esse autor, “o sentido 

moderno da palavra não é mais velho que o século XVIII considerando-se ou não o 

variável período que o precedeu” (HOBSBAWM,1990, p. 13). Hobsbawm cita alguns 

dos primeiros pensadores sobre o termo nação, como, por exemplo, Walter Bagehot, 

“que apresentou a história do século XIX como a “construção de nações”“ 

(HOBSBAWM, 1990, p. 11), Adam Smith, John Stuart Mill e Ernest Renan com sua 

preleção O que é uma Nação? Este último conceituou nação da seguinte maneira: 

Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que para 
dizer a verdade não formam mais que uma constituem esta alma, este 
princípio espiritual. Uma está no passado, a outra no presente. Uma é 
a possessão em comum de um rico legado de lembranças; outra é o 
consentimento atual, o desejo de viver em conjunto, a vontade 
continuar a fazer valer a herança que receberam esses indivíduos. [...] 
A nação, como o indivíduo, é o resultado de um longo processo de 
esforços, de sacrifícios e de devotamentos. (RENAN, 2006, p. 18). 

Logo, para Renan, nação é um conceito abstrato. Uma ideia de pertencimento 

formada a partir do legado do passado e o consentimento e desejo de viver em 

conjunto no presente, desconsiderando a relevância do Estado para a definição da 

nação. Sobre a relação Nação/Estado, vale citar Samuel Pinheiro Guimarães (2008) 

que em seu artigo Nação, nacionalismo, Estado44 afirma: 

A ideia de que o Estado nasce com a nação não corresponde à 
realidade na maior parte dos casos, pois a nação seria de fato uma 
construção ideológica posterior, tendo muitas vezes a nação sido 
“construída” pelo Estado. A emergência natural das nações teria sido 
em realidade impossível em razão da ignorância das massas, da 

                                                           
44  GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Nação, nacionalismo, Estado. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n62/a10v2262.pdf> acesso em jun/2018. 
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diversidade de etnias e de religiões, da ausência de tradições reais, 
efetivas, da tardia fixação das línguas, das difusas tradições orais e, 
portanto, a emergência de uma nação teria sido somente possível 
após o surgimento do Estado moderno, que organiza uma 
administração central do Estado, e como consequência dos 
programas de educação pública, do serviço militar e da vontade dos 
dirigentes de unificar as populações (GUIMARÃES, 2008, p. 148). 

Assim sendo, aquele conceito de nação, defendido por Renan, sofreu 

modificações. O autor Hobsbawm, dissertando sobre essas transformações do termo, 

enaltece que o sentido moderno de nações, compartilhado atualmente, é totalmente 

diferente daquele estabelecido antes de 1884, pois Nação, até esse marco, indicava 

origem e, por isso, o seu significado inicialmente estava estritamente ligado ao 

território, esse era o critério em que os grupos eram separados dos habitantes de 

outros lugares e unidos aos que pertenciam ao mesmo local, e, nessa perspectiva, 

Hobsbawm afirma que “antes de 1884 a palavra nação significava simplesmente o 

agregado de habitantes de uma província, de um reino e também de um estrangeiro” 

(HOBSBAWM, 1990, p. 27). Somente depois de 1884, é que a nação passou a se 

reportar à figura do Estado Nacional: 

Mas agora era dada com um Estado ou corpo político que reconhece 
um centro supremo de um governo comum e também o território 
constituído por esse Estado e seus habitantes como um todo, - e, 
portanto, o elemento de um Estado comum e supremo é central a tais 
definições (HOBSBAWN, 2008, p. 27). 

Dessa maneira, o conceito moderno de nação está diretamente ligado ao lugar 

(território) e ao Estado (governo), conforme Samuel Guimarães salientou: quase 

sempre é esse Estado que constrói essa nação, como, por exemplo, é o caso da 

realidade brasileira, que abordaremos aqui. Entendendo a nação como uma 

comunidade imaginada, limitada e soberana (Anderson, 2008) e que a nação é uma 

alma, um princípio espiritual (Renan, 2006), focaremos na questão do termo nação 

compreendido aqui no Brasil. Nesse contexto, Richard Graham (2001) irá nos ajudar 

a entender as discussões a respeito da nação entre nós. No ensaio desse autor, 

intitulado Construindo uma Nação no Brasil do Século XIX: Visões Novas e Antigas 

sobre Classe, Cultura e Estado, é enaltecida uma divergência de pensamentos sobre 

a nação em diversos historiadores como José Honório Rodrigues, Manuel de Oliveira 

Lima, Bradford Burns, Benedict Anderson, dentre outros, a respeito da questão da 

nação e da identidade nacional na América Latina. Há dois eixos de pensamentos: 
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O primeiro eixo de pensamento vai daqueles que acreditam que, na 
América Latina, a solidariedade e a identidade nacional já existiam 
antes do surgimento dos estados independentes, e perpassa pelos 
que pressupõem o estabelecimento do estado como o primeiro passo 
para a criação de uma nação. [...] O segundo eixo de pensamento tem, 
num dos extremos, aqueles que consideram o estado uma criação de 
uma classe dominante. No outro extremo, estão aqueles que 
argumentam ou, pelo menos, implicitamente consideram, que o estado 
tenha agido por vontade própria, relativamente livre de qualquer 
interesse de grupo ou classe, e que tenha servido a nação como um 
todo (GRAHAM, 2001, p. 12). 

Percebemos então que o primeiro eixo de pensamento diz respeito à defesa 

daquelas que acreditavam que a nação brasileira já existia mesmo antes do Estado 

Brasileiro ser criado. Já o segundo eixo defende que o Estado Brasileiro foi o 

responsável pela formação da identidade nacional, sendo este Estado a criação de 

uma classe dominante. Graham descarta esse último eixo de pensamento, pois, para 

ele, esse eixo ignora a questão dos conflitos sociais. Para o autor o sentimento de 

nacionalidade não foi uma imposição do Estado apenas, pois: 

A coroa contribuiu, poderosamente, para a construção de um 
sentimento de nacionalidade entre os líderes provinciais, que 
inicialmente teriam uma fraca percepção de sua unidade. Mas a coroa 
era apenas um símbolo, enquanto a essência da coesão residia em 
uma rede nacional de clientelismo e patrocínio, baseada nos princípios 
gerais da hierarquia, da lealdade e das obrigações pessoais 
(GRAHAM, 2001, p. 43). 

No entanto, tal afirmação de Graham é contestada por Lilia Moritz Schwarcz no 

artigo Um debate com Richard Graham ou “com Estado, mas sem nação: o modelo 

imperial brasileiro de se fazer política” 45 , no qual contesta a ideia de Graham, 

defendendo o valor simbólico da coroa para despertar na população um sentimento 

de pertencimento e união. Segundo a autora, foi no decorrer do segundo reinado que 

se investiu massivamente no ideário nacional: 

No entanto, é possível arriscar e dizer que o contexto em que o tema 
da identidade se associou de forma mais imediata às práticas de 
Estado tenha sido durante o Império, e mais particularmente no 
decorrer do Segundo Reinado, quando investiu-se de forma pesada 
na recuperação e idealização de um ideário nacional e na 
conformação de um imaginário que colava o rei à imagem do Estado 
e afastava a população do fórum de decisões. A própria construção do 
Estado centrava-se na figura do monarca, a exemplo da “maioridade” 
que, a partir de um golpe conservador, em 1840, colocava um monarca 

                                                           
45 SCHWARCZ, Lília Mortiz. Um debate com Richard Graham ou "com Estado, mas sem nação: o 

modelo imperial brasileiro de fazer política" Diálogo. Disponível em: 
< http://eduem.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/viewFile/37705/19547>. Acesso em: jun/2018. 
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governante de 14 anos, que impediria com sua presença o 
desmembramento nacional. (SCHWARCZ, 2001, p. 54). 

Nesse sentido, se para Graham, o Estado não tinha um poder tão grande na 

construção do sentimento nacional, para Schwarcz, o Estado brasileiro, na figura do 

imperador, funcionou como o grande unificador da nação, possibilitando o 

fortalecimento do discurso da identidade nacional. Ressaltamos que, trouxemos esses 

autores para nossa discussão, buscando entender a complexidade da nação aqui no 

contexto do Brasil. Para melhor esclarecimento a respeito do termo, faz-se necessário 

trazer José Luiz Fiorin que, em A construção da identidade nacional brasileira (2009), 

argumentou sobre o discurso da identidade nacional brasileira citando Anne-Marie 

Thiesse (1999). Segundo Fiorin, a nação: 

Ela condensa-se numa alma nacional, que deve ser elaborada. Uma 
nação deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e 
materiais: uma história, que estabelece uma continuidade com os 
ancestrais mais antigos; uma série de heróis, modelos das virtudes 
nacionais; uma língua; monumentos culturais; um folclore; lugares 
importantes e uma paisagem típica; representações oficiais como 
hino, bandeira, escudo; identificações pitorescas, como costumes, 
especialidades culinárias, animais e árvores-símbolo (THIESSE, 
1999, p. 14, apud FIORIN, 2009, p. 116-117). 

Essa definição de Fiorin a partir de Thiesse parece ser de grande valia para 

nossas análises e comparações. Isso porque ele condensa a conceituação de 

Anderson em que a nação é “uma comunidade política imaginada” e a de Renan “a 

nação é uma alma” e converge para a de Schwarcz em que a nação foi construída a 

partir do Estado. Ainda observamos que Fiorin cita os elementos simbólicos e 

materiais que uma nação deve apresentar, dentre os quais estão: uma história, uma 

série de heróis, o folclore, a língua e identificações pitorescas. Alguns desses 

elementos estão presentes em nossas obras que serão posteriormente analisadas e 

comparadas. Nessa perspectiva, iremos refletir e delimitar, a partir de agora, a 

identidade nacional. Só assim, poderemos entender a arte do Modernismo como uma 

busca dessa identidade, construída em Macunaíma e nas obras O Vendedor de 

Frutas, A Feira II, Carnaval em Madureira e A Cuca. 

 

4.2 A construção de uma Identidade Nacional Brasileira 

Falar de identidade nacional parece ser fácil em um primeiro momento. Isso 

porque temos uma ideia de que ela é “aquilo que une um povo” e que provoca o 
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sentimento de pertencimento a uma nação. Porém, quando pensamos nos elementos 

da identidade nacional, ou quando percebemos que a mesma é construída a partir de 

discursos idealizados pelo Estado, o conceito exige um olhar mais atento. Para Fiorin 

(2009): 

A identidade nacional é uma criação moderna. Começa a ser 
construída no século XVIII e desenvolve-se plenamente no século XIX. 
Antes dessa época não se pode falar em nações propriamente ditas, 
nem na Europa nem em outras partes do mundo (FIORIN, 2009, p. 
116). 

A identidade nacional está vinculada à ideia de reconhecimento de um conjunto 

de características de uma nação, ou seja, são os elementos da nação já citados por 

Fiorin, que provocam esse sentimento de pertencimento de um povo possibilitando a 

sua identificação. Através das tradições, crenças, artes, culinária, dentre outros 

elementos que compõem a cultura ou culturas desse povo é que a identidade nacional 

é construída. Assim sendo, ela está ligada diretamente à narrativa histórica. 

Uma obra de grande valia para nossas reflexões a respeito da identidade 

nacional brasileira é Cultura brasileira e identidade nacional (1986) de Renato Ortiz, 

pois autor faz diversos apontamentos sobre a realidade brasileira, suas culturas e 

suas identidades. Esse autor afirma que a questão da identidade nacional é um debate 

antigo. Para o mesmo: 

Os diferentes autores que têm abordado a questão concordam que 
seríamos diferentes de outros povos e países, sejam eles europeus ou 
norte-americanos. Neste sentido, a crítica que os intelectuais do 
século XIX faziam à “cópia” das ideias da metrópole é ainda válida 
para os anos 60, quando se busca diagnosticar uma cultura alienada, 
importada dos países centrais. Toda identidade se define em relação 
a algo que lhe é exterior, ela é uma diferença. [...] Dizer que somos 
diferentes não basta, é necessário mostrar em que nos identificamos. 
Este é o ponto polêmico, o divisor de águas entre autores como 
Gilberto Freyre e Álvaro Vieira Pinto. Se existe uma unidade em 
afirmarmos que o Brasil é “distinto” dos outros países, o consenso está 
longe de se estabelecer quando nos aproximamos de uma possível 
definição do que viria a ser o nacional (ORTIZ, 1986, p. 7-8). 

Assim, saber das diferenças em relação a outros povos não basta. É preciso 

definir também o que une uma nação. Nessa definição do nacional é difícil um 

consenso entre os autores. Nesse sentido, o conceito de identidade nacional tem 

gerado algumas discordâncias entre seus pensadores, pois enquanto alguns 

defendem a sua objetividade, acreditando que a identidade nacional seria um 

elemento estático; outros, no entanto, defendem que a identidade nacional é algo 
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subjetivo, sendo assim, construída e transformada, podendo um mesmo indivíduo ter 

o sentimento de fazer parte de diversas identidades e a qualquer momento, 

desvincular-se de uma delas. 

Para Fiorin (2009) “o Brasil representou uma das primeiras experiências bem-

sucedidas de criar uma nação fora da Europa. A nação é vista como uma comunidade 

de destino, acima das classes; acima das regiões, acima das raças” (FIORIN, 2009, 

p. 117). Sabemos, no entanto, que o Estado teve um papel fundamental na construção 

da nação e consequentemente da identidade nacional brasileira. De acordo com Ortiz 

(1986): 

O discurso nacional pressupõe necessariamente valores populares e 
nacionais concretos, mas para integrá-los em uma totalidade mais 
ampla. A relação que procurávamos entre o popular, nacional e Estado 
pode agora ser explicada. O Estado é esta totalidade que transcende 
e integra os elementos concretos da realidade social, ele delimita o 
quadro de construção da identidade nacional. É através de uma 
relação política que se constitui assim a identidade; como uma 
construção de segunda ordem ela se estrutura no jogo da interação 
entre o nacional e o popular, tendo como suporte real a sociedade 
global como um todo (ORTIZ, 1986, p. 138-139). 

Se o Estado é a totalidade que propicia a integração dos elementos concretos 

da realidade social, é ele que delimita a construção da identidade nacional. É nesse 

sentido que surgem figuras importantes que funcionam como agentes intermediários 

para construir o discurso da identidade a partir de fenômenos de duas ordens, o 

popular e o nacional. Para Ortiz “são os intelectuais que desempenham esta tarefa de 

mediadores simbólicos” (ORTIZ, 1986, p. 139). O autor cita como tais intelectuais 

Sílvio Romero, Gilberto Freyre e Roland Corbisier e acrescenta que esses são 

“agentes históricos que operam uma transformação simbólica da realidade, 

sintetizando-a como única e compreensível” (ORTIZ, 1986, p. 139). Sob tal ponto de 

vista, o autor afirma que “o processo de construção da identidade nacional se 

fundamenta sempre numa interpretação” (ORTIZ, 1986, p. 139). Sobre a construção 

da identidade brasileira no início do século XX, Fiorin (2009) pontua: 
 

Na primeira metade do século XX, há outro movimento de construção 
identitária, que se assenta também sobre a mistura, pois considera a 
mestiçagem como o jeito de ser brasileiro. O que distingue o Brasil é 
a assimilação, com a consequente modificação, do que é significativo 
e importante das outras culturas. [...] Em Casa-Grande & Senzala, de 
Gilberto Freyre (1954), considera-se eufórica a mistura: a colonização 
portuguesa é vista como tolerante, aberta, suave, o que levou à 
mestiçagem racial, que não ocorreu nos países colonizados pelos 
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ingleses ou pelos franceses, por exemplo. O Brasil celebra a mistura 
da contribuição de brancos, negros e índios na formação da 
nacionalidade, exaltando o enriquecimento cultural e a ausência de 
fronteiras de nossa cultura (FIORIN, 2009, p. 120). 

Analisando esses intelectuais elencados por Ortiz, observamos que os 

pensadores do Modernismo, como, por exemplo, Mário de Andrade e Tarsila do 

Amaral, também construíram seus discursos da identidade nacional nas suas obras 

artísticas. Nesse contexto, Justino (2002) afirma que: 

Um dos esforços dos modernistas foi o de vencer esse lado 
acadêmico. O caminho para fazê-lo foi a recuperação do outro – o 
indígena, o negro e o popular – e, por meio desse movimento, 
interiorizando as diferenças, constituir a identidade (JUSTINO, 2002, 
p. 70). 

É nessa perspectiva que faremos nossas análises considerando que a 

identidade nacional é algo subjetivo porque vários foram os modelos de identidades 

presentes em um mesmo país. Isso demonstra que há transformação de ideias e não 

imutabilidade. Além disso, a identidade sendo um discurso conforme já defendemos 

em um momento anterior, ela torna-se subjetiva. 

Nesse sentido, analisaremos quatro elementos que consideramos ser 

identitários do Brasil na obra Macunaíma: a mestiçagem que também será analisada 

em O Vendedor de Frutas, o popular (carnaval), que também será analisado em 

Carnaval em Madureira, o folclore em A Cuca e as frutas tropicais identitárias do 

Brasil, em A Feira II.  

4.3 A Mestiçagem em Macunaíma e em O Vendedor de Frutas 

Em Macunaíma, há uma alegoria, já citada anteriormente no primeiro capítulo, 

que remete à origem do povo brasileiro. Essa alegoria faz referência ao chamado “mito 

das três raças”. Quando Macunaíma, Maanape e Jiguê estão indo para São Paulo 

encontrar o regatão peruano Venceslau Pietro Pietra que está com o muiraquitã, 

encontram 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 estava branco 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. Nem 
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bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. 
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. Macunaíma teve dó e consolou: 
— Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e 
antes fanhoso que sem nariz. Maanape então é que foi se lavar, mas 
Jiguê esborrifara toda a água encantada pra fora da cova. 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. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são 
vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e 
consolou: — Não se avexe, mano Maanape, não se avexe não, mais 
sofreu nosso tio Judas! E estava lindíssima na Sol da lapa os três 
manos um louro um vermelho outro negro, de pé bem erguidos e nus. 
Todos os seres do mato espiavam assombrados. [...]. (ANDRADE, 
2016, p. 42). 

Nesta alegoria, vemos uma profunda transformação do herói e seus irmãos,  

conforme já enaltecida em um momento anterior. Macunaíma embranquece enquanto 

Jiguê perde o pretume, porém, não fica branco, mas da cor do “bronze novo” e 

Maanape continua preto retinto como os filhos da tribo tapanhumas. Aqui temos uma 

alusão às três etnias bases da formação do povo brasileiro: a indígena, a africana e a 

europeia. Logo, a cova com água encantada representa as origens da formação do 

povo brasileiro. Tema muito discutido no início do século XX, período que a obra foi 

produzida. Para Manuel Proença: 

Mário de Andrade aproveita a lenda das raças humanas, em sua 
caracterização cutânea, para mostrar a junção das três no 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 fidelidade 
feminina. (PROENÇA, 1977, p. 152). 

Proença (1977) cita a lenda “original” que trata de três irmãos que choram a 

morte do pai, num tempo em que todos os homens eram negros. Deus tem pena dos 

irmãos e indica-lhes uma fonte em que podem se banhar e ficar brancos como a neve. 

Ao banharem nessa fonte, aconteceu algo idêntico ao que acontece com os irmãos 

em Macunaíma. 

Assim como na obra de Mário de Andrade, a mestiçagem pode ser percebida 

na obra O Vendedor de Frutas de Tarsila do Amaral.  A referida obra também pode 

ser entendida como uma alegoria do Brasil, pois representa uma ideia teatralizada, 

como a alegoria mística na perspectiva de Peter Burke, conforme apresentamos no 

primeiro capítulo desta dissertação. 
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Na obra O Vendedor de Frutas, observamos cores puras e chapadas, como o 

azul puríssimo, o verde “bruto”, o amarelo vivo. Cores muito vivas e explosivas em 

perfeito contraste, garantindo assim muita luminosidade, apresentando-se em 

diferentes tonalidades. São cuidadosamente delimitadas por linhas, contribuindo para 

a geometrização das formas; na parte inferior, as linhas ondulares dão a impressão 

do movimento da água. 

É possível perceber círculos, retângulos e formas triangulares, todas 

preenchidas por cores contrastantes e puras, propiciando perfeita harmonia. Apesar 

das linhas ondulares, percebemos uma calmaria, pelo aspecto estático e centralizado 

das figuras. Percebemos que não há um trabalho na elaboração da perspectiva, pois 

o ponto de fuga está na figura central, deixando o efeito de profundidade ausente. 

Assim, temos a “bidimensionalidade” sobrepondo-se à ilusão de tridimensionalidade. 

A composição da obra, dominada pela cor azul, transmite serenidade e 

harmonia. Além do mais, não percebemos gestualidade nos traços, muito menos 

marcas das pinceladas. E, a cor pura salta, apesar dos limites lineares impostos. Ainda 

é possível perceber que a obra foi dividida em dois planos, sendo separados pela linha 

na parte superior que separam as tonalidades azuis. 
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Figura 9 – O Vendedor de Frutas (1925) 

 
Fonte: São Paulo (2018). 

Em o Vendedor de Frutas (1925), comecemos a referenciar as figuras da obra 

com os elementos exteriores a ela. Vemos um barco, cheio de frutas e com um homem 

que olha fixamente para o expectador. No primeiro plano (parte inferior), vemos a cor 

azul, com linhas onduladas representando um rio. Temos um barco com muitas frutas 

(uma representa o abacaxi, além de outras frutas em formas de esferas). Há ainda um 
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pássaro verde num corpo de forma oval. No centro, rodeado de frutas, o homem 

mulato (representado com a pele em um tom amarelo-escurecido, além dos lábios e 

o nariz remeterem a fenotípicos afro), desproporcional, olhos claros (verdes) e de 

chapéu também amarelo. Mais ao fundo, na parte superior da tela, temos montanhas 

esféricas e ovais, além de duas casas em formas retangulares e algumas palmeiras. 

Acrescentam-se o uso do chapéu pelo rapaz e a luminosidade advinda dos contrastes 

das cores, da predominância das cores azul, verde e amarelo, o pássaro, as frutas, 

as figuras estáticas, a harmonia e a tranquilidade da composição, tudo sugere um 

paraíso tropical. Sendo assim, pode ser entendida, como uma alegoria do Brasil. 

No entanto, precisamos ir para o contexto da pintura, o contexto de ruptura da 

arte moderna. Até aquele momento, paisagens eram representadas em cores 

acinzentadas, cores misturadas, tonalidades leves. O formato era retangular 

horizontal. A arte moderna rompe com tudo isso. Justino (2002), dissertando sobre a 

obra de Tarsila, aborda as rupturas da arte moderna e a criação de uma arte brasileira 

no Modernismo brasileiro: 

Para os artistas brasileiros projetarem a sua utopia, exigia-se recusa 
da topia, isto é, todos os valores recebidos, todas as referências, livres 
de regras, de prescrições e transcrições, para embarcarem na arte 
moderna. Mas a influência do cubismo se fará ainda presente nessa 
fase pau-brasil, através do posicionamento contra o naturalismo, não 
contra a natureza, contra a imitação dos resíduos românticos. [...] O 
que vai lhe interessar como a Oswald é a natureza ingênua, o Brasil 
primitivo, mas também a sabedoria europeia: simbolicamente, a 
floresta e a escola, a inspiração primitiva e a técnica construtiva. Dessa 
sedução não escapa Mário de Andrade (JUSTINO, 2002, p. 45). 

Significa que a obra O Vendedor de Frutas é primitiva na inspiração: Brasil 

tropical, natureza com muita luz, no entanto, é também construtivista na técnica 

utilizada por Tarsila do Amaral. É importante perceber também que essa pintura não 

é uma apresentação de uma paisagem real, mas sim imaginária, fantasiosa, 

geometricamente composta, influenciada por técnicas cubistas. A artista não 

pretendia documentar uma paisagem, mas sim projetar uma paisagem que ela 

imaginava e coletava na memória coletiva. Por isso, podemos ler essa obra como uma 

alegoria. 

Salta aos nossos olhos a mestiçagem contida no “vendedor de frutas”. Traços 

afros: lábios grossos, nariz largo e a pele enfatizada na tonalidade de amarelo-

marrom, no entanto, os olhos são claros (verdes). Desta maneira, Tarsila representa 

a miscigenação assim como Mario de Andrade representou em Macunaíma. Em um 
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questionamento retórico, perguntaríamos: por que a mestiçagem é explorada nessas 

obras? 

4.3.1 A mestiçagem como um dos elementos da identidade nacional brasileira 

A consciência de que a cultura brasileira é formada a partir da mistura começou 

no Romantismo. De acordo com Fiorin (2009), “começa-se, no Romantismo, a 

construir a noção de que cultura brasileira se assenta na mistura. O romance O 

guarani, de José de Alencar, concebe um mito de origem da nação brasílica” (FIORIN, 

2009, p. 119). No entanto, era aceita a mistura originária do branco com o índio, sendo 

o negro, objeto de exclusão. 

Falar em mestiçagem atualmente, é muito comum no Brasil que é um país 

multicultural. Hoje, vista como positiva, por grande parte dos intelectuais da cultura, a 

mestiçagem foi muito criticada no passado, século XIX, sendo associada e 

responsabilizada pelo “atraso” do Brasil em relação à Europa. Renato Ortiz, em 

Cultura brasileira e identidade nacional (1986), aborda a problemática da 

miscigenação brasileira, por aqueles que seriam os precursores das Ciências Sociais 

no Brasil: Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. Segundo Ortiz: 

A questão racial tal como foi colocada pelos precursores das Ciências 
Sociais no Brasil adquire na verdade um contorno claramente racista, 
mas aponta, para além desta constatação, um elemento que me 
parece significativo e constante na história da cultura brasileira: a 
problemática da identidade nacional (ORTIZ, 1986, p. 13). 

Para esses cientistas da virada dos séculos XIX-XX, a miscigenação provocava 

atraso no Brasil. Ortiz (1986) aponta a importância desses pensadores que 

influenciaram escolas posteriores no país, como a escola de antropologia brasileira, 

pois eles: 

podem ser tomados como produtores de um discurso paradigmático 
do período em que escrevem; tem ainda a vantagem de podermos 
considerá-lo como um discurso científico, o que de uma certa forma 
esclarece as origens das Ciências Sociais brasileiras (ORTIZ, 1986, p. 
14). 

Assim, Ortiz enfatiza a importância desses pensadores da cultura brasileira, 

sem deixar de criticá-los, pois, influenciados por teorias como o evolucionismo46, não 

simpatizavam pela miscigenação, pelo contrário, a apontavam como uma das causas 

                                                           
46 “o evolucionismo se propunha a encontrar um nexo entre as diferentes sociedades humanas ao longo 

da história; aceitando como postulado que o “simples” (povos primitivos) evolui naturalmente para o 
mais “complexo” (sociedades ocidentais), procurava-se estabelecer as leis que presidiriam o 
progresso das civilizações” (ORTIZ, 1986, p. 14). 
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da falta de “desenvolvimento” do país. Além do evolucionismo de Spencer, Sílvio 

Romero também foi influenciado pelo positivismo de Comte e o darwinismo social. 

Para Ortiz (1986), “essas teorias, distintas entre si, podem ser consideradas sob um 

aspecto único: o da evolução histórica dos povos” (ORTIZ, 1986, p. 14). Nesse 

sentido, esses pensadores procuravam, embasados nas teorias da “ciência”, 

importadas da Europa, entender a cultura brasileira. Entenderam a miscigenação 

como um grave problema social, impedidora do desenvolvimento e do crescimento do 

país, porque a mesma não deixava que o povo brasileiro se desenvolvesse, saindo 

do primitivismo e alcançando a complexidade conforme pregava o Evolucionismo. 

No começo do século XX, esse panorama muda. Segundo Ortiz (1986), nesse 

momento, surge o “mito das três raças”. O mito indica origem, um ponto do qual 

emerge a história mítica. No caso do Brasil, o mito das três raças seria a origem do 

povo brasileiro, que nasceu da mistura. Para o autor: 

a ideologia do Brasil-cadinho relata a epopeia das três raças que se 
fundem nos laboratórios das selvas tropicais. Como nas sociedades 
primitivas, ela é um mito cosmológico, e conta a origem do moderno 
Estado brasileiro, ponto de partida de toda uma cosmogonia que 
antecede a própria realidade (ORTIZ, 1986, p. 38). 

Como vimos em Macunaíma, o mito das três raças também foi representado, 

contribuindo para a construção de uma identidade brasileira, a partir da mestiçagem. 

Nesse contexto, surge uma obra sobre a cultura brasileira que traz inovação ao 

abordar a mestiçagem no contexto brasileiro. Trata-se de uma proposta de Gilberto 

Freyre Casa-Grande e Senzala 47  que engrandece essas misturas de etnias e 

acrescenta que essa é uma característica identificadora do Brasil. Para Fiorin (2009): 

Em Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre (1954), considera-se 
eufórica a mistura: a colonização portuguesa é vista como tolerante, 
aberta, suave, o que levou à mestiçagem racial, que não ocorreu nos 
países colonizados pelos ingleses ou pelos franceses, por exemplo. O 
Brasil celebra a mistura da contribuição de brancos, negros e índios 
na formação da nacionalidade, exaltando o enriquecimento cultural e 
a ausência de fronteiras de nossa cultura. De nosso ponto de vista, o 
misturado é completo; o puro é incompleto, é pobre (FIORIN, 2009, p. 
120). 

Nesse sentido, vale trazermos, aqui, Darcy Ribeiro 48  (2006) que, sob sua 

perspectiva, a identidade étnica brasileira, origina-se, consideravelmente, a partir da 

                                                           
47 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. 
48 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006. 
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miscigenação. Os mamelucos e os mulatos são os maiores fomentadores do 

sentimento de ser brasileiro, pois veem obrigados a criarem algo novo, quando seus 

progenitores os excluem. É desta maneira que a mestiçagem no Brasil foi a 

motivadora de uma nova identidade e uma das essências da formação do povo 

brasileiro, visto que: 

O surgimento de uma etnia brasileira, inclusiva, que possa envolver e 
acolher a gente variada que aqui se juntou, passa tanto pela anulação 
das identificações étnicas de índios, africanos e europeus, como pela 
indiferenciação entre as várias formas de mestiçagem, como os 
mulatos (negros com brancos), caboclos (brancos com índios) ou 
curibocas (negros com índios). (RIBEIRO, 2006, p. 119). 

Aqui podemos fazer uma relação entre os discursos das obras Macunaíma e O 

Vendedor de Frutas com aqueles precursores das Ciências Sociais no Brasil, com 

ênfase no pensador da cultura brasileira Sílvio Romero. O que notamos é que os 

discursos dessas obras artísticas negam as teorias sobre a mestiçagem que a via 

como negativa, pelo contrário, há um discurso condizente com Gilberto Freyre que 

valoriza a mistura. Se, na obra literária de Mário de Andrade, percebemos a alegoria 

das três raças, reconstruindo a origem do povo brasileiro, na obra de Tarsila do 

Amaral, percebemos a mestiçagem na figura protagonista da pintura que funde 

características africanas (lábios carnudos, cor parda, etc.) com características 

europeias (olhos verdes). Percebemos então que o discurso predominante nessas 

obras é a representação da identidade nacional, em que um dos elementos evidentes 

é formação do povo brasileiro, como já explicamos, a mestiçagem.  

O outro discurso presente nas obras sustenta que a miscigenação é a 

verdadeira etnia brasileira como afirmaram Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. O mestiço 

passa a ser visto pela cultura dominante como uma identidade de certa forma 

autêntica, e não, ausente de identidade. Nesse ponto, o discurso de Tarsila do Amaral 

é semelhante ideologicamente ao de Mário de Andrade. Partilhavam do mesmo 

pensamento que a identidade nacional brasileira não poderia ser representada sem a 

miscigenação do povo brasileiro. A identidade não poderia ser fruto de uma cultura 

pura, mas sim da mistura de culturas. E essa mistura não indica a não-identidade, 

pelo contrário, ela é uma identidade peculiar. 

No entanto, o personagem Macunaíma não deve ser levado ao pé da letra como 

um mestiço, pois em um determinado momento da narrativa ele é preto retinto, noutro, 

é branco. O personagem transita entre essas etnias, sem, contudo, ser um mestiço, 
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por isso é um personagem tão complexo. Defini-lo como mestiço, é arriscado demais. 

Porém, na alegoria que destacamos nesse tópico, a mestiçagem está contida porque 

ela está além do protagonista, pois ela é perceptível tanto no herói quanto em seus 

irmãos, aí sim configura o discurso da mestiçagem como identidade brasileira. 

Eduardo Jardim (2005), enfatizando a importância dos artistas modernistas 

como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade na construção do discurso da identidade 

nacional brasileira, na obra Mário de Andrade: A morte do poeta, elucida que:  

[...] o artista e o escritor teriam a função de mediar o processo de 
nacionalização da cultura e das artes. Sua tarefa seria apreender a 
identidade da nação nas fontes populares e no passado e transmiti-la, 
na atualidade, ao conjunto da nação”. (JARDIM, 2005, p. 11). 

Podemos afirmar que as obras analisadas aqui fazem essa mediação do 

processo de nacionalização da cultura e das artes. Buscando a identidade no passado 

e nas fontes populares e, sobretudo, na formação do povo brasileiro, na mistura de 

etnias e nas multiculturalidades. A busca constante pela identidade, pelo que é 

tipicamente brasileiro. Logo, a pintora e o escritor partilhavam do mesmo discurso: 

buscar no passado a identidade nacional brasileira e enxergar a mestiçagem como 

característica peculiar e fundamental da população brasileira, sendo assim uma das 

faces dessa identidade. 

A mestiçagem torna-se tão relevante na busca pela identidade nacional, por ser 

uma concretização do Brasil, que não era indígena, nem negro ou branco, era tudo 

isso. Desta maneira, o mestiço significava a “incorporação” da identidade nacional 

brasileira porque era multicultural. Justino (2002), refletindo sobre as obras de Tarsila 

do Amaral, enaltece que: 

No desejo e na necessidade de inscrever sua fisionomia, isto é, sua 
identidade, Tarsila encontra o caminho na deglutição dialética das 
outras culturas e da sua própria. Um monstro de duas cabeças (o índio 
e o civilizado), que retém o que lhe interessa e expurga o resto. O 
Brasil não é indígena, nem negro, nem branco. É tudo isso. O 
banquete canibal é que faz emergir essa identidade/alteridade, isto é, 
a brasilidade (JUSTINO, 2002, p. 89). 

Na análise da alegoria do “mito das três raças”, em Macunaíma e na obra O 

Vendedor de Frutas, encontramos a interdiscursividade de acordo com Bakhtin, ou 

seja, a relação dialógica de um enunciado e outro dessas obras artísticas. Podemos 

perceber que os discursos presentes nas mesmas se convergem e se aproximam da 

interpretação do Brasil de Gilberto Freyre e, simultaneamente, nega o discurso dos 
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intérpretes do Brasil, que analisaram a cultura brasileira em uma perspectiva racista. 

É nesse sentido que entendemos a ideologia da construção da identidade nacional 

brasileira, representando a mestiçagem, sob uma perspectiva inovadora. Tanto Tarsila 

do Amaral em O Vendedor de Frutas, quanto Mário de Andrade em Macunaíma 

compartilhavam do mesmo discurso em que buscava a identidade brasileira, a partir 

da interpretação dessa cultura nacional. Se em Macunaíma o discurso da mestiçagem 

é buscado em uma lenda antiga, a lenda das três raças, Tarsila do Amaral observa o 

cotidiano, procura elementos concretos no povo, em um homem comum, mas que 

carrega a alegoria de um longo passado do Brasil. Nesse sentido, os discursos desses 

artistas, representados de maneiras distintas (em Macunaíma por meio da mitologia, 

e em O Vendedor de Frutas, por meio do cotidiano, muito próximo do real) contribuem 

para a concretização ideológica da identidade nacional. 

4.4 A poética das frutas tropicais e nacionais em Macunaíma e em A Feira II 

Em As várias faces do Brasil: a imagem do caju em Macunaíma (2009), Jakeline 

Fernandes Cunha aborda o aspecto ambíguo do herói de nossa gente, por meio das 

disposições das árvores, frutas e alimentos que perfazem cenas e enumerações da 

obra, porém, foi escolhida pela autora uma imagem específica, a do caju. Esse é um 

ponto de partida para analisarmos algumas frutas tropicais brasileiras, presentes em 

Macunaíma e em A Feira II, de Tarsila do Amaral, no sentido de entender essas frutas 

representadas como um elemento da construção da identidade nacional brasileira. 

Escolhemos três frutas que aparecem com bastante frequência em Macunaíma e são 

representadas por Tarsila do Amaral em A Feira II: o caju, o abacaxi e a banana. 

Em Macunaíma, no capítulo V, intitulado “Piaimã”, é narrado o momento em 

que “o herói de nossa gente”, Macunaíma, encontra com Maanape (seu irmão) a casa 

de Venceslau Pietro Pietra, o regatão peruano que estava com a muiraquitã. 

“Venceslau Pietro Pietra morava num tejupar maravilhoso rodeado de mato no fim da 

rua Maranhão olhando pra noruega do Pacaembu” (ANDRADE, 2016, p. 47). Então, 

ressabiados e com medo do gigante comedor de gente, encontram uma árvore, a 

Dzalaúra-Iegue “que dá todas frutas”. Assim, percebemos que a tal árvore, dá muitas 

frutas tropicais, conforme descrito na narrativa: 

Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore Dzalaúra-Iegue que dá 
todas as frutas, cajus cajás cajamangas mangas abacaxis abacates 
jaboticabas graviolas sapotis pupunhas pitangas gajiru cheirando 
sovaco de preta, todas essas frutas e é mui alta. Os dois manos 
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estavam com fome. Fizeram um zaiacúti com folhagem cortada pelas 
saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore pra flecharem a 
caça devorando as frutas. (ANDRADE, 2016, p. 47). 

Neste trecho, é representada a árvore que dá todas as frutas, ou seja, uma 

alegoria das frutas, batizada no livro de Mário de Andrade de Dzalaúra-Iegue. Essa 

representação tem a função de enfatizar as frutas tropicais e brasileiras, em uma 

tentativa de construir a identidade nacional. Manuel Proença (1977) sobre essa árvore 

enfatiza que Mário de Andrade buscou na obra de Koch Grünberg “na Saga 11 – Morte 

e ressurreição de Macunaíma” (PROENÇA, 1977, p.153) inspiração para essa cena 

de Macunaíma. Foram destacadas frutas bem brasileiras como o abacaxi, o caju, o 

cajá-manga, etc., para enfatizar a alimentação do herói e seu irmão Maanape. 

Segundo Jakeline Cunha, “a árvore Dzalaúra-Iegue, apinhada de frutas de várias 

famílias e espécies. Todas, com exceção da última, estão no plural, reforçando a ideia 

de variedade e fartura” (CUNHA, 2009, p. 75). Com isso, é enaltecida aquela alegoria 

do Brasil da fartura, já mencionada em O Vendedor de Frutas. 

O abacaxi, também chamado de ananás, está presente em outras cenas da 

obra. No capítulo XIII “A piolhenta do Jiguê”, Macunaíma querendo brincar com a 

mulher do irmão, a piolhenta Suzi, mente que vai caçar, mas faz outra coisa: 

No outro dia Macunaíma estava outra vez com vontade de brincar com 
a companheira de Jiguê. Falou pros manos que ia numa caçada longe 
porém não foi não. Comprou duas garrafas de licor de butiá 
catarinense uma dúzia de sanduíches dois abacaxis de Pernambuco 
e se amoitou no quartinho (p. 122-123). 

O que o herói queria era enganar o irmão Jiguê dizendo “- Mano Jiguê, no fim 

de muitas ruas, você indo, tem uma fruteira trilhada. Vi um poder de caça, vá ver!” 

(ANDRADE, 2016, p. 123). Assim, Jiguê desconfiado faz o irmão jurar que não vai 

brincar com sua mulher enquanto vai caçar, puro engano. O que queremos enfatizar, 

é que o abacaxi49, fruta tropical e originária das américas, portanto, bem brasileira, faz 

parte do cardápio do herói. Assim como o abacaxi, outra fruta ganha destaque dentro 

da narrativa de Mário de Andrade: é o caju, que pode ser observado em vários trechos 

da obra, servindo de alimento para o herói: 

Macunaíma foi obrigado a abandonar a tapera cuja última parede 
trançada com palha de catolé estava caindo. Mas o impaludismo não 
lhe dava coragem nem pra construir um papiri. Trouxera a rede pro 

                                                           
49CRESTANII, Maraisa (et. al.) Das Américas para o Mundo - origem, domesticação e dispersão 

do abacaxizeiro. Ciência Rural. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cr/v40n6/a620cr2584.pdf>. 
Acesso em mai. 2018.  
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alto dum teso onde tinha uma pedra com dinheiro enterrado por 
debaixo. Amarrou a rede nos dois cajueiros frondejando e não saiu 
mais dela por muitos dias dormindo caceteado e comendo cajus 
(ANDRADE, 2016, p. 157). 

O caju, inclusive, que foi fonte de pesquisa em Macunaíma por Jakeline Cunha, 

conforme já mencionamos é uma fruta peculiar. Para a autora, o caju é uma fruta 

controversa, assim como o herói, pois: 

Essa fruta, uma das principais imagens da nossa paisagem tropical, 
além de extensivamente citada e pintada pelos viajantes estrangeiros 
nos séculos XVI e XVII, é também imagem das obras dos nossos 
poetas e romancistas desde o período colonial. [...] O caju, por si só, 
é uma fruta bastante peculiar: de “consistência mole”, sucoso, doce, 
aromado, mas “de pele espessa”, “cor enxofre”, de sabor travoso, 
deixando “certo amargor na língua”.  (CUNHA, 2009, p. 16-17). 

Dentro da rapsódia macunaímica, o caju serve tanto para demonstrar fartura 

como fruta mítica na árvore Dzalaúra-Iegue, quanto para alimentar o herói em 

momentos de fome. 

Macunaíma bocejava escorrendo caju, muito mole na rede, com as 
mãos pra trás fazendo cabeceiro, o casal de legornes empoleirado nos 
pés e o papagaio na barriga. Vinha a noite. Aromado pelas frutas do 
cajueiro o herói ferrava no sono bem. Quando a arraiada vinha o 
papagaio tirava o bico da asa e tomava o café da manhã devorando 
as aranhas que de-noite fiavam as teias dos ramos pro corpo do herói 
(ANDRADE, 2016, p. 158). 

Outra fruta que aparece com frequência em Macunaíma é a banana, ora com 

nome de banana, ora de pacova. De acordo com Jakeline Cunha (2009), “a bananeira, 

por sua vez, é considerada como nativa da Ásia, e suas grandes plantações estão em 

países americanos” (CUNHA, 2009, p.52). Essa planta que tem origem na Ásia, já 

existia no Brasil desde antes do descobrimento, de acordo com Raul Moreira (1987)50. 

No segundo capítulo da obra de Mário de Andrade, “Maioridade”, a banana aparece 

como um dos alimentos dos personagens. 

A velha fez. Macunaíma pediu para ela ficar mais tempo com os olhos 
fechados e carregou tejupar marombas flechas picuás sapicuás 
corotes urupemas redes, todos esses trens pra um aberto do mato lá 
no teso do outro lado do rio. Quando a velha abriu os olhos estava 
tudo lá e tinha caça peixes, bananeiras dando, tinha comida por 
demais. Então foi cortar banana. 
– Inda que mal lhe pergunte, mãe, por que a senhora arranca tanta 
pacova assim! 

                                                           
50 MOREIRA, Raul Soares. Banana: teoria e prática de cultivo. Campinas: Fundação Cargill, 1987. 

335p. 



102 
 

– Levar pra vosso mano Jiguê com a linda Iriqui e pra vosso mano 
Maanape que estão padecendo fome (ANDRADE, 2016, p. 23). 

Segundo Manuel Proença, a pacova é “nome genérico dado às várias espécies 

de banana, que chamam ‘da terra’” (PROENÇA, 1977, p. 286). Destarte, fica 

perceptível que essas frutas que escolhemos aqui, o caju, o abacaxi e a banana, são 

mencionadas com bastante frequência na obra Macunaíma, para enfatizar a relação 

da natureza, do país tropical com a identidade nacional. Percebemos em Macunaíma 

uma feira de alimentos, frutas e legumes que são utilizados para construir a identidade 

nacional do herói. Nessa perspectiva, é válido trazer aqui a tela A Feira II, de Tarsila 

do Amaral, que enaltece também as frutas tropicais e brasileiras, conforme a artista 

abordou em O Vendedor de Frutas. 

Em A Feira II, percebemos uma explosão de cores. Há predominância da cor 

verde, utilizada em várias tonalidades. Em menor quantidade aparece o vermelho, o 

amarelo misturado, ora avermelhado, ora amarronzado. Ainda o azul se sobressai, 

mas misturado ao branco, ficando quase azulado-acinzentado. Além desses matizes, 

aparecem tonalidades leves: bege, branco, azul-claro, amarelo esbranquiçado, enfim, 

são cores que enfatizam as características das frutas representadas.  

Em relação às formas, coexistem em variedades, desde círculos, esferas e 

ovais aos quadrados, retângulos, trapézios, etc. Todas dividindo o mesmo espaço, 

que é ausente de perspectiva. Assim, temos a sensação de abundância, num espaço 

com elementos em grande quantidade, provocando a sensação de fartura de uma 

feira. São todas estilizadas, sem preocupação rigorosa com o realismo, pois, para 

Tarsila, a pintura não é uma imitação fiel da realidade. 

Figura 10 – A Feira II (1925) 
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Fonte: São Paulo (2018). 

Na parte inferior encontramos as frutas: cajus, bananas, abacaxis, cacaus, 

mamões, etc., com amimais: coelho, pássaro. Todo esse colorido exuberante das 

frutas, da natureza, contrapõe-se às cores leves que parece ser uma característica do 

espaço urbano. De um lado, a fartura da natureza, as frutas tropicais produzidas no 

espaço rural;  e do outro, estão à disposição para a alimentação do espaço urbano. 

Para Naymme Moraes (2014): 

Tarsila evidencia nessas duas telas a industrialização e o processo de 
dependência com o campo, mostrando os elementos da natureza: 
frutas típicas do país; o abacaxi, o caju e a banana; os animais já 
estilizados, o tatu, coelho; a construção das casas típicas de cidade 
do interior, com suas cores “caipiras”; o verde exuberante das 
palmeiras que saltam da tela; o azul em degraus para atingir pontos 
de relevância do cenário (MORAES, 2014, p. 70). 

Tarsila, nesse sentido, coloca numa integração o rural e o urbano, enfatizando 

a dependência um do outro. O Brasil de Tarsila não é somente urbano, é também 

rural. Se em O Vendedor de Frutas, as frutas tropicais aparecem em um espaço rural 
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e natural, aqui em A Feira II, elas se integram ao urbano. É o Brasil rural alimentando 

o Brasil urbano e industrializado. Nessa perspectiva, assim como ocorre na obra O 

Vendedor de Frutas, A Feira II é uma alegoria do Brasil, pois representa a ideia do 

país tropical, formado a partir do rural e do urbano. Assim sendo, as frutas tropicais 

surgem como um dos elementos da identidade nacional brasileira, pois são comuns 

tanto no Brasil rural, quanto no Brasil urbano. 

O caju, a banana e o abacaxi são frutas nacionais, pois estavam presentes no 

Brasil antes da colonização. Essa valorização das frutas tropicais e brasileiras, 

representadas em Macunaíma e em A Feira II, faz parte do discurso da construção da 

identidade nacional brasileira. Isso significa que essas obras têm discursos 

semelhantes que buscaram a identidade nacional, na natureza brasileira e nas frutas 

nacionais, que não precisavam ser originárias do Brasil, mas que eram comuns na 

nação brasileira. Nesse sentido, esses artistas com essas obras, fazendo o papel de 

intelectuais construtores da identidade nacional, entendiam que esta, também, estava 

na natureza tropical, motivo pelo qual deveria ser representada. 

4.5 Do carnaval em Macunaíma ao Carnaval em Madureira 

No capítulo II, quando abordamos a tensão primitivo/moderno em Macunaíma 

e em algumas telas de Tarsila do Amaral, falamos de como o conceito de 

carnavalização de Bakhtin pode ser aplicado à leitura da obra de Mário de Andrade. 

Isso acontece porque há uma inversão de valores do próprio protagonista, que rompe 

com o modelo de herói convencional e se consagra como um anti-herói. O próprio 

gênero da obra, sendo classificada como uma rapsódia pelo autor indica a utilização 

da carnavalização. Para Tatiana Alves (2005): 

Comecemos, inicialmente, pela própria definição que Mário de 
Andrade dá a seu texto: rapsódia. Trata-se de uma narrativa em prosa 
poética, elaborada com base na narração do cantador popular. Ao se 
colocar como o rapsodo, Mário de Andrade rompe com os valores da 
narrativa canônica e culta de seu tempo. (...) A carnavalização na 
literatura está impregnada pela concepção de festa popular, de 
folclore, dos costumes, da cultura e da história de uma sociedade. 
Macunaíma traz a festa popular para a literatura, na medida em que 
ela está voltada para o entendimento do corpo humano que nasce, 
alimenta-se, cresce e regenera-se (ALVES, 2005, p. 95-97). 

Há diversos estudos que apontam Macunaíma como uma obra carnavalesca. 

É carnavalesca porque percebemos uma transposição do carnaval para a obra, seja 

na estrutura, seja na valorização da cultura popular e mesmo na caracterização do 
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personagem. Adriele Gehring e Wilma dos Santos Coqueiro (2012), em O resgate de 

lendas na representação da identidade brasileira: uma leitura de Macunaíma 51 , 

destacam a transposição do carnaval para obra. Segundo as autoras: 

Temos, então, Macunaíma como uma obra carnavalizada, que é, 
segundo Bakhtin, “a transposição do carnaval para a literatura” (2002, 
p.122). A carnavalização é uma questão de cultura e tem, como se 
observa na obra, um papel de dessacralização das ideias de 
determinado povo e determinada época, que nos mostra uma nova 
concepção de caráter, ou de falta do mesmo, como é o caso de nosso 
herói (GEHING; COQUEIRO, 2012, p. 3). 

Assim o fato de o herói ser às avessas, “fazer coisas de sarapantar”, são 

indícios de sua carnavalização. Percebemos características grotescas (corpo 

robusto/cabeça pequena), fala palavrões, é mentiroso, finge ser quem não é quando 

se veste de francesa para enganar Venceslau Pietro Pietra. Enfim, essas 

características “feias” do herói, quebra com a tradição do herói perfeito, e enfatiza um 

anti-herói. Para Gehring e Coqueiro: 

Com essa obra, Mário de Andrade rompe com os modelos 
socioculturais e econômicos europeus, que eram imitados no Brasil 
até então e passa a valorizar a cultura nacional, que faz questão de 
mostrar quão rica e diversa é, misturando linguagem indígena e 
popular com a oficial, criando neologismos e entrelaçando lendas de 
várias regiões, numa fina colcha de retalhos discursiva que compõe a 
narrativa dessa rapsódia cultural (GEHING; COQUEIRO, 2012, p. 3). 

Ainda podemos entender as várias “mutações” do herói como se transformar 

em príncipe para brincar com a cunhada “Quando o botou nos carurus e sororocas da 

serrapilheira, o pequeno foi crescendo foi crescendo e virou príncipe lindo. Falou pra 

Sofará esperar um bocadinho que já voltava pra brincarem e foi no bebedouro da anta 

armar um laço” (ANDRADE, 2016, p.19), virar uma formiga: “No outro dia os manos 

foram pescar e caçar, a velha foi no roçado e Macunaíma ficou só com a companheira 

de Jiguê. Então ele virou na formiga quenquém e mordeu Iriqui pra fazer festa nela. 

Mas a moça atirou a quenquém longe.” (ANDRADE, 2016, p.27), ficar branco na cova 

encantada, vestir-se de francesa para enganar o Gigante comedor de gente. Por fim, 

são inúmeras as transformações do herói que podem ser entendidas como colocações 

                                                           
51 GEHRING, Adriele; COQUEIRO, Wilma. O Resgate de Lendas na Representação da identidade 

Brasileira: Uma Leitura de Macunaíma. In: VII EPCT - Encontro de Produção Científica e 
Tecnológica, 2012, Campo Mourão. VII EPCT - Encontro de Produção Científica e Tecnológica, 
2012. 
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de máscaras, objetos muito utilizados no carnaval. Para Bakhtin52, a máscara tem um 

significado especial:  

a máscara é a expressão das transferências, das metamorfoses, das 
violações das fronteiras naturais, da ridicularizarão dos apelidos; a 
máscara encarna o princípio de jogo da vida, está baseada numa 
peculiar inter-relação da realidade e da imagem, característica das 
formas mais antigas dos ritos e espetáculos (BAKHTIN, 1999, p. 35). 

Nesse sentido, toda vez que o herói sente empecilhos para fazer algo, ele veste 

uma máscara e coloca uma fantasia, satisfazendo-se. Destarte, as fronteiras entre o 

possível e o impossível se diluem, possibilitando uma inversão de valores em que o 

herói está longe da perfeição. 

Macunaíma é uma das obras da literatura brasileira que tem a missão 
de articular o projeto nacional, de fazer emergir mitos fundadores de 
uma comunidade e de recuperar sua memória, participando assim da 
construção da identidade de nosso povo, não se enquadrando apenas 
a um único quadro de referências como nas escolas até então 
seguidas, pois consiste num contradiscurso a hegemonia literária que 
vinha se firmando até meados de 1928, quando fora publicado 
(GEHING; COQUEIRO, 2012, p. 8). 

Como percebemos, Macunaíma sendo uma alegoria do nacional como já 

discutimos no capítulo I dessa dissertação, a própria carnavalização é utilizada na 

obra para a construção da identidade nacional, pois por meio dela, o autor insere, em 

sua narrativa, a cultura popular, rompendo com a literatura tradicional. Assim, o 

carnaval não é apenas um tema na sua obra, mas por ser um dos elementos da cultura 

brasileira, surge como um mecanismo de estruturação da mesma, em que possibilita 

uma obra literária carnavalizada. É interessante trazer aqui Roberto Damatta, que em 

Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro (1997), assim 

classifica o carnaval brasileiro: 

Classifico o carnaval e as festividades do Dia da Independência (ou 
Dia da Pátria) como rituais nacionais. Isso porque ambos são ritos 
fundados na possibilidade de dramatizar valores globais, críticos e 
abrangentes de nossa sociedade (DAMATTA, 1997, p. 46). 

Sendo o carnaval um ritual nacional, dramatizando valores globais da 

sociedade brasileira, ele pode então ser um dos elementos da identidade nacional 

brasileira. Desta maneira, compreendemos que a transposição do carnaval para 

Macunaíma, é uma maneira de construção da identidade nacional. Nessa perspectiva, 

                                                           
52 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1999. 
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abordaremos como objeto de comparação a respeito do carnaval brasileiro, uma obra 

de Tarsila do Amaral, intitulada Carnaval em Madureira. Nessa obra, não há uma 

simples representação desse rito popular, mas uma transposição do popular para o 

pictórico, conforme já analisamos em Macunaíma, que transpôs o carnaval para a 

literatura.  

Em Carnaval em Madureira, percebemos uma explosão de cores: verde, 

amarelo, vermelho, azul, além de outros matizes (branco, bege, rosa, cinza) que 

aparecem em menor quantidade. Cores opacas, densas que se contrastam, que criam 

um ambiente de alegria. O contraste entre o verde, o amarelo e o bege, parece indicar 

uma tensão entre o rústico e a máquina.  

Linhas grossas delimitam a figura central, preenchida de amarelo vivo, 

transmitindo uma sensação de rigidez. As formas são estilizadas, simplificadas, 

construindo uma paisagem pictórica sem preocupação com a perspectiva. Há diversas 

formas geométricas, que proporcionam à pintura uma estrutura equilibrada e 

harmoniosa. 
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Figura 11 – Carnaval em Madureira (1924) 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Na metade inferior da obra encontramos as figuras humanas, estilizadas, com 

vestimentas coloridas. Adultos e crianças, magras e gordas, dividem o mesmo 

espaço. São preenchidas de um negro avermelhado, indicando a presença das 

culturas negras no Brasil. 
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No centro da tela, uma torre amarela, dividida por linhas marrons formando 

formas geométricas. O verde denso, encontrado na parte superior da obra, representa 

montanhas, contrastando com o cinza-azulado do céu e das rochas (sobrepostas).  

Trata-se de uma representação do ritual do carnaval, no bairro de Madureira, 

Rio de Janeiro. Tarsila pintou essa obra depois de visitar a cidade carioca e se deparar 

com uma alegoria de quinze metros, uma representação da Torre Eiffel de Paris. Não 

se trata de uma representação real, mas uma interpretação da artista a partir do que 

ela viveu. Tarsila enfatiza um carnaval praticado por negros, os moradores das 

favelas. Assim, há uma valorização do passado e dos elementos da cultura brasileira. 

Para Moraes, essa obra: 

A dupla projeção de um passado recente (configurado pela presença 
de figuras negras, que remete à escravidão) no quadro e um futuro 
modernizador, referenciado pela presença de uma torre de metal, que 
faz alusão à Torre Eiffel de Paris, figura do urbanismo ocidental do 
início do século XX, produz um espaço próprio, estabelecido pelas 
resistências inapreensíveis e teimosas do próprio passado da artista. 
A experiência recente da modernização parisiense marca a artista de 
forma irrecusável, a alegoria da Torre como signo dessa urbanização 
era viva em Tarsila a ponto de simbolizar aspectos da própria 
identidade brasileira (MORAES, 2014, p. 88). 

Tarsila consegue, nessa obra, transpor não apenas essa festa popular para 

uma pintura, como também provocar uma reflexão sobre a própria cultura brasileira. 

O negro representado de forma não idealizada, com formas explorando os extremos, 

indica o primitivismo, o passado brasileiro, ao mesmo tempo em que a alegoria da 

torre metálica indica o moderno. Temos aqui o discurso da identidade nacional, 

formada a partir da assimilação do moderno. Para Justino (2002): 

A obra de Tarsila da década de vinte realiza um verdadeiro retorno às 
fontes étnicas, em especial A Cuca, Carnaval em Madureira, Anjos e 
Religião Brasileira. Mas trata-se de um retorno sem castração ou 
complexo – seja de inferioridade às outras culturas, seja de um 
nacionalismo chauvinista, como aquele que será agasalhado na 
Escola da Anta. Tarsila pratica uma antropofagia sem culpa, 
devorando agora não só o estrangeiro, mas também o que está dentro 
(JUSTINO, 2002, p. 87). 

Tarsila, nessa obra de cores luminosas, discursa que a cultura brasileira é rica 

e aqui no Brasil, a Torre Eiffel não passa de uma alegoria, que por sinal é bem colorida 

e inserida em um espaço comum, numa rua do bairro Madureira. A artista, certamente, 

não queria rejeitar a cultura europeia, porém, mostrar que aqui no Brasil essa cultura 

não tinha a superioridade que alguns pensavam. Aqui a cultura europeia estava 
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misturada com a cultura negra e indígena, em um espaço comum, em que seria 

impossível separar o que era europeu do que não era. Ao colocar lado a lado as 

pessoas negras festejando com uma alegoria que remete à cultura europeia, a artista 

traça a identidade nacional brasileira, que é formada a partir da assimilação. Aqui o 

primitivo brasileiro e o moderno europeu andam de mãos dadas, indicando ausência 

de superioridade da cultura europeia sobre as demais. 

Depois dessa análise, parece ficar clara uma semelhança de discursos na 

construção da identidade nacional brasileira em Macunaíma e em Carnaval em 

Madureira, pois percebemos que o carnaval transposto para a estrutura dessas obras, 

possibilita uma inversão de valores, proporcionando uma valorização da cultura 

popular, possibilitando a construção da identidade nacional brasileira a partir dos 

elementos da cultura popular. Nesse sentido, o carnaval nessas obras não é uma 

representação ingênua, mas uma técnica, diríamos, para igualar, sem elitizações o 

que seria uma cultura nacional.  

Lembrando do conceito de interdiscursividade de Bakhtin, aqui nessas obras 

ele ocorre claramente, já que a identidade para esses artistas não estava somente no 

passado, no primitivo. Assim como em Macunaíma ocorre a tensão primitivo/moderno, 

em Carnaval em Madureira, ela também está escancarada. Mário de Andrade e 

Tarsila do Amaral tinham discursos parecidos, seja na visão sobre a identidade 

nacional, seja em como usar o carnaval para valorizar a cultura brasileira.  

4.6 Macunaíma e A Cuca: Do folclore à Identidade Nacional 

Nesse tópico, faremos uma reflexão sobre o conceito de folclore e sua relação 

com a construção da identidade nacional brasileira. De imediato, temos a noção que 

o folclore é abrangente e integra a cultura popular de um povo. Nesse sentido, 

analisaremos alguns aspectos de Macunaíma que apontam as faces do folclore 

brasileiro reelaboradas e compararemos com a obra A Cuca de Tarsila do Amaral, 

que também retomou e recriou um importante personagem do folclore brasileiro, o 

bicho assustador de crianças nas músicas de ninar: a Cuca. Em Macunaíma, 

percebemos a ressignificação do mito do Currupira, por meio de um encontro do herói 

com esse ser: 

[...] Macunaíma assuntou o deserto e sentiu que ia chorar. Mas não 

tinha ninguém por ali, não chorou não. Criou coragem e botou pé na 

estrada, tremelicando com as perninhas de arco. Vagamundou de déu 

em déu semana, até que topou com o Currupira inoqueando carne, 
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acompanhado do cachorro dele Papamel. E o Currupira vive no grelo 

do tucunzeiro e pede fumo pra gente. Macunaíma falou: — Meu avô, 

dá caça pra mim comer? — Sim, Currupira fez [...] (ANDRADE, 2016, 

p. 24). 

Esse trecho está no capítulo II da obra de Mário de Andrade, intitulado 

“Maioridade”. A índia tapanhumas, furiosa com o filho, leva-o para longe. Assim, a 

criança andando só encontrou o terrível Currupira “inoqueando” carne e o bicho ainda 

estava acompanhado do cachorro Papamel. Macunaíma não se intimida, e chama o 

Currupira de avô e pede carne para comer. O Currupira atende prontamente o menino 

e acaba inoqueando a carne da própria perna e dando para o mesmo comer. Frente 

com o ser lendário, a conversa entre Macunaíma e o Currupira continua: 

— O que você está fazendo na capoeira, rapaiz! 
— Passeando. 
— Não diga! 
— Pois é, passeando... Então contou o castigo da mãe por causa dele 
ter sido malévolo prós manos. E contando o transporte da casa de 
novo pra deixa onde não tinha caça deu uma grande gargalhada. O 
Currupira olhou pra ele e resmungou: 
— Tu não é mais curumi, rapaiz, tu não é mais curumi não ... Gente 
grande que faiz isso... (ANDRADE, 2016, p. 25). 

Assim, o herói acabou contando suas malandragens para o Currupira e este 

percebe que aquilo que o menino fez não era coisa de criança “gente grande que faiz 

isso”. O herói agradeceu e pediu ao Currupira que ensinasse o caminho de volta, mas 

o bicho já tinha outras intenções, queria era comer o menino, por isso, ensinou o 

caminho falso, uma emboscada. No entanto, o herói com muita preguiça, acabou 

enganando o Currupira e fugindo, mesmo tendo comido a carne da perna do mesmo. 

Para Manuel Proença (1977), esse encontro de Macunaíma com o Currupira: 

é o aproveitamento da lenda referida na Poranduba Amazonense por 
Barbosa Rodrigues: Dois meninos se perdem e encontram o 
Currupira. Como estão com fome, o Currupira assa um pedaço da 
própria perna para oferecer-lhes. Em seguida ensina-lhes o caminho 
erradamente (PROENÇA, 1977, p. 132-133). 

Nesses trechos temos o Currupira, uma importante figura folclórica brasileira. 

Percebemos, a partir de Proença, que Mário de Andrade buscou nas lendas populares 

a figura de um ser que está na memória coletiva, transformando-o em personagem de 

sua obra. Ao buscar no folclore, seus personagens e elementos de inspiração para 

sua narrativa, o escritor construía a identidade nacional brasileira. De acordo com 

Câmara Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros (1947): 
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Currupira foi o primeiro duende selvagem que a mão branca do 
europeu fixou em papel e comunicou aos países distantes. Em carta 
de São Vicente, em 31 de maio de 1560, José de Anchieta o citava. A 
maioria dos cronistas coloniais inclui seu nome entre os entes mais 
temidos pela indiaria. Os guerreiros, aliados aos portugueses, no 
convívio dos acampamentos nas marchas, conversavam, 
confidenciando pavores. (CASCUDO, 1947, p. 332). 

E não é só o Currupira que aparece na obra de Mário de Andrade. Em outro 

trecho de Macunaíma, no capítulo XVII “Ursa Maior”, outra figura folclórica aparece 

para dar fim a vida do herói, dessa vez, Macunaíma encontra com a Uiara, ou a 

famosa Mãe d’Água, figura enraizada na mentalidade popular brasileira. 

Macunaíma depôs com delicadeza os legornes na praia e se chegou 
pra água. A lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o 
rosto deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma enxergou lá no 
fundo uma cunhã lindíssima, alvinha e padeceu de mais vontade. E a 
cunhã lindíssima era a Uiara. [...] Foi assim muitas vezes. Se 
aproximava o pino do dia e Vei estava zangadíssima. Torcia pra 
Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagoão e o herói 
tinha medo do frio. Vei sabia que a moça não era moça não, era a 
Uiara. E a Uiara vinha chegando outra vez com muitas danças. Quê 
boniteza que ela era!... Morena e coradinha que-nem a cara do dia e 
feito o dia que vive cercado de noite, ela enrolava a cara nos cabelos 
curtos negros como as asas da graúna. (ANDRADE, 2016, p.161-162). 

Para Manuel Proença (1977), Mário de Andrade descreve a Uiara a partir de 

Iracema e José de Alencar, pois “Surge a Uiara, com cabelos muitos negros. É trecho 

retirado de Alencar. “Iracema, a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais 

negros que as asas da graúna...”” (PROENÇA, 1977, p. 231). Mais do que isso, a Iara 

é uma figura folclórica brasileira, descrita quase sempre como uma mulher-peixe (da 

cintura para cima mulher e da cintura para baixo peixe) que encanta os homens com 

sua linda voz, levando-os para as profundezas das águas onde ela vive.  

A Iara ou Uiara, como é chamada em Macunaíma, foi objeto de estudo de 

Sandra Ramos Casemiro53 (2012) em A lenda da Iara: nacionalismo literário e folclore. 

Em sua dissertação de mestrado, a estudiosa focou nesse ser folclórico em obras 

literárias nos séculos XIX e começo do XX. Nesse sentido, torna-se relevante os 

apontamentos que a autora faz sobre esse ser folclórico para nossos estudos. 

Segundo ela, “apesar do nome indígena, (do tupi - “ig”: água; “iara”: senhor), a Iara é 

uma personagem criada a partir do imaginário europeu, o qual nos foi legado 

                                                           
53  CASEMIRO, Sandra Ramos. A Lenda da Iara: Nacionalismo Literário e Folclore. 2012. 181f. 

Dissertação (mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012. 
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sobretudo pelos portugueses durante o processo da colonização” (CASEMIRO, 2012, 

p. 17). Destarte, a Iara não é uma criação indígena como muita gente pensa. Câmara 

Cascudo (1947), assim explica existência das Iaras brasileiras: 

A Sereia dos mareantes portugueses foi a convergência das Mouras 
com as Oceânides e Nereidas clássicas. A Sereia propriamente dita 
entrava na combinação com o feitiço irresistível da voz. Viajantes do 
Mar Tenebroso, os portugueses povoaram-no com suas lendas. 
Chegando ao Brasil o europeu encontrou uma estória vaga em que se 
falava em fantasma marinho, afogador de índio, espantando curumim. 
Imediatamente o português diagnosticou: é uma Sereia (CASCUDO, 
1947, p. 135-136). 

Isso significa que a figura da Iara metade mulher metade peixe surgiu a partir 

da cultura europeia, a ibérica e da cultura indígena. Algo parecido fez Tarsila do 

Amaral ao pintar uma figura também muito conhecida no folclore brasileiro, a famosa 

Cuca, em sua obra intitulada A Cuca. Nessa pintura, que analisaremos a seguir, a 

artista explora o folclore para construir a identidade nacional brasileira. 

Em A Cuca, temos cores puras, chapadas, predominância do verde em 

tonalidades variadas. A abundância desse matiz transmite vitalidade e calmaria. 

Percebemos também a cor azul em, no mínimo, três tonalidades. O amarelo forte 

aparece contrapondo-se ao verde e destacando figuras estranhas. O rosa, o preto e 

o branco também estão presentes, porém, em menor quantidade. 

Há linhas horizontais e verticais, que limitam as figurais preenchidas por cores 

variadas. Não há perspectiva, apesar de serem percebidos, dois planos. Isso tira a 

impressão de tridimensionalidade, ausentando da obra o emprego da perspectiva, ou 

seja, percebemos uma ausência da ilusão de profundidade. A composição colorida, 

cores alegres, e a composição estilizada, dão ludicidade à obra. 
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Figura 12 – A Cuca (1924). 

 

Fonte: São Paulo (2018). 

Nessa obra, percebemos uma árvore com o tronco rosado com suas folhas em 

formas de corações. Um pássaro estranho com listras, lembrando pinturas corporais 

indígenas. Um sapo gigante esverdeado. Um animal amarelo com cabeça enorme. É 

um jacaré? Um dinossauro? Nada, talvez seja apenas aquele bicho folclórico que as 

crianças ouvem nas canções de ninar “dorme neném, que a cuca vem pegar”.  Há 

ainda um animal estranho, que parece uma centopeia. É possível ainda perceber 

outras plantas, todas bem estilizadas. 

Temos uma paisagem imaginária, sugestiva e simbólica sobrepondo-se ao 

documental. Uma paisagem lúdica, que encanta as crianças por tantas cores vivas e 

harmoniosas. Um lugar tranquilo composto por seres quase que de brinquedos. Quem 

é a Cuca? A Cuca é um ser inofensivo que convive pacificamente com a natureza e é 

amiga do sapo, da centopeia, além de morar num paraíso muito verde com uma árvore 

de tronco rosado e folhas de corações. Talvez nunca encontramos uma paisagem 

assim por aí, mas toda vez que quisermos, podemos imaginá-la. Para Aracy Amaral, 

estudiosa de Tarsila do Amaral, a obra A Cuca: 
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Pode ser avaliado como uma obra no limiar entre o exótico e o mágico 
que transpiram maravilhosamente por toda a pintura de Tarsila. Em 
meio a uma paisagem campestre simbólica - cactos, árvores e tufos, 
em pequenos núcleos de vegetação sinteticamente realizados - um 
pequeno e emblemático lago azul ao centro da composição é 
circundado por bichos fantásticos ou reais, como o sapo, uma taturana 
gigantesca, um tatu-pássaro e uma grande personagem amarela, 
invenção pura para a qual se voltam atentamente todos os demais. 
(AMARAL, 1997, p. 28-29). 

Sobre esse bicho folclórico representado por Tarsila do Amaral, Câmara 

Cascudo (1947) afirma que a Cuca ou a Coca é um ente velho, muito feio, que aparece 

durante a noite para levar consigo os meninos “malcriados”. Amedronta pela 

deformidade, pela estranheza e é uma figura comum em todo o Brasil nas canções de 

ninar. 

Um dragão é a origem dessa lenda, a Cuca das lendas de Portugal, trazidas 

para o Brasil na época da colonização. Aqui, a "Cuca" passou a ser descrita como 

uma bruxa-jacaré com uma enorme cabeleira loira. Essa imagem da Cuca tornou-se 

mais popular por razão das várias adaptações para a televisão da obra infantil de 

Monteiro Lobato54, o “Sítio do Pica-Pau Amarelo”55, em que essa personagem era 

quase sempre representada por uma atriz com uma fantasia de jacaré de cabelo 

amarelo. No livro original escrito por Monteiro Lobato em 1921, a personagem é 

apresentada como uma bruxa velha com cara de jacaré e garras nos dedos como 

gaviões. Desta maneira, a partir desses personagens folclóricos recriados por Mário 

de Andrade e Tarsila do Amaral, analisaremos qual a relevância desses seres do 

folclore brasileiro como uma fonte de busca da identidade nacional. Porém, antes, 

vamos entender o que vem a ser o folclore. De acordo com a Carta do Folclore 

Brasileiro, o conceito pode assim ser definido: 

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, 
baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, 
representativo de sua identidade social. Constituem-se fatores de 

                                                           
54 Contista, ensaísta e tradutor, este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade de Taubaté, 

interior de São Paulo, no ano de 1882. Precursor da literatura infantil no Brasil. Suas personagens 
mais conhecidas são: Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes; 
Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança; Visconde de Sabugosa, a sabia 
espiga de milho que tem atitudes de adulto, Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e 
outras personagens que fazem parte da inesquecível obra: O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Disponível 
em: <https://www.ebiografia.com/monteiro_lobato/>. Acesso em jul. 2018. 

55Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série de 23 volumes de fantasia, escrita pelo autor brasileiro 
Monteiro Lobato entre 1920 e 1947. A obra tem atravessado gerações e geralmente representa a 
literatura infantil do Brasil. Posteriormente foi transformada em série de televisão pela Rede Globo 
(nota do autor).  
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identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 
tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que 
entendemos folclore e cultura popular como equivalentes, em sintonia 
com o que preconiza a UNESCO. A expressão cultura popular manter-
se-á no singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas 
quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e 
econômicos específicos56. 

Percebemos que, os seres representados na obra A Cuca e em Macunaíma 

são personagens folclóricos porque fazem parte da tradição do povo brasileiro, tem 

aceitação coletiva, ou seja, são conhecidos em todas as regiões do Brasil, mesmo 

tendo maior relevância em umas que em outras. Fazem parte da cultura popular, 

havendo inúmeros “causos” da aparição desses seres imaginários. Assim, tais figuras 

representam a brasilidade, a identidade nacional brasileira, por integrar a cultura 

popular do Brasil, mesmo apresentando variações de uma região para outra. 

4.6.1 Folclore e Brasilidade 

Vamos, a partir de agora, entender a importância do folclore na construção da 

identidade nacional brasileira. Em Folclore e identidade nacional na modernidade pelo 

olhar de Mário de Andrade57 (2015), Monique Mendes Silva aborda a relação do 

folclore com a identidade nacional, para o escritor Mário de Andrade. A autora do 

artigo afirma que: 

Mário de Andrade, nesse sentido, teria sentido a urgência de se 
conhecer o Brasil de uma vez por todas e delimitar as suas 
características, consideradas por ele, essenciais para a construção de 
uma identidade nacional dotada de totalidade. O intelectual buscou no 
folclore formas expressivas capazes de provocar identificações e 
emoções genuínas, além de buscar sua ancestralidade, sua 
universalidade e a sua brasilidade (SILVA, 2015, p. 12-13). 

Podemos afirmar que, para Mário de Andrade, o folclore era de extrema 

importância para a construção da identidade nacional, pois por meio dele seria 

possível buscar elementos que provocassem identificações. Motivo pelo qual, em 

Macunaíma, encontramos tantas lendas do imaginário brasileiro ressignificadas. Aqui 

é interessante lembrarmos que os modernistas buscaram a brasilidade, um conceito 

                                                           
56 Ver Carta do Folclore Brasileiro disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf>. 

Acesso jan. 2018. 
57 SILVA, Monique Mendes. Folclore e identidade nacional na modernidade pelo olhar de Mário de 

Andrade. In: XXVIII Simpósio Nacional de História ANPUH 'Lugares dos Historiadores: velhos e 
novos desafios', 2015, Florianópolis. Anais eletrônicos XXVIII Simpósio Nacional de História ANPUH 
"Lugares dos Historiadores: velhos e novos desafios", 2015. 
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equivalente à identidade nacional. Justino (2002), ao explorar a brasilidade em Tarsila 

do Amaral, enaltece que: 

A temática da modernidade no Brasil começa com a brasilidade, 
conceito que se aproxima de nacionalismo, mas que impõe uma forte 
diferença, já que a brasilidade afirma o regional (singular) sem 
abandonar a universalidade. [...] A brasilidade era a perseguição de 
um propósito que retomava a tradição – aqui entendida em seu 
conceito alargado -, mas que era, por excelência, a exigência de uma 
forma nova, da forma que inaugura, a inscrição da identidade no 
confronto com o outro de nossa cultura (seja o autóctone, seja o 
europeu) (JUSTINO, 2002, p. 20-21). 

A identidade brasileira, chamada pelos modernistas de brasilidade, foi buscada 

na retomada da tradição. É por essa razão que fazer pesquisas etnográficas sobre o 

folclore foi uma necessidade para Mário de Andrade. O folclore brasileiro, formado a 

partir das culturas bases da formação do povo brasileiro (indígena, negra e europeia), 

era uma fonte de elementos que despertassem um sentimento de pertencimento do 

regional para o universal. Era a identidade sendo construída a partir do confronto com 

outro, seja o indígena, africano e europeu. 

Nessa perspectiva, no que tange à revisão e à reelaboração do folclore 

brasileiro, utilizado como fonte de busca da identidade nacional, as obras Macunaíma 

e A Cuca carregam discursos convergentes. Esses artistas buscaram na memória 

coletiva aquilo que valorizasse o Brasil. Por essa razão, tanto a rapsódia de Mário de 

Andrade quanto as obras de Tarsila do Amaral analisadas aqui apresentam elementos 

que, de alguma forma, sintetizam as peculiaridades do Brasil, construindo, assim, a 

identidade da arte brasileira. Uma identidade que não estava simplesmente em um 

nacionalismo fechado, mas na brasilidade aberta, que não era possível surgir com um 

pensamento exclusivo, pelo contrário, a brasilidade só foi possível a partir da 

assimilação do primitivo/moderno, erudito/popular, nacional/estrangeiro, enfim, a 

brasilidade surge da inclusão.  

Nesse último capítulo de nossa dissertação, que propusemos analisar e 

compreender o discurso da identidade nacional brasileira, podemos, enfim, afirmar 

que essa identidade foi buscada de diversas maneiras na cultura brasileira, porém, 

aqui, restringimo-nos em quatro aspectos: a caracterização do povo brasileiro, 

enfatizando a mestiçagem; a natureza brasileira, com foco nas frutas tropicais; a 

transposição do carnaval para as artes, como um mecanismo de valorização da 

cultura popular; e, por fim, o resgate do folclore, um elemento que valoriza a memória 
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coletiva. Percebemos que, a identidade nacional é um conceito subjetivo e que não é 

única, pois poderíamos falar em identidades nacionais brasileiras? É certo que sim, 

pois essa identificação nacional, conforme demonstramos, pode ser construída e 

percebida em vários aspectos. Temos a consciência que não esgotamos aqui todas 

as faces da construção da identidade no Modernismo brasileiro, porém estamos 

satisfeitos em confirmar a nossa hipótese de que Mário de Andrade e Tarsila do 

Amaral compartilhavam discursos semelhantes ao (re)formular um projeto artístico-

ideológico, a fim de transpor a brasilidade para a Arte (literária e pictórica), valorizando 

a cultura brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desse trabalho, propusemo-nos a entender e comparar o discurso 

da identidade nacional brasileira em Macunaíma e em certas obras de Tarsila do 

Amaral. Para isso, nosso ponto de partida foi analisar a obra literária de Mário de 

Andrade numa perspectiva alegórica, assim como as obras pictóricas de Tarsila do 

Amaral, duas, sendo mais especifico: Abaporu e Morro de Favela. Entender essas 

obras numa perspectiva alegórica foi uma necessidade, pois percebemos que o 

discurso da identidade nacional brasileira foi construído a partir de alegorias.  

Propusemo-nos encontrar a interdiscursividade nos discursos da construção da 

identidade nacional nas obras analisadas em cada capítulo. A interdiscursividade, 

conceito elaborado por Mikhail Bakhtin, está contida na relação dialógica de 

enunciados e percebemos a interdiscursividade nos enunciados abordados em vários 

aspectos. A obra Macunaíma e a primeira tela de Tarsila do Amaral também estudada 

na perspectiva alegórica, Abaporu, interdiscursam sobre o homem cordial, ou seja, o 

homem brasileiro conceituado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. 

O fato de que, tanto o personagem Macunaíma, quanto a figura do Abaporu terem a 

cabeça pequena e o corpo grande, sugere o homem brasileiro complexo, que finge 

ser cordial por se ver no outro, ou seja, o europeu. Isso aponta que convivem nesse 

homem o primitivo e o civilizado. Percebemos a semelhança na composição de 

discursos, pois a cena que descreve o crescimento repentino do herói pode ser lida 

como uma alegoria. Nesse caso, tem-se a ideia metafísica do homem cordial 

alegorizada. Em Abaporu, mesmo não sendo um texto verbal, notamos um discurso 

semelhante, dando a devida atenção às peculiaridades de cada linguagem.  

Também analisamos o primitivismo e a modernidade no capítulo II, em 

Macunaíma e nas obras A Negra, Floresta e Paisagem com Touro, de Tarsila do 

Amaral. Fomos mais além e propomos uma comparação a partir do trajeto do herói 

sem caráter, com as representações pictóricas da pintora modernista. Em Floresta, 

percebemos a interdiscursividade com o nascimento do herói. A volta as origens. A 

liberação do inconsciente de maneira consciente. As origens seria a mata virgem, a 

grande germinadora e mãe do Brasil. Apresentamos também a interdiscursividade 

entre a alegoria da chegada de Macunaíma a São Paulo, momento em que o herói 

teria um grande choque cultural, com a obra Paisagem com touro, pois esta apresenta 

elementos modernos e primitivos, ou seja, elementos antagônicos. Se, em 
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Macunaíma, o primitivo acompanharia o personagem vivendo o moderno na 

metrópole paulista, na tela modernista, o moderno, encarnado nos elementos 

pictóricos, viveria o primitivo da paisagem rural.  

No nosso segundo capítulo dessa dissertação, percebemos a utilização da 

linguagem da paródia tanto em Macunaíma, quanto em algumas telas de Tarsila do 

Amaral, com destaque para A Negra. Notamos que a paródia, sendo um caminho para 

rejeitar o discurso do outro, foi utilizada por Mário de Andrade e Tarsila do Amaral para 

desconstruir ideologias impregnadas na sociedade e reafirmar uma nova ideologia 

valorizando a cultura brasileira, mas também assimilando o outro, seja o autóctone, 

seja o estrangeiro.  

No nosso último capítulo, propusemo-nos a comparar os discursos na 

construção da identidade nacional brasileira, chamada pelos modernistas de 

“brasilidade”. O que percebemos é que Tarsila do Amaral e Mário de Andrade 

buscaram representar os mesmos elementos do Brasil para construir a brasilidade, 

como por exemplo a mestiçagem, as frutas tropicais, o carnaval e o folclore brasileiro. 

Nesse sentido, as obras analisadas permitem concluir que os discursos desses 

artistas convergiam. Além do mais, a antropofagia (assimilação do outro) está 

presente tanto em Macunaíma quanto nas obras de Tarsila do Amaral, reafirmando 

que tais artistas rejeitavam um nacionalismo ufano e fechado, pois a brasilidade 

estava tanto no autóctone quanto no estrangeiro.  

E, para não concluir, aparentemente essa relação de discursos de Tarsila do 

Amaral com Macunaíma, parece ser muito mais vasta do que exploramos nessa 

dissertação. Cita-se, por exemplo, o sincretismo religioso que poderia ser analisado 

em Macunaíma e Religião Brasileira, o Sol como uma alegoria do Brasil tropical, pois 

em Macunaíma, a personagem Vei, a Sol, é um dos elementos que caracterizam essa 

tropicalidade e, por sua vez, sabemos que Tarsila do Amaral pintou o Sol Poente. No 

entanto, nossas comparações atenderam ao objetivo do trabalho aqui proposto, uma 

vez que, percebemos a semelhança de construção de discursos (alegoria), de 

linguagem (paródia) e a busca da brasilidade, que convergem nas obras dos artistas 

analisados aqui. 
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