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RESUMO 

 

 

FHILADELFIO, J. A. Leitura da tradição em Macunaíma e Adán Buenosayres. 2016. 

Tese (Doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada). Faculdade de Letras, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 

Partindo da articulação de aspectos socioculturais com o texto literário, este trabalho 

consiste em análise comparativa das obras literárias, Macunaíma, do brasileiro Mário de 

Andrade, e Adán Buenosayres, do argentino Leopoldo Marechal. Nosso objetivo é 

traçar um paralelo entre os procedimentos textuais e intertextuais empregados pelos 

autores, verificando que leituras fazem da tradição, uma vez que ambas se constroem 

como um mosaico de uma infinidade de textos preexistentes, de natureza diversa, 

oriundos tanto da tradição oral quanto da escrita, popular, erudita, nacional e universal. 

Como procedimento metodológico, adotamos a perspectiva do comparatismo literário, 

uma vez que, na análise das obras, faz-se necessário estabelecer confrontos entre elas, 

entre os autores, entre os contextos de produção e respectivas aproximações e 

afastamentos com outras obras. Esperamos que esta tese, além de ampliar o 

conhecimento a respeito desses escritores, os textos e seus contextos, possa propiciar 

um desejável diálogo e conhecimento mútuo da literatura, cultura e história desses dois 

países. 

 

 

Palavras-chave: Identidade. Nação. Tradição. Mário de Andrade. Macunaíma. 

Leopoldo Marechal. Adán Buenosayres. 

 



 

ABSTRACT 
 

FHILADELFIO, J. A. Leitura da tradição em Macunaíma e Adán Buenosayres. 2016. 

Tese (Doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada). Faculdade de Letras, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 

Starting from the articulation of socio-cultural aspects with the literary text, this work 

consists of a comparative analysis of literary works, Macunaíma, written by the 

Brazilian Mário de Andrade, and Adán Buenosayres, written by the Argentine Leopoldo 

Marechal. Our goal is to draw a parallel between the textual and intertextual procedures 

used by the authors, by checking which readings they do from tradition, since both are 

built as a mosaic of a multitude of pre-existing texts, different in nature, coming both 

from the oral tradition and as well as the writing, popular, classical, national and 

universal tradition. As methodological procedure, we adopt the perspective of literary 

comparatism, since in the analysis of the works, it is necessary to establish clashes 

between them, between the authors, between production environments and their 

approaches and departures to other works since, in the analysis of the works, it is 

necessary to establish clashes between them, between the authors, between the 

production environments and their approaches and clearances to other works. We hope 

this thesis, in addition to expanding knowledge about these two writers, texts and their 

contexts, can provide a desirable dialogue and mutual knowledge of literature, culture 

and history of these two countries. 

 

Keywords: Identity. Nation. Tradition. Mário de Andrade. Macunaíma. Leopoldo 

Marechal. Adán Buenosayres. 

 



RESUMEN 

 

FHILADELFIO, J. A. Leitura da tradição em Macunaíma e Adán Buenosayres. 2016. 

Tese (Doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada). Faculdade de Letras, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 

 

A partir de la articulación de los aspectos socio-culturales con el texto literario, este 

trabajo consiste en un análisis comparativo de las obras literarias, Macunaíma, del 

brasileño Mário de Andrade, y Adán Buenosayres, del argentino Leopoldo Marechal. 

Nuestro objetivo es establecer un paralelismo entre el texto y los procedimientos 

intertextuales utilizados por los autores, señalando que las lecturas que hacen de la 

tradición, ya que ambas las obras se construyen como un mosaico de una multitud de 

textos existentes, de diferentes tipos, procedentes tanto de la tradición oral como el 

escritura popular, clásica, nacional y universal. Como procedimiento metodológico, 

adoptamos la perspectiva de comparatismo literario, ya que el análisis de las obras, es 

necesario establecer los enfrentamientos entre ellos, entre los autores, entre los entornos 

de producción y sus aproximaciones y salidas a otras obras. Esperamos que esta tesis, 

además de ampliar el conocimiento sobre estos escritores, textos y sus contextos, puede 

proporcionar un diálogo deseable y el conocimiento mutuo de la literatura, la cultura y 

la historia de estos dos países. 

 

Palabras-clave: Identidad. Nación. Tradición. Mário de Andrade. Macunaíma. 

Leopoldo Marechal. Adán Buenosayres. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se muda a maneira de ler, a disposição, o saber 

prévio, mudam-se também os textos do passado. 

(Ricardo Piglia) 

 

O pensamento de Ricardo Piglia, em epígrafe, é perfeito para introduzir esses 

dois leitores-escritores, cuja maneira de ler e dialogar com os textos da tradição literária 

lança luzes sobre o passado, reconfigurando-o, desvendando outras realidades que 

sempre existiram, mas que ficaram à margem dos discursos que forjaram o imaginário 

da nação. 

Nessa perspectiva, o brasileiro Mário de Andrade (1893-1945), em Macunaíma 

– o herói sem nenhum caráter (1928), e o argentino Leopoldo Marechal (1900-1975), 

em Adán Buenosayres (1948), são leitores privilegiados, seja pelo domínio do artístico-

cultural, seja pela habilidade do exercício de leitura, que envolve decodificação e 

reescritura de outros textos da literatura, da história e memória cultural. Aspectos 

importantes disseminados pela literatura e cultura nacional são revistos e reconfigurados 

de forma irreverente pelas lentes e artifícios desses autores. 

Para Piglia, o escritor é, antes de tudo, um leitor. O que implica dizer que a 

literatura resulta de um processo dialético entre leitura e escrita. Nessa operação, a obra 

é entretecida, entramada, a partir de diálogos com a tradição, da apropriação de textos, 

fragmentos de memória. Desse modo, a literatura é mais trabalho sobre e entre textos 

que inspiração. As musas inspiradoras são, na verdade, a tradição (PIGLIA, 1991). 

Nesse sentido, a construção de um texto deve-se ao poder de liberdade em utilizar a 

escrita do outro para o seu próprio uso. 

A presente pesquisa centra-se na análise comparativa de duas obras 

fundamentais no cenário literário de seus países: Macunaíma – o herói sem nenhum 

caráter1 (1928), do brasileiro Mário de Andrade (1893-1945), e Adán Buenosayres2 

                                                           
1 Doravante, apenas Macunaíma e nas citações Mac e o número da página. Todas as citações foram 

retiradas de ANDRADE, Mário. Macunaíma – o herói sem nenhum caráter. 32. ed. Belo Horizonte/Rio 

de Janeiro: Garnier, 2001. 

2 Doravante, AB. As citações referentes à obra fazem parte de MARECHAL, Leopoldo. Adán 

Buenosayres. Edición crítica, LAFFORGUE, Jorge; COLLA, Fernando (Coord.). Madrid, París, 

México, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Guatemala, San José de Costa Rica; Santiago 

de Chile: ALLCA XX, 1997. No corpo do texto, as citações literais originalmente em língua estrangeira 
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(1948), do argentino Leopoldo Marechal (1900-1970), com base nas abordagens 

teóricas e críticas da Literatura Comparada e dos Estudos Culturais.  

Nosso objetivo é traçar um paralelo entre os procedimentos textuais e 

intertextuais empregados pelos autores, verificando que leituras fazem da tradição, uma 

vez que ambas se constroem como um mosaico de uma infinidade de textos 

preexistentes, de natureza diversa, oriundos tanto da tradição oral quanto da escrita, 

popular, erudita, nacional e universal (ANTELO, 1986). Além disso, examinaremos as 

figurações identitárias, as questões de gênero, raça e etnia, defendidas nas obras em 

análise, sempre focalizando as convergências e divergências entre as obras, analisando 

os textos, dentro de seus contextos históricos. 

As questões que motivaram a escolha desta pesquisa e desses autores foram, 

primeiramente, a descoberta de uma rica literatura argentina com temas e problemas 

semelhantes aos enfatizados pela literatura brasileira, porém essa literatura é pouco 

explorada, quando não é totalmente ignorada, nos cursos de graduação em muitas 

universidades brasileiras. Ao cursar a disciplina “Seminário de Crítica Literária: 

Literatura Latino-americana”, ministrada pela professora Graciela Ravetti, no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG, em 2003, tive contato mais 

aprofundado com a literatura argentina. Percebi nela um campo profícuo para se 

trabalhar o comparatismo literário Brasil-Argentina. 

Além disso, a revisão da literatura existente a esse respeito aponta para a 

necessidade de iniciativas que visem ao conhecimento mútuo dos aspectos artístico-

culturais dos referidos países. De acordo com a pesquisadora Florencia Garramuño 

(2009), apesar de empreendimentos relevantes para estreitamento de laços, tais como o 

Mercosul e a efetiva tradução de autores brasileiros na Argentina, o desejável 

intercâmbio cultural entre esses dois países ainda é bastante reduzido, salvo honrosas 

exceções. Dentre iniciativas mais bem-sucedidas sobressaem a “multiplicação dos 

estudos comparativos entre as literaturas e as culturas do Brasil e da Argentina, e, em 

um sentido mais geral, sobre as literaturas latinoamericanas” (GARRAMUÑO, 2009, p. 

59) nos cursos de pós-graduação e publicações e congressos voltados para o 

comparatismo. 

                                                                                                                                                                          

aparecerão sempre em português, fruto de tradução nossa, mas serão apresentadas em seu idioma de 

origem em notas de rodapé. 
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Em vista disso, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para intensificar os 

estudos na área da Literatura Comparada, focalizando aspectos culturais e literários que 

envolvem a história desses dois países, uma vez que as obras em análise, apesar de suas 

especificidades e diferenças, podem viabilizar um efetivo diálogo entre eles. 

A motivação que me impulsionou a embrenhar pelas páginas de Adán 

Buenosayres foram os comentários elogiosos de estudiosos da obra, tais como Graciela 

Ravetti (1992); Raúl Antelo (1986); Daniel Gustavo Teobaldi (2000). Este último 

destaca que Adán Buenosayres constitui uma referência para reconfigurar o panorama 

da tradição literária argentina, uma vez que na obra estão presentes os temas abordados 

em trabalhos anteriores de Marechal e de outros intelectuais argentinos, bem como 

temas que só seriam enfatizados na literatura posteriormente. Assim, além de 

proporcionar uma leitura do passado, a obra apresenta e problematiza vários aspectos da 

complexa e conflituosa história do país no qual se insere. 

Corroborando com essa ideia, o ensaísta brasileiro Idelber Avelar publicou, em 

2012, uma resenha desse romance de Marechal que confirma a relevância da obra e da 

nossa empreitada, conforme se pode constatar na citação a seguir:  

 

De todas as tristes lacunas de tradução de literatura argentina no Brasil, 

nenhuma é maior que Adán Buenosayres. De recepção inicialmente marcada 

pela hostilidade ao peronismo com o qual se alinhou o autor, ela é hoje 

reconhecida pelas várias vertentes literárias do país como obra magistral e 

imprescindível. Nela estão antecipados escritores tão distintos como Cortázar 

e Lamborghini, Piglia e Perlongher. A ausência de tradução é tão mais 

lamentável pelo fato de que a obra-prima de Marechal não é de leitura fácil 

para quem não domina o castelhano falado no Rio da Prata. (AVELAR, 

2012, p. 2). 

 

Muito antes, o estudioso argentino, radicado no Brasil, Raúl Antelo3 destacara 

que Macunaíma constituía a mais importante realização do Modernismo Brasileiro. Para 

Antelo (1986), Macunaíma é fundamental para o entendimento da cultura brasileira 

como um todo, e também da própria evolução desta. Esse estudioso sublinha algumas 

aproximações entre as obras Adán Buenosayres e Macunaíma, enfatizando que tais 

                                                           
3 No livro Na ilha de Marapatá: Mário de Andrade lê os hispano-americanos (1986), resultado da 

dissertação de Mestrado defendida em 1978, Antelo ressalta o interesse de Mário de Andrade pela 

produção textual sul-americana, mantendo-se informado a respeito do que se passava na literatura e nas 

artes dos países vizinhos, sobretudo da Argentina. 
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obras mereciam um estudo comparativo, entre outros motivos, por proporcionarem uma 

reflexão crítica sobre a arte, história e memória cultural de seus países. 

Esse pesquisador observa que Mário de Andrade e Leopoldo Marechal tiveram 

trajetórias acadêmicas semelhantes, ambos eram poetas, romancistas, críticos de arte, 

folcloristas, e tiveram acentuada participação político-cultural na sociedade de seus 

respectivos países. Mário foi o fundador e o primeiro diretor do Departamento de 

Cultura de São Paulo, de 1935 a 1938, no governo Vargas; Marechal, por sua vez, foi 

diretor da cultura no governo de Perón. Dois governos4 com forte apelo popular, porém 

com forte rejeição pela elite intelectual, principalmente na Argentina. Isso fez com que 

a obra de Marechal tenha sido recebida com hostilidade pela crítica, exceto pela resenha 

de Júlio Cortázar, que saudou as inovações trazidas pela obra com entusiasmo. 

Ambos fizeram uma leitura irreverente e dessacralizadora das chamadas 

literaturas de fundação, atentando para aspectos, até então, negligenciados ou pouco 

explorados pela memória oficial da nação. Para isso, fazem largo uso de procedimentos 

tais como paródia, sátira, carnavalização, mecanismos referentes às múltiplas 

possibilidades de leitura e de re-escritura, daí o porquê do título desta pesquisa: Leituras 

da Tradição em Macunaíma, de Mário de Andrade, e Adán Buenosayres, de Leopoldo 

Marechal. 

Na leitura das obras em análise, nota-se que o modo de leitura/escritura que 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal fazem da tradição possibilita mudar o sentido 

atribuído aos textos que deram sentido ao passado, mostrando os avessos, os 

mecanismos ideológicos que subjazem aos textos; as estratégias de seleção, que 

envolvem inclusões e exclusões, desvelando que as “verdades” são, muitas vezes, 

expressão da opinião de um grupo num determinado momento. 

Cabe averiguar possíveis motivos que levam dois escritores de países diferentes 

e, em vários momentos, considerados rivais, a terem temas e procedimentos intelectuais 

e retóricos semelhantes em suas obras. A que se devem tais similaridades entre esses 

dois intelectuais? 

                                                           
4 Estudiosos têm apresentado algumas semelhanças entre esses dois governos, ressaltando que os dois 

tinham em comum “os mesmos inimigos (as oligarquias de cada país), as mesmas ameaças (o 

comunismo), uma base política estabelecida por um Pacto Social (também chamado de Terceira Via) 

entre a burguesia detentora dos meios de produção e o proletariado, dono da força produtiva. 

Nacionalismo, estatização e Lei trabalhista. E uma forte propaganda estatal”. (GLIK, 2007, p. 4). 
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Partimos da hipótese de que as semelhanças se devem ao fato de os dois 

escritores terem tido o propósito declarado de romper padrões estéticos vigentes, 

buscando uma feição local, porém, sem descartar o diálogo com o tempo presente, com 

os movimentos de vanguarda, que contribuíram para uma leitura crítica do passado.  

Além disso, provavelmente, eles leram os mesmos autores europeus e 

vivenciaram problemas semelhantes, uma vez que estavam ambos inseridos em 

contextos culturais de países periféricos e com passado colonial. Ao final da tese, essas 

hipóteses se confirmaram. O fato novo é que Mário de Andrade manteve contato com a 

cultura argentina e inclusive escrevera vários artigos sobre o “Modernismo na 

Argentina”. Em um desses artigos, apresenta a poesia “Días como flechas” (1926), de 

Leopoldo Marechal, como modelo de poesia modernista argentina (ARTUNDO, 2004).  

Com certeza, Mário não leu AB, uma vez que ele morreu em 1945, antes da 

publicação da obra – AB começou a ser escrita em 1930, mas só foi publicada em 1948. 

Não há indícios de que Marechal tenha lido Macunaíma e nem que esses autores tenham 

se conhecido. 

Daí a relevância de se analisar de que maneira essas obras realizam a 

representação da nação, quais as figurações identitárias defendidas nelas. Ao passar em 

revista o passado e as representações de identidade/alteridade, que imagens do outro, 

entendido como indígena, gaúcho, negro, imigrante, foram apropriadas pela cultura 

hegemônica e como são relidas nas obras em questão? 

São essas as principais questões que discutiremos ao longo desta pesquisa, tendo 

como referência as obras em questão que, analisadas contrastivamente, tendem a 

ampliar o conhecimento artístico-cultural e a proporcionar uma visão crítica das 

literaturas nacionais da Argentina e do Brasil, atentando para as vertentes da literatura, 

história e memória cultural. 

***** 

A aproximação dos textos Macunaíma e Adán Buenosayres exige pressupostos 

metodológicos que cotejem semelhanças e diferenças existentes entre ambos – bem 

como a apresentação dos contextos da época em que as obras foram produzidas – com 

os das obras com as quais dialogam. Dessa maneira, como procedimento metodológico, 

adotamos a perspectiva do comparatismo literário, uma vez que, na análise das obras, 
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faz-se necessário estabelecer confrontos entre elas, entre os autores, entre os contextos 

de produção e respectivas aproximações e afastamentos com outras obras.  

A escolha dessa metodologia deve-se à potencialidade da literatura comparada 

de confrontar, analisar as criações artísticas, assegurando um indispensável alargamento 

do campo de investigação, possibilitando comparar a construção dessas imagens por 

parte de diferentes autores, partindo-se do princípio de que o “processo literário revela, 

no nível linguístico, social, cultural, escolhas e clivagens, dimensões características da 

alteridade” (MACHADO; PAGEAUX, 2001, p. 130). 

Assim, essa metodologia permite trabalhar questões da cultura nacional, 

identificação, comparação ideológica, contexto sociocultural das nações e comparação 

entre elas, possibilitando a aproximação entre textos, buscando conciliar encontro e 

diferença, segundo Machado e Pageaux (2001, p. 130), “duas palavras-chave da 

Literatura Comparada”. 

Segundo Silviano Santiago (1978), a abordagem téorico-metodológica mais 

apropriada para se estudar as literaturas nacionais latino-americanas é a da literatura 

comparada, sobretudo, por se tratar de literaturas que estabelecem uma interação 

multifacetada com outras literaturas nacionais e também com as das metrópoles 

colonizadoras.  

A vantagem da abordagem comparatista é que ela permite a análise textual, 

intertextual e uma perspectiva histórica contextual, com subsídio dos Estudos Culturais. 

Estes têm o estatuto de complementaridade com relação aos Estudos Literários, 

potencializando o diálogo com a história, a antropologia, a sociologia, a política, e os 

estudos pós-coloniais.  

Segundo Noé Jitrik, uma importante contribuição dos Estudos Culturais é 

possibilitar “uma justiça simbólica com os grupos reprimidos e os marginalizados pela 

sociedade [...] atentando para os conceitos operacionais das ciências humanas – cultura, 

identidade, hibridismo, mestiçagem, memória cultural, nação” (JITRIK, 2000, p. 29, 

41). 

Essas interpretações aplicadas ao domínio da literatura brasileira e argentina vão 

permitir melhor compreensão e análise das aproximações e distanciamentos, nessas 

literaturas, da complexa relação homem, cultura, natureza e identidade. Assim, para 

apreender o significado literário e ideológico dessas representações, os textos serão 
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trabalhados tendo como referencial teórico-metodológico, que contempla os estudos 

culturais, a relação do texto com o contexto sociocultural, relacionado à época e lugar 

em que a obra foi produzida. Enfim, tais estudos possibilitam o diálogo com a história, a 

política e, especialmente, com o aspecto artístico-cultural vinculado ao ato da escrita.  

***** 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal são figuras emblemáticas do 

modernismo latino-americano e como tais já tiveram vida e obra estudadas em diversas 

áreas do conhecimento, no entanto, não se esgotaram os olhares e as inúmeras 

possibilidades de compreensão dessas obras. Até o presente, desconhecemos a 

existência de teses com um estudo comparativo dessas duas obras representativas do 

Modernismo brasileiro e a Vanguarda argentina, denominada por Mário de Andrade de 

Modernismo argentino.  

Macunaíma e AB inauguram um novo paradigma de escrita que prima pela 

valorização do folclore, da oralidade e a mistura de gêneros, abrindo espaço para uma 

escrita carnavalizada. Essas inovações mostram a necessidade de uma leitura constante 

da tradição, sem reverenciá-la, mas, ao contrário, fazer reverberar o que ficou à 

margem, oculto e silenciado. Dessa maneira, acrescentam novas fisionomias nos 

retratos da nação. 

Se hoje essas imagens já são aceitas e consideradas uma versão aceitável da 

realidade, com sua pluralidade e indefinição, foi graças às transgressões de modelos e 

representações arraigados na literatura. Mário e Marechal fazem parte de um seleto 

grupo de intelectuais que ousaram inovar, instituindo novos modos de escrita, arejando 

o fazer literário, a linguagem, a concepção de herói e da própria literatura.  

Em vista disso, essas obras são fundamentais, segundo estudiosos da área, para 

renovação da literatura no século XX, em seus respectivos países. Portanto, a 

importância desta pesquisa reside tanto na relevância da leitura de dois clássicos da 

literatura latino-americana, cujas obras apresentam um panorama da cultura nacional de 

seus respectivos países, Brasil e Argentina, em interação com a cultura universal, 

quanto no fato de essas obras possibilitarem um questionamento das representações 

identitárias ligadas a uma tradição textual.  

Também é relevante por ampliar a reflexão e estreitar os diálogos entre países da 

América do Sul, intensificando as trocas culturais e o conhecimento mútuo das culturas 
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argentina e brasileira, como já foi mencionado. A esse respeito, Moacir dos Anjos 

(2000) sublinha a necessidade de um conhecimento mais profundo da literatura e da 

cultura dos demais países da América do Sul, para melhor se conhecer e divulgar suas 

afinidades e evidenciar as particularidades de cada país ou região, com relação à 

identidade, língua e cultura, atentando também para questões referentes à raça, etnia, 

classe, gênero/sexualidade constitutivos da identidade. Desse modo, torna-se relevante 

ampliar e incentivar pesquisas, análises e divulgação da diversidade cultural de países 

integrantes da América do Sul, promovendo o intercâmbio entre eles para a troca de 

experiências em todas as áreas e, em especial, no campo da literatura.  

Vale destacar a lição de Ítalo Calvino (1993, p. 10-11), ao dizer que vale a pena 

ler os clássicos,5 pois “[u]m clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que 

tinha para dizer”. Portanto, ler Macunaíma e Adán Buenosayres, além de ampliar o 

conhecimento a respeito desses textos e seus respectivos contextos, propicia um 

desejável diálogo e conhecimento mútuo da literatura, cultura e história desses dois 

países. 

***** 

Macunaíma e AB possuem uma fortuna crítica bastante ampla. Livros, ensaios, 

artigos, dissertações e teses apresentam subsídios importantes para a compreensão das 

obras em análise. Buscamos apresentar, de forma sintética, estudos realizados, 

tendências, impasses e o estado atual do conhecimento a respeito das obras em focos. 

Dentre os muitos estudos sobre a rapsódia de Mário de Andrade, destacamos 

alguns norteadores desta revisão, por fazerem uma criteriosa análise sobre a recepção 

crítica de Macunaíma: Silviano Santiago (1996), com “A trajetória de um livro”, 

publicado na edição crítica de Macunaíma; e a tese de doutorado de José de Paula 

Ramos Jr. (2006) Leituras de Macunaíma – Primeira Onda (1928-1936), que, além de 

analisar a qualidade da recepção da obra marioandradina, com ênfase nos pontos em 

comum abordados pelos articulistas (linguagem, gênero, a caracterização do herói), 

apresenta a documentação anexa – textos em fonte primária e digitalizados – referentes 

à primeira fase da recepção crítica (1928-1954).  

                                                           
5 Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que 

precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou 

mais simplesmente na linguagem ou nos costumes). (CALVINO, 1993, p. 10). 
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Ramos Jr. (2006) divide a recepção crítica de Macunaíma em três fases: a 

primeira (1928-1954) corresponde à data de publicação da primeira crítica até o 

lançamento de Roteiro de Macunaíma, de Cavalcanti Proença (1955). A respeito dessa 

fase, Silviano Santiago (1996) considera a repercussão do livro na década de 1920, anos 

de efervescência e discussões acerca do Modernismo, pequena e sintomática, pois 

revela a pobreza intelectual dos jornalistas da época, “incapazes de assimilar a 

revolução modernista de dentro” (p. 188). 

Mário de Andrade, na crônica “Começo de crítica”, publicada no Diário de 

Notícias do Rio de Janeiro, em 5 de março de 1939, se queixou da incompreensão em 

relação ao livro, demonstrando insatisfação com o nível da maioria dos leitores:  

 

Fazendo obra sistematicamente de experimentação, jurei jamais não me 

queixar das incompreensões alheias. Mas, por uma vez só, me seja permitido 

afirmar que esse livro foi, no geral, apreciado por uma feridora 

incompreensão [...] Macunaíma é uma sátira irritada, por muitas vezes feroz. 

Mas brasileiro não compreende sátira, em vez, acha engraçado. [...] Devo ter 

muito errado esse meu livro, pois de outra forma, seria considerar a grande 

maioria dos meus leitores uns primários. (ANDRADE, 1993, p. 12). 

 

Nessa primeira fase, a recepção crítica de Macunaíma agregou autores da 

importância de Tristão de Ataíde; Oswald de Andrade; o escritor paranaense Nestor 

Vítor; o jornalista, ensaísta, poeta e folclorista gaúcho Augusto Meyer; o poeta recifense 

Ascenso Ferreira; o jornalista, escritor, ensaísta e político Cândido Motta Filho; o 

escritor Alcântara Machado; 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. 

A segunda fase (1955 a 1969) inaugura um patamar superior na apreciação da 

rapsódia, subsidiada pela obra Roteiro de Macunaíma, de Manuel Cavalcanti Proença, e 

apresenta um exame minucioso do discurso ficcional. Esse livro constitui, para Silviano 

Santiago (1996), um divisor de água, pois Proença estudou minuciosamente cada 

elemento do que ele chamou de “arquitetura de Macunaíma” (1996, p. 39): personagens, 

linguagem, episódios, relações do texto marioandradino com o folclore brasileiro e 

europeu, os “livros guias”, nos quais Mário de Andrade teria se inspirado para compor a 

rapsódia brasileira. Com isso, essa fase antecipa um traço distintivo da terceira fase: a 

investigação acadêmica de orientação científica.  
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Na terceira fase, de 1970 em diante, acentua-se o processo de enriquecimento da 

fortuna crítica de Macunaíma, com farta produção universitária, teoricamente 

fundamentada e desenvolvida com rigor metodológico. Há infinidade de estudos sobre 

aspectos diversos de Macunaíma. Revela-se a preocupação crescente de encontrar 

similaridades do personagem em relação a outras obras. Pelos avanços que trouxeram, 

algumas obras desse período tornaram-se referências obrigatórias a quem deseje 

compreender a obra-prima de Mário de Andrade (RAMOS JR., 2006). Dessas obras, 

destacamos uma pequena parcela, que integra a edição crítica de Macunaíma da edição 

Archivos. 

As interpretações de Macunaíma por parte, entre outros, de Telê Porto Ancona 

Lopez (1974), com Macunaíma: a margem e o texto, inaugurou a sua contribuição para 

o estudo de Macunaíma, que se estenderia a toda a obra de Mário de Andrade. Telê deu 

continuidade e aprofundamento ao trabalho de M. Cavalcanti Proença. A margem e o 

texto rastreou minuciosamente o percurso criativo da rapsódia, preparando o terreno 

para a edição crítica da obra, cuja primeira versão foi publicada em 1978. Dez anos 

depois, esta foi aprimorada na exemplar publicação da Coleção Archivos, número 17, 

aliando a perspectiva de edição crítica à de edição genética. Essa edição contou com a 

colaboração de vários estudiosos que se pronunciaram de modo relevante sobre a obra- 

prima de Mário de Andrade, tais como: Alfredo Bosi, Silviano Santiago, Diléa Manfio, 

Raúl Antelo, Maria Fonseca, Eneida Maria de Souza, Darcy Ribeiro, Darcilene 

Rezende, Marlene Gomes Mendes.  

Nas três primeiras seções intituladas: “Macunaíma et Marginalia”; “Mário de 

Andrade e Koch-Grünberg”; “As razões de Macunaíma”, Telê aborda tanto as 

influências filosóficas e literárias encontradas nos escritos de Mário de Andrade como, 

também, o método de elaboração de sua principal obra, Macunaíma: o herói sem 

nenhum caráter. Telê percorre os caminhos que conduziram à elaboração da obra e suas 

significações possíveis. Segundo Telê, o fato de Mário de Andrade ser autodidata fez 

com que ele bebesse em diversas fontes e dialogasse com diversos autores por meio de 

suas leituras. Ela destaca, por exemplo, influências freudianas em seus textos. Comenta 

as anotações que Mário fazia nas margens dos livros lidos, assim, os críticos tomaram 

conhecimento das inúmeras leituras que dão suporte à estrutura de Macunaíma, que 

resultou em um grande arquivo da cultura brasileira. 



20 

 

Nessa edição crítica, as relações entre Macunaíma e o universo latino-americano 

foram estudadas por Raúl Antelo e Mário M. González (1996). González examinou 

vínculos possíveis entre a rapsódia de Mário de Andrade e a narrativa picaresca 

espanhola, salientando que a malícia e a preguiça presentes em Macunaíma têm raízes 

estrangeiras: os pícaros espanhóis do Século de Ouro. Estes, segundo González, seriam 

os mais ilustres antecedentes das extravagâncias macunaímicas. Raúl Antelo (1996), Na 

ilha de Marapatá – Mário de Andrade lê os hispanoamericanos, comenta os contatos de 

Mário com os intelectuais da vanguarda da América Latina. Segundo ele, houve um 

momento de virada do pensamento estético criativo de Mário de Andrade, quando 

sentiu a imperiosa necessidade de buscar soluções estéticas para transformar tanto a 

maneira de se fazer ficção quanto a metodologia de análise crítica. Antelo vê em Mário 

de Andrade um intelectual, com um apurado senso crítico e profundo comprometimento 

com as atitudes que impulsionassem a modernização das artes em geral, como forma de 

colocar o país em dia com a produção universal.  

Alfredo Bosi (1996, p. 178-179), em “Situação de Macunaíma”, mostra que a 

rapsódia marioandradina constitui uma “irresolvida tensão fundadora”. Para o crítico, 

trata-se de uma sátira de “todas as idealizações românticas do ethos nacional”, tendo por 

contraponto a visada do “primitivo, arcaico e mitopoético” que fere a “cidade do 

progresso, expondo as atitudes ridículas da burguesia paulistana, das autoridades e 

mesmo dos heroicos bandeirantes. Bosi (1996) ressalta que, apesar das misturas 

existentes na obra, não há em Macunaíma a serenidade da síntese, pois,  

 

[...] insiste no modo de ser incoerente e desencontrado desse ‘caráter’ que, de 

tão plural resulta em ser ‘nenhum’. E aquele ‘otimismo’, que era amor às 

falas e aos feitos populares, ao seu teor livre e instintivo, esbarra na 

constatação melancólica de uma amorfia sem medula nem projeto. O herói de 

nossa gente é cúpido, lascivo, glutão indolente, covarde mentiroso, ainda que 

por seus desastres mereça a piedade do céu que o abrigará entre as 

constelações. É a Ursa Maior. (p. 178). 

 

O ensaio de Maria Augusta Fonseca (1996) que integra a edição refere-se ao 

capítulo nove, “Carta pras icamiabas”. Fonseca afirma que a carta constitui um 

momento-chave da narrativa. É quando Macunaíma se apropria da linguagem do 

colonizador para se impor diante de suas súditas. Trata-se de uma crítica aguda, em tom 

irônico, ao academicismo, à cultura erudita das elites pseudoeruditas. “Pedante, 
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pretensioso, citando os clássicos, Macunaíma dá vazão a sua cultura semiletrada, e 

acoberta com a linguagem livresca e as alusões eróticas o principal objetivo da carta 

(conseguir dinheiro), crivando de subentendidos todo o discurso” (FONSECA, 1996, p. 

279). 

O poeta concretista Haroldo de Campos, em Morfologia do Macunaíma, estudo 

iniciado em 1967, analisa a obra de Mário de Andrade a partir das proposições do 

formalista russo Vladimir Propp, o qual se propôs, em seu livro Morfologia do conto 

russo, lançado em 1928, a fazer uma descrição sistemática das fábulas, lendas e outros 

tipos de contos maravilhosos. Propp percebeu que as histórias poderiam diferir, mas 

obedeciam a certas constantes como se fosse um roteiro. Na interpretação de Campos, 

Mário teria também intuído esse roteiro, essas constantes, e assim montado uma 

estrutura morfológica singular e unitária (um conto-mosaico) a partir de diversas fábulas 

brasileiras.  

Gilda de Mello e Souza, com O Tupi e o alaúde, polemizou com Haroldo de 

Campos. Ela julgou a análise de Campos reducionista, por ter projetado num livro plural 

“uma leitura unívoca, estruturalista, que rejeitava os desvios da norma, para fazer a obra 

de arte caber, à força, no modelo de que, fatalmente, teria que extravasar” (2003, p. 46). 

Essa estudiosa propôs uma instigante leitura interpretativa de Macunaíma, 

aproximando-a da novela de cavalaria medieval, sobretudo à Demanda do Santo Graal 

e ao modelo compositivo criador da música popular de nossos cantadores. 

Eneida Maria de Souza, desde os anos de 1970, tem se debruçado sobre a obra 

de Mário de Andrade, estudando as cartas, a prosa, a poesia de Mário de Andrade. No 

livro A pedra mágica do discurso (19886/1999), resultado da tese de Doutorado, 

articula conceitos estruturalistas e pós-estruturalistas, em uma leitura original da 

linguagem de Macunaíma. A importância do estudo de Eneida de Souza sobre 

Macunaíma diz respeito, primeiro, à novidade de um trabalho voltado para as questões 

estruturais de linguagem e discurso, em detrimento do enfoque sobre o nacional e o 

nacionalismo que havia lastreado a tradição das melhores análises da obra feitas até 

então (SANTIAGO, 1996). 

Na Introdução da edição crítica de Macunaíma, denominado “Liminar”, Darcy 

Ribeiro (1996, p. XVIII) ressalta o talento singular de Mário de Andrade no trato com a 

linguagem e com a arquitetura do livro, destacando:  
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Mário precisou de muita alma e coragem para escrever este retrato oblíquo, 

transverso, do Brasil. Sobretudo, para assumir a alegria infundada e até 

inverossímil de nossa gente tão pobre e famélica. Escrever Macunaíma exigia 

gênio demais. Isto, Mário tinha. Suficiente, não só para confessar, em 

desespero, que o mundo não tem remédio, mas também para transcender 

tanto do desengano poético, como do arrazoado ideológico e entrar na 

gandaia popular, rindo com o povo, neste livro-palhaçada: desconcertante 

utopia antiufanista. Desconcertante e polêmico, repito, mas norteador como 

nenhum outro. Macunaíma, polifonia das falas e dicas mais brasílicas, 

repertório de caçoadas e pilhérias, é o discurso em que Mário nos mostra, 

matreiro, o caminho não ruibarbósico nem pauloprádico, de nos exercermos 

como intelectuais de nosso povo mestiçado na carne e na alma, desde sempre 

à véspera de realizar suas potencialidades. 

 

Esses autores, cujas obras compõem a edição crítica organizada por Telê Ancona 

Lopes, têm se dedicado ao estudado Macunaíma e foram pioneiros na terceira fase da 

recepção crítica. Hoje a essas obras basilares se juntam uma infinidade de outras, pois a 

fortuna crítica de Macunaíma tem se avultado, após a década de 1970.  

Nessa fase, como já vimos, multiplicam-se os estudos sobre a obra, estes 

passaram a contemplá-la sob a perspectiva estética, com rigor metodológico e 

abordagens diversas. Busca-se sua especificidade literária pesquisando a fundo 

elementos da narrativa, estabelecendo comparações com outras obras nacionais e do 

cenário internacional. Um bom exemplo é Ruína de linhas puras – Quatro ensaios em 

torno de Macunaíma, de José Luiz Passos (2000), dentre uma infinidade de outros 

trabalhos que integram a crescente fortuna crítica de Macunaíma.  

Nesse livro, José Luiz Passos (2000) aborda a questão do discurso sobre a 

identidade nacional em Macunaíma, estabelecendo comparações com Manuel Antônio 

de Almeida, José de Alencar e Machado de Assis. No estudo principal, o autor 

confronta duas obras inovadoras: Macunaíma e Ulisses, de James Joyce, focalizando os 

episódios “Vei, a Sol”, em Macunaíma, e “As sereias”, do livro de James Joyce. Em 

outro ensaio, ainda focalizando Macunaíma, Passos faz uma aproximação entre a “Carta 

pras icamiabas” e a carta de Pero Vaz de Caminha. Passos compara Mário de Andrade a 

Homero, pois ambos são rapsodos que reuniram diversas fábulas, lendas, mitologias 

conhecidas em seu tempo, fazendo com que essas histórias integrassem as vivências do 

herói. Passos faz aproximações entre Macunaíma e Ulisses-Odisseu, entendendo que os 

dois heróis trilham percursos semelhantes, porém em sentido contrário: enquanto o 

procedimento homérico criou um sujeito claramente caracterizado por sua astúcia, 
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capaz de desafiar os próprios deuses, Macunaíma tende para a oscilação entre polos 

conflitantes, tendo por constância a inconstância, a desorganização e principalmente um 

fator diferencial: a queda pelo princípio do prazer em detrimento do princípio de 

realidade. Ulisses, ao contrário, procura conciliar os dois princípios, unindo racional ao 

emocional.  

A crescente fortuna crítica em torno de Macunaíma revela a importância da obra 

e, antes de tudo, as oscilações entre os discursos críticos, profundos ou superficiais, 

pertinentes ou não, daqueles que examinaram a obra. As diferentes concepções sobre a 

rapsódia deve-se, sobretudo, aos princípios estruturadores do discurso macunaímico, 

que o converte em um objeto aberto a análises plurais, daí a sua contínua apreciação. 

No Apêndice E, desta tese, apresentamos obras que constam do levantamento de 

Diléa Manfio, relativa à fortuna crítica de Macunaíma, além do acréscimo de Ramos JR. 

(2006) e o nosso acréscimo para a imensa fortuna crítica de Macunaíma. 

***** 

Logo após publicação de AB, o livro passou por um longo caminho de exclusões, 

silenciamentos, críticas preconceituosas, distorções em torno dele, até alcançar 

reconhecimento crescente como está ocorrendo hoje. O livro foi lançado em pleno 

peronismo; na época, toda a inteligência burguesa ou pequeno-burguesa e liberal 

argentina era antiperonista. Marechal foi um dos poucos que se declararam peronistas e 

cristãos. Foi duramente criticado por isso, conta Javier de Navascués (2013), na 

introdução da edição crítica de AB.  

Os estudos críticos da obra de Marechal constituem na atualidade uma grande 

quantidade de artigos, de qualidade e de extensão variável, compendiados de atas de 

homenagens, jornadas e tributos. No entanto, em número bem mais reduzido, se 

comparada à Macunaíma. As primeiras críticas de AB, segundo Adolfo Prieto (1959), 

foram muito negativas, a exceção do jovem escritor Júlio Cortázar que, deixando de 

lado as divergências político-partidárias, publicou uma resenha, na revista Realidad, 

saudando as inovações trazidas pela obra, principalmente no manejo da linguagem, que 

abria caminhos para novas expressões literárias, fora dos padrões até então vigentes.  

AB teve de esperar até meados dos anos 1960 para uma reavaliação. Com a 

mudança de atitude devido, em parte, ao sucesso do segundo romance de Marechal, El 

banquete de Severo Arcángel (1965). Lido em um contexto renovador, AB foi recebido 
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como o principal antecedente da nova narrativa latino-americana, mesmo os críticos 

mais ácidos foram forçados a refinar seus julgamentos, destaca Navascués (2013).  

Se a recepção crítica de Macunaíma contou com Roteiro de Macunaíma, de 

Cavalcanti Proença, como divisor de água para o melhor entendimento da rapsódia 

marioandradina, no caso de AB o próprio Marechal cuidou de lançar luzes sobre sua 

obra, lançando obras fundamentais para melhor entendimento de AB. Dentre essas, 

destacam-se Claves de Adán Buenosayres (1965) e Cuadernos de navegación (1966). 

Em Claves de Adán Buenosayres (1965), Marechal declara que o significado 

metafísico que ele deseja transmitir em AB está vinculado aos grandes épicos clássicos, 

especialmente à Odisseia. Chama a atenção para o simbolismo da viagem e os 

obstáculos para alcançar o destino, quer seja o autoconhecimento de si próprio e da 

pátria, ou no sentido metafísico. Esclarece que as errâncias do poeta Adán Buenosayres 

e seus companheiros pelos subúrbios de Buenos Aires buscam uma suposta verdade a 

respeito do ser argentino. Essa viagem se embaralha com a viagem metafísica de Adán 

que também se depara com obstáculos para chegar ao seu destino. O autor comenta que 

o protagonista em sua travessia pela Rua Gurruchaga tem de enfrentar os riscos da 

viagem, tal qual o Ulisses da Odisseia, quais sejam: a) o polifemo; b) Ruth (da Formiga 

de Ouro); c) as garotas que representam a sereias, tema que irá se repetir quando os 

alunos de Adán encenam o episódio da sereia, da Odisseia. São diversas as marcas de 

filiação homérica, analogias episódicas que se repetem diversas vezes como no 

descenso ao inferno.  

Em Cuadernos de navegación (1966), por meio de textos curtos, Marechal 

apresenta sua cosmologia particular, os ensinamentos filosóficos de fábulas chinesas, 

considerações sobre a arte. Sobressai a crítica irônica à mentalidade burguesa e 

marxista. Apresenta as chaves literárias e metafísicas acerca de Adán Buenosayres. 

Nesses textos, Leopoldo Marechal estabelece conversas com diversas personagens para 

desenvolver um verdadeiro diário de bordo de um poeta argentino de vanguarda. As 

edições recentes trazem um novo texto: “O poeta deposto”, retirado da primeira edição 

de 1966, pelo autor, por razões políticas. Esse texto apresenta uma defesa do peronismo 

e aborda questões históricas e sociais e, ao final, faz acusações ao senso comum político 

daqueles anos (NAVASCUÉS, 2013). 
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Entre os pesquisadores que mais têm se dedicado à obra marechaliana, 

destacam-se Javier de Navascués, com vários estudos sobre AB (Adán Buenosayres. 

Una novela total. Estudio narratológico, 1992; Marechal frente a Joyce y Cortázar, 

1995; La intertextualidad en Adán Buenosayres, 1997); María Rosa Lojo (El ‘origen’ y 

lo ‘aborigen’ en la narrativa marechaliana 2000; El ‘mito de Maipú’ en la poética de 

Leopoldo Marechal, 2003, dentre outros artigos), Claudia Hammerschmidt (Adán 

Buenosayres el contar paródico para la constitución del sujeto,1993; La muerte del 

autor en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, 2015); Fernanda Elisa Bravo 

Herrera (La risa ‘antropofágica’, 2006; La parodia en la producción de Leopoldo 

Marechal como lectura/re-escritura de las tradiciones literarias y culturales, 2006; 

Parodias y reescrituras de tradiciones literarias y culturales en Leopoldo Marechal, 

2015); Graciela Maturo escreveu o livro mais abrangente do trabalho do autor: 

Marechal, o caminho da beleza, 1999.  

Há também que mencionar as importantes edições críticas de AB publicadas 

desde 1990 (uma edição por Pedro Luis Barcia, em Clássicos Castalia em 1994; uma 

editada por Jorge Lafforgue e Fernando Colla nos Archivos, em 1997; e finalmente, a 

primeira edição crítica publicada na Argentina, elaborada pelo estudioso espanhol da 

obra marechaliana Javier de Navascués, publicada em 2012, dirigida pela escritora e 

estudiosa de Marechal, María Rosa Lojo). 

Essa terceira edição conta com Javier de Navascués na preparação do texto, que 

traz uma minuciosa introdução tanto da análise da obra como sua recepção e 

influências; uma seleção de bibliografia crítica; quatro anexos; uma biocronologia 

detalhada preparada pela filha do autor, Maria de los Angeles Marechal; e anotações 

que, além de fornecer dados essenciais para leitura, informam sobre as variações entre 

diferentes manuscritos da obra.  

Mas para além da preparação cuidadosa, essa edição de AB apresenta outras 

atrações singulares. É a primeira publicada na Argentina (as outras duas, a de Pedro 

Luis Barcia e a de Jorge Lafforgue e Fernando Colla, foram editadas fora do país). É a 

primeira em que se contou com todo o material preparatório do romance (dez 

manuscritos fornecidos pela filha do autor a Navascués) e a primeira que traz alguns 

documentos de valor histórico-filológico inestimável: fotografias, fac-símiles de 

desenhos, de parte do diálogo que Marechal manteve com o público, após uma palestra 



26 

 

proferida em 1969; algumas notas sobre o plano do Inferno dos violentos; e um par de 

cartas, uma delas inéditas, entre Marechal e Julio Cortázar, em que se manifesta o afeto 

mútuo desses grandes escritores. Na introdução, Navascués (2013) considera AB como 

um romance poético, cheio de metáforas e simbolismos próprios do gênero. Concebido 

entre a América e a Europa, é um trabalho que apresenta uma verdadeira aquarela da 

cidade de Buenos Aires na década de 1920.  

Na fortuna crítica das duas obras, há alguns pontos de contatos no que diz 

respeito ao uso da linguagem, ora enaltecida por sua irreverência, pelo uso da oralidade, 

ora difamada pelo mesmo motivo, principalmente pelos primeiros críticos das obras, 

que salientaram a presença de uma linguagem “diferente” tanto em Macunaíma quanto 

em AB, contudo não deram conta de analisá-la adequadamente. Algumas críticas 

figuram mais como opinião, sem que os apontamentos fossem fundamentados.  

Nota-se que os críticos de Macunaíma são mais respeitosos com Mário de 

Andrade que os de AB, com Leopoldo Marechal. Em AB fazem questão de atacar o 

autor e a obra, a exceção de Julio Cortázar que elogiou o fato de a linguagem falada nas 

ruas integrar a literatura, rompendo com o modelo de literatura até então praticado. As 

demais críticas foram bem desfavoráveis e desrespeitosas, como é o caso de Eduardo 

González Lanuza que, com ironia e visível desprezo, diz que as palavras utilizadas em 

AB são dignas de um WC e não de um livro. Ressalta que o autor abusa de uma 

linguagem obscena desnecessária e vazia, cujo propósito seria escandalizar, porém, o 

faz de modo tão aborrecido que o crítico não consegue entender como ele suportou a 

leitura de “tantas prescindíveis páginas”. Não satisfeito de atacar a obra, volta-se contra 

o criador, diz que Marechal é mal-intencionado a respeito de seus semelhantes, “um 

arrogante ressentido e tomista”. Essa opinião deixa claro o ressentimento e preconceito 

contra Marechal e sua obra, por razões extraliterárias.  

Veja, no Apêndice F, lista de obras que constituem a recepção crítica de AB. Por 

ser uma obra pouco conhecida no Brasil, apresentamos também um resumo de AB, no 

Apêndice D. 

Mário de Andrade e Marechal estabelecem um rico diálogo com a tradição, 

focalizando a origem da nação e da nacionalidade, buscando recriá-la através da escrita. 

Contudo, se o autor de Macunaíma usa o pretexto de escrever uma carta para suas 

subordinadas para apontar os possíveis bastidores de construção da nação imaginada, 
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Leopoldo Marechal, em AB, promove abertamente um debate sobre as questões 

relacionadas à nação e à identidade nacional, ou seja, sobre o ser argentino. Tanto o 

discurso de Mário quanto o de Marechal buscam desmistificar as verdades e as 

identidades tidas como naturais, mostrando que são, de fato, construções culturais, 

perpassadas por interesses ideológicos ligados a determinada classe que detém o poder 

de representação.   

***** 

Esta tese está estrutura em três capítulos que permitem contemplar, com maior 

acuidade, determinadas questões pertinentes às obras, conforme se pode verificar. 

No Capítulo I, “Nos tecidos da memória: tradição e traição”, Mário de Andrade 

vai contestar o imaginário edênico da natureza, para isso ele recorre tanto aos autores 

responsáveis por esse imaginário quanto àqueles que compartilham o mesmo desejo de 

revisão e ruptura. Para essa releitura escolhemos o dístico elaborado por Macunaíma 

“Muita saúva, pouca saúde os males do Brasil são”. Frase que reúne fragmentos que 

remetem a outros textos e contextos, tais como Triste fim de Policarpo Quaresma, do 

escritor Lima Barreto, que aborda a questão das saúvas e outras pragas devastadoras da 

natureza e da agricultura brasileiras; a “pouca Saúde” evoca a figura indolente do Jeca 

Tatu, de Monteiro Lobato, que discute os males que afligem o brasileiro, como a 

preguiça, decorrente da pouca saúde, impedindo o progresso da nação, ressaltando que 

em Macunaíma a preguiça não tem aspecto meramente negativo, mas se apresenta como 

forma de resistência à exploração do trabalho e de ócio criativo do brasileiro. Por fim o 

fragmento “Os males do Brasil são” lembra o poema satírico “Milagres do Brasil são”, 

do poeta baiano Gregório de Matos. 

Marechal escolhe as fronteiras, recorrentes na literatura argentina para 

configuração da identidade, especialmente no que tange à civilização e à barbárie, que 

são, por excelência, lugares de memória. Não por acaso, foi esse o espaço escolhido por 

Marechal para citar fragmentos das obras Facundo, o civilización y barbarie (FCB), El 

Matadero e La Cautiva, com intuito de discutir os conflitos e dificuldades decorrentes 

do estabelecimento de fronteiras, que funda um ideário que nomeia, rotula e qualifica, 

inclui e exclui, define os que ficam dentro e os que são descartados do projeto nacional. 

Nesse espaço dialógico, Mário de Andrade e Marechal estabelecem um contraponto 

instigante em relação aos textos fundadores – de autores que fazem parte de sua herança 
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literária, bem como seus contemporâneos –, levando-os a participar atemporalmente em 

um mesmo debate histórico-cultural, procurando, à maneira do historiador 

benjaminiano, atentar para o que foi silenciado nos romances fundacionais e, sobretudo, 

para aqueles que ficaram fora do projeto da nação. 

No segundo capítulo, “Nação e identidade: construções imaginárias”, Mário 

aborda a discrepância entre realidade e a representação desta pelo discurso do saber e do 

poder, conforme é exemplificado na “Carta pra icamiabas”. A “Carta”, escrita para suas 

súditas com o pretexto de dar as más novas, a perda do talismã e pedido de dinheiro 

para suas farras na cidade, tem, na verdade, o objetivo de efetuar o registro escrito do 

Império do Mato Virgem. Para isso, o imperador se esmera em recriar, renomear e 

inventar tradições, símbolos, aventuras, heróis, ideologicamente compatíveis com o que 

era valorizado pelo mundo letrado, ainda que distante da realidade das icamiabas. Nota-

se que o discurso de Macunaíma não se preocupa em registrar o que é verdadeiro ou 

falso, mas o que é valorizado pela cultura escrita; assim, aquilo que não é conhecido 

como positividade pela cultura hegemônica deve ser renomeado e o nome original 

esquecido.  

Tal qual Mário de Andrade, Marechal estabelece um rico diálogo com a 

tradição, focalizando a origem da nação e da nacionalidade, buscando recriá-la com a 

escrita. Contudo, se o autor de Macunaíma usa o pretexto de escrever uma carta para 

suas subordinadas para apontar os possíveis bastidores de construção da nação 

imaginada, Leopoldo Marechal, em AB, promove abertamente um debate sobre as 

questões relacionadas à nação e à identidade nacional, ou seja, sobre o ser argentino. 

Tanto o discurso de Mário quanto o de Marechal buscam desmitificar as verdades e as 

identidades tidas como naturais, mostrando que são, de fato, construções culturais, 

perpassadas por interesses ideológicos ligados a determinada classe que detém o poder 

de representação.  

O terceiro capítulo “Gênero, sexualidade, raça e etnia em Macunaíma e Adán 

Buenosayres” tem o propósito de verificar como as questões de gênero, sexualidade e 

raça/etnia foram abordadas em Macunaíma e em Adán Buenosayres, examinando-se o 

caráter inovador, contestador ou contraditório que as obras apresentam em relação ao 

contexto histórico em que foram produzidas, tendo o gênero, em articulação com os 

Estudos Culturais, como categoria de análise. Isso implica conferir os papéis destinados 
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às identidades/alteridades (mulheres, índios, negros, mestiços, gaúchos e imigrantes) 

nas duas obras, observando-se os diálogos que essas obras estabelecem com a tradição 

histórica, literária e cultural.  

Nas “Considerações finais”, apresentamos as convergências e divergências entre 

aspectos abordados em Macunaíma e AB. Os traços convergentes são muitos, destacam-

se a diluição de fronteiras entre gêneros e uso de uma linguagem impura, caracterizada 

pela experimentação com linguagem, que não mais se pautava em regras e modelos 

tradicionais. Mário de Andrade e Leopoldo Marechal, em suas escritas, jogam com a 

justaposição e mistura elementos díspares. Essa mistura leva à indefinição e à ausência 

de pureza e está presente na narrativa em todos os níveis: na mistura de gêneros, na 

confusão de tempos e espaços, no cruzamento do erudito com o popular, na 

indeterminação das personagens, na linguagem, dentre várias. 
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1 NOS TECIDOS DA MEMÓRIA: TRADIÇÃO E TRAIÇÃO  

 

... A criação, com toda a sua liberdade de invenção, que eu 

não nego, não passa de uma reformulação de pedaços de 

memória. 

(Mário de Andrade) 

 

Mário de Andrade, na epígrafe que introduz este capítulo, sugere que toda obra é 

resultado de arranjos de fragmentos textuais procedentes da tradição cultural e, nesse 

sentido, compõe-se de pedaços de memória. Nesse caso, os textos não são apenas frutos 

de uma imaginação criadora, mas, principalmente, resultado de um processo de lembrar 

e esquecer o vasto repertório de textos da tradição nacional e universal sobre o qual o 

leitor-escritor se debruça para elaboração de sua obra.  

Para Mário de Andrade, as ideias que fecundam sua criação provêm de 

fragmentos da memória, de leituras. Portanto, o que há de original é a forma pela qual 

as histórias são desfeitas, revitalizadas e recontadas. Trata-se de reescrever a tradição a 

partir do exercício da memória, da lembrança de fatos que, de alguma forma, deixaram 

vestígios ou memórias marginais que merecem vir à tona.  

De maneira similar, o discurso marechaliano se constrói na tensão e na busca de 

equilíbrio transcultural entre o passado e o presente, entre o próprio e o alheio, entre o 

universal e o local, conforme enfatiza Fernanda Bravo Herrera (2004, p. 2): “a 

apropriação da tradição cultural – especialmente a europeia e clássica – constitui um 

procedimento de construção discursiva, mas também a busca de expressão e de 

reafirmação da voz literária Argentina”. 

O escritor e ensaísta argentino Ricardo Piglia explica esse processo, ressaltando 

que a memória particular dos intelectuais, especialmente dos escritores, é resultado de 

suas leituras. De modo geral, diz Piglia (1991, p. 62), o escritor não pode evitar a 

tradição. “Mesmo quando tenta esquecê-la, os fragmentos e os tons de outras escrituras 

vêm à tona como se fossem recordações pessoais, num processo que tem a estrutura dos 

sonhos: restos perdidos que reaparecem, máscaras incertas”, mais nítidos do que as 

próprias recordações.  

No contexto de produção de Macunaíma e Adán Buenosayres, primeiras décadas 

do século XX, a tarefa que se impunha aos intelectuais era a de repensar a cultura, a 

identidade e a memória cultural difundidas pelas narrativas fundacionais. Época 
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propícia para utilização da paródia, pois esse processo de releitura permite revisitar o 

imaginário construído sobre a nação, a memória e a identidade. Esse processo pode 

envolver tanto conformação quanto redefinição, transformação, ruptura e inversão, de 

acordo com a crítica canadense Linda Hutcheon (1989). 

Vale lembrar que a leitura paródica nem sempre implica uma ruptura radical 

com o texto parodiado; pode ser um empreendimento em que a retomada constitui “uma 

repetição com distância crítica que permite a indicação irônica da diferença no próprio 

âmago da continuidade” (HUTCHEON, 1989, p. 47). Essa crítica lembra a dupla 

característica da paródia, de poder ser tanto conservadora quanto revolucionária, capaz 

de negar ou de reafirmar algo, neste caso, o texto parodiado apresenta-se como 

argumento para comprovar ideias e teses defendidas pelo parodiador. 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal, ao revisitarem a tradição, utilizam a 

paródia, entre outros procedimentos, para efetuar a leitura da tradição. Ambos indicam o 

desejo de ruptura com um determinado imaginário nacional. Para isso, eles recorrem 

tanto aos autores responsáveis por esse imaginário quanto àqueles que compartilham o 

mesmo desejo de revisão e ruptura. 

Neste capítulo, em um primeiro momento, abordaremos algumas estratégias de 

leitura-escrita que Mário de Andrade utiliza em Macunaíma para dialogar com a 

tradição literária, tendo como referência as leituras evocadas pela frase “Muita saúva, 

pouca saúde os males do Brasil são”. Frase que resume os males do Brasil, segundo 

Macunaíma, e que reúne fragmentos que remetem a outros textos e contextos. O 

fragmento “Muita Saúva” remete ao romance Triste fim de Policarpo Quaresma, do 

escritor Lima Barreto, que aborda a questão das saúvas e outras pragas devastadoras da 

natureza e da agricultura brasileiras; a “pouca Saúde” evoca a figura indolente do Jeca 

Tatu, de Monteiro Lobato, que discute os males que afligem o brasileiro, como a 

preguiça, decorrente da pouca saúde, impedindo o progresso da nação. Por fim o 

fragmento “Os males do Brasil são” lembra o poema satírico “Milagres do Brasil são”, 

do poeta baiano Gregório de Matos. 

Os textos evocados pela citação de fragmentos apresentam semelhanças e 

divergências com o texto marioandradino, mas todos convergem para um interesse 

comum: uma leitura demolidora do imaginário que configura a nação como um paraíso 

tropical, constituindo, nas palavras de José Murilo Carvalho (2003, p. 9), um “mito 
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fundador” do Brasil, assentado na natureza, na extensão territorial, em que “se 

plantando tudo dá”. Esse mito edênico enfatiza as benesses do clima e das águas, das 

prodigalidades das riquezas naturais e “do caráter ordeiro e pacífico do povo brasileiro”.  

Em um segundo momento, analisaremos, em AB, o diálogo que Marechal 

estabelece com a geração de 1837, na qual se destacam Domingo Faustino Sarmiento e 

Esteban Echeverría, a respeito das fronteiras instituídas entre campo e cidade, 

configurados na antítese civilização ou barbárie que passa a integrar o projeto de nação 

arquitetado por esses intelectuais. Ao dialogar com esses autores, Marechal discute e 

questiona imagens e estereótipos fixados pela memória coletiva, formando uma tradição 

literária, com implicações políticas e socioculturais.  

Por fim, confrontaremos semelhanças e divergências entre Mário de Andrade e 

Marechal no que diz respeito aos aspectos abordados.  

 

1.1 Revisitando a nação brasileira: cenários corroídos  

 

O Brasil é uma paisagem.  

(Nelson Rodrigues) 

 

Mário, por intermédio de Macunaíma, consegue percorrer praticamente todo o 

Brasil, ou brasis. Em suas andanças literárias, revisita o Brasil revestido de paraíso 

terreal, configurado por Pero Vaz de Caminha, cuja Carta traz a voz do colonizador e 

sua visão eurocêntrica, considerando o local descoberto como o Paraíso Terreal. Ao 

longo dos séculos, nas mais variadas manifestações culturais, os efeitos de sentidos dos 

textos fundadores da brasilidade ratificam a concepção da ideologia colonizadora pelos 

primeiros cronistas e cantado pelos poetas e escritores do movimento romântico, entre 

outros.  

A esse respeito, Carvalho (2012), com base em pesquisas de opinião,6 constata 

que, para muitos brasileiros, os motivos de orgulho da pátria ainda estão vinculados ao 

                                                           
6 Trata-se de pesquisa nacional feita pela Vox Populi, entre 28 e 31 de outubro de 1995, a pedido da 

revista Veja, cujos resultados foram publicados em Veja, 10/1/1996. A outra pesquisa, realizada pelo 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e pelo Instituto de 

Estudos da Religião (ISER) intitulada Lei, justiça e cidadania, foi feita sob a coordenação de José 

Murilo de Carvalho, entre setembro de 1995 e julho de 1996, com população de oito municípios da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em ambas as pesquisas, o orgulho de ser brasileiro está 

associado à natureza. (CARVALHO, 2012). 
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que ele denomina edenismo ou motivo edênico, que consiste numa visão focada no 

enaltecimento da natureza brasileira.  

Esse enaltecimento forneceu as bases para a construção do nacionalismo 

patriótico e ufanista que os escritores do Romantismo ajudaram a solidificar e que os do 

Modernismo retomam para colocar em xeque, por meio de uma leitura questionadora do 

legado cultural do passado. Mário de Andrade, grande incentivador de políticas 

culturais, era contrário à sobrevivência dessas noções edenistas de exaltação da 

natureza, arraigadas na tradição brasileira. 

Para se contrapor ao imaginário do Brasil-paisagem, Mário de Andrade busca 

reforço argumentativo em outros intelectuais. Nesse sentido, vale-se das reflexões de 

Lima Barreto, que demonstra as vãs batalhas do patriota Major Policarpo Quaresma 

para fazer a terra produzir e a luta inglória contra os exércitos de saúvas. Com isso, ele 

desconstrói a tese de Caminha e de outros viajantes sobre a fertilidade da terra (“As 

melhores do mundo”). O quesito “pouca saúde” evoca o mestiço e preguiçoso Jeca 

Tatu, apresentado por Monteiro Lobato, sempre de cócoras, assuntando o nada. 

Gregório de Mattos contribui com discussões sobre as mazelas e potencialidades do 

Brasil. Por meio do diálogo com esses intelectuais, Mário de Andrade apresenta a 

descoberta do Brasil real, com suas pragas e mazelas e um herói preguiçoso, avesso à 

imagem idealizada do índio. 

 

1.1.1 Pragas do Brasil  

Somos o que lemos. 

(Alberto Manguel) 

 

Na célebre “Carta pras icamiabas”, Macunaíma apresenta o slogan que define os 

problemas do Brasil:  

 

Tudo vai num descalabro sem comedimento, estamos corroídos pelo morbo e 

pelos miriápodes! [...] Por isso [...] nos demos ao trabalho de metrificarmos 

um dístico, em que se encerram os segredos de tanta desgraça: “POUCA 

SAÚDE E MUITA SAÚVA, OS MALES DO BRASIL SÃO” (Mac, p. 79, 

grifos do autor). 
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O referido dístico, proferido várias vezes por Macunaíma, remete a questões 

agrícolas, às lutas contras as saúvas, com seus desdobramentos políticos e 

socioculturais. As saúvas, um dos maiores problemas do país, espalhavam-se por todo o 

Brasil, constituindo uma das maiores pragas para a lavoura. Essa praga poderosa levou 

o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), estudioso da natureza 

brasileira, a decretar: “Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil”.  

O diagnóstico de Macunaíma a respeito dos malefícios provocados pelas saúvas 

deve ter levado em consideração a famosa frase de Saint-Hilaire, mas principalmente as 

lutas inglórias do Major Quaresma contra essa praga, personagem habilmente 

construído por Lima Barreto (1881-1922), em Triste fim de Policarpo Quaresma,7 Lima 

Barreto foi crítico agudo do nacionalismo ufanista. Triste fim de Policarpo Quaresma 

(1911) narra a história tragicômica de um excêntrico funcionário público que dedica 

toda a sua vida à exaltação da “grandeza e emancipação da Pátria”. Nacionalista 

xenófobo, propõe a adoção do tupi-guarani como língua oficial, alimenta-se apenas com 

comidas brasileiras, promove tentativas de abrasileirar a cultura nacional e mostrar a 

superioridade da natureza brasileira na produção agrícola. “Divertido e colorido no 

início, o livro se desdobra no sofrimento patético do Major Policarpo Quaresma, 

incompreendido e martirizado, convertido numa espécie de Dom Quixote nacional” 

(ZILLY, 2003, p. 46). 

Policarpo era leitor voraz de tudo que fosse referente às grandezas do Brasil. 

Após o amadurecimento das leituras, decide colocar em prática seus planos de combate 

ao atraso, à pobreza e à dependência econômica do País. Ele acreditava piamente nos 

textos de sua biblioteca brasilianista, livros dos primeiros cronistas, viajantes 

interessados em transmitir uma imagem positiva da natureza, vista nas suas 

possibilidades de exploração mercantil, para atrair habitantes para cultivar a terra, como 

indica a citação a seguir: 

 

[...] Então no tocante as viagens e exploração, que riqueza! Lá estavam Hans 

Staden, o Jean de Léry, o Saint Hilaire, o Martius, o Príncipe de Neuwid, o 

John Mawwe, o Von Eschewege, o Agassiz, o Couto Magalhães e se 

encontram também Darwin, Freycinet, Cook, Bouganvillie até o famoso 

Pigafetta, cronista de viagem de Magalhães, é porque todos esses últimos 

viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. (TFPQ, p. 24).  

                                                           
7 Doravante, usaremos apenas as iniciais TFPQ,quando referirmos à obra de Lima Barreto. 
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Saint-Hilaire, apesar de apontar alguns problemas brasileiros, exaltou a beleza 

da terra, conforme se pode verificar pela descrição que ele faz de uma cachoeira do rio 

São Francisco: 

 

Para se ter uma ideia de como é fascinante a paisagem ali, o leitor deve 

imaginar em conjunto tudo o que a natureza tem de mais encantador: um céu 

de um azul puríssimo, montanhas coroadas de rochas, uma cachoeira 

majestosa, águas de uma limpidez sem par, o verde cintilante das folhagens e, 

finalmente, as matas virgens, que exibem todos os tipos de vegetação 

tropical. (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 65). 

 

Leitor de Saint-Hilaire, o major desconsiderou o alerta sobre os problemas 

causados pelas saúvas e atentou para a descrição positiva da natureza. Esse fato já 

indica um leitor não muito crítico no que diz respeito aos livros e ao mundo à sua volta. 

Os propósitos patrióticos do Major quase sempre resultam em malogro e decepção. 

Vejamos algumas de suas aventuras para elevação do Brasil. 

 

1.1.2 Em busca da autêntica cultura brasileira 

 

Apreciador da cultura brasileira, Policarpo Quaresma dedica-se, com afinco, ao 

estudo das tradições nacionais, com intuito de resgatar as canções folclóricas que 

demonstrassem a genuína produtividade “da nossa terra e dos nossos ares”. Para isso, 

ele “comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim 

de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras” 

(TFPQ, p. 37).  

O narrador, mediante os fracassos do “herói”, desmonta os conceitos puristas e 

essencialistas de genuinidade nacional e de identidade cultural homogênea, pois 

constata que os fenômenos culturais considerados tipicamente brasileiros são parcial ou 

inteiramente europeus ou africanos, inclusive a tão apreciada modinha não era 

inteiramente brasileira. Assim, a busca pelo autenticamente brasileiro vai se reduzindo 

cada vez mais até chegar à cultura tupi-guarani, a que ele se dedica arduamente a 

estudar. Após considerar-se proficiente nessa língua, ele empreende uma batalha para a 

adoção do tupi como língua oficial do Brasil, justificando que o português era uma 

língua europeia e, portanto, alienígena. Essa empreitada o conduz a uma temporada no 

hospício, logo após é aposentado.  
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Essa desventura serviu para mostrar que as misturas culturais e étnicas existiram 

desde sempre, sobretudo no Brasil, e que é loucura ficar buscando originalidade e 

pureza em meio à diversidade. Nesse sentido, há algumas semelhanças entre Mário de 

Andrade e Policarpo Quaresma, uma vez que ambos empreenderam estudos sobre o 

patrimônio cultural do País, buscando a descoberta do Brasil por meio do conhecimento 

da cultura popular e do folclore. Ambos almejavam transpor para a composição erudita 

elementos retirados da manifestação de arte popular. Mário de Andrade, tal qual o 

major, buscava conhecer a cultura, as artes, a música, a literatura, os costumes, o 

folclore e a etnologia do Brasil. Contudo, Mário não era nem ufanista, nem xenófobo.  

A respeito do nacionalismo, Leila Perrone-Moisés (2007) ressalta que, embora 

seja essencial para constituição do sentimento de pertencimento à “nação”, ele se torna 

uma ilusão quando a coletividade se autoexalta sem autocrítica (ufanismo), e um perigo 

quando se recusa tudo o que é diferente (xenofobia). 

As visões de Lima Barreto e Mário de Andrade a respeito da impossibilidade de 

uma cultura pura e homogênea em uma nação com diversidade cultural estão em 

conformidade com a concepção de Alfredo Bosi (1994) sobre a cultura. Segundo ele, a 

cultura, de modo geral, e a brasileira, em particular, é fruto da miscigenação de 

diferentes povos que introduziram seus hábitos e costumes por meio do contato de uma 

cultura com outra(s), resultando em uma cultura mestiça. Portanto, acrescenta o crítico, 

o uso do termo “cultura” no singular, é inadequado, considerando a falta de unidade, 

para aludir a um país tão híbrido culturalmente como o Brasil, bem como às nações 

modernas que vivem em contínuo processo de interação e intercâmbios (BOSI, 1994).  

Em vista disso, a empreitada do ufanista e xenófobo Major na busca do 

genuinamente brasileiro fracassou, mas suas leituras o impulsionaram para uma missão 

mais elevada, como veremos a seguir. 

 

1.1.3 A natureza pródiga e as saúvas 

A terra é disposta para se fazer nela todas as agriculturas do 

mundo pela sua muita fertilidade, excelente clima, bons céus, 

disposição de seu temperamento, salutíferos ares, e outros mil 

atributos que se lhe ajuntam. 

(Ambrósio Fernandes Brandão)8  

                                                           
8  A epígrafe refere-se à obra Diálogos das Grandezas do Brasil (1618), cujo intuito era exaltar a terra 

brasileira e seus aspectos positivos para atrair trabalhadores estrangeiros dispostos a cultivá-la. 

(CARVALHO, 1998, p. 29). 
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O insucesso em abrasileirar a nação, oferecendo-lhe uma língua genuinamente 

nacional, não minou a disposição do Major de trabalhar pela grandeza do Brasil, 

mostrando suas potencialidades. Dessa feita, ele se volta para a agricultura para provar a 

produtividade de nosso solo, que ele julgava o melhor do mundo: 

 

A grande pátria [...] só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. 

Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as 

melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais 

inteligente, mais doce do mundo - o que precisava mais? (TFPQ, p. 30-31). 

 

Nutrido fartamente pelas leituras de cunho ufanista, Quaresma já visualizava 

fartas colheitas de frutas, de grãos, de legumes e a autossuficiência do País na 

agricultura. Seu exemplo de produtor e salvador da pátria seria imediatamente copiado: 

“nasceriam mil outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um 

verdadeiro celeiro [...] abundante a dispensar os argentinos e europeus” (TFPQ, p. 71). 

No entanto, vieram os obstáculos à realização de tão nobre missão. O maior 

eram as saúvas. A citação seguinte mostra o início das muitas batalhas que Policarpo 

travaria com essas potentes e aguerridas adversárias. 

 

[...] sentiu uma ferroada no peito do pé. [...] deu com uma enorme saúva 

agarrada com toda a fúria à sua pele magra. [...] Eram formigas que [...] 

carregavam as suas reservas de milho e feijão [...] O chão estava negro, e 

carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo 

em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las [...] mas eram 

milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu-o, depois 

outra, e o foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. 

(TFPQ, p. 54). 

 

Essa primeira batalha já demonstra o poder das adversárias e a fragilidade do 

Major (um exército organizado e potente contra um homem franzino). Mesmo tendo seu 

corpo demarcado pelas inimigas e seus mantimentos saqueados, o major não foge à luta. 

Inicia-se uma guerra sem trégua contra as persistentes formigas. Mediante árdua luta, 

Quaresma vence algumas batalhas. Como brasileiro bem informado sobre as 

prodigalidades do Brasil, deveria dar o exemplo: “Faço isso para dar exemplo, levantar 

a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas [...]” (TFPQ, p. 55). Por acreditar 

nesse discurso, inicialmente Policarpo recusa qualquer tecnologia vinda do exterior, 

pois considerava uma profanação: “[...] as terras mais ricas do mundo não precisavam 
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desses processos” (TFPQ, p. 58). O Major se propõe a demonstrar a máxima de que 

“em se plantando tudo dá”, conforme anunciara Pero Vaz de Caminha.  

Contudo, a realidade insistia em contradizer esses discursos da fertilidade do 

solo. Os problemas se frutificavam a uma velocidade inversamente proporcional ao 

desenvolvimento das plantações, raquíticas, que mal tinham força para romper o solo. 

Em vista disso, Policarpo resolveu apelar para a tecnologia americana. 

Como ele era, antes de tudo, um leitor, face à natureza dos problemas, sua 

biblioteca abarrotada de leituras do tipo Porque me ufano do meu País (1900), de 

Afonso Celso (1860-1938), tornara-se inútil. Ele a abastece com arsenal de leituras 

sobre pesticidas e material tecnológico, fertilizantes, que ironicamente vinham de fora. 

Após adubações, fertilizações, o uso da tecnologia estrangeira e muito suor, finalmente 

desabrocha a esperança com a primeira safra. O Major era só alegria. 

A alegria durou pouco, pois ele se depara com outro tipo de saúva: encargos 

fiscais, atravessadores, politicagem que lhe abocanham os lucros da produção. As 

velhas inimigas saúvas, que também se organizaram para a colheita, contra-atacam, com 

força total, devorando o fruto de penoso trabalho. Frustrado, ele constata uma realidade 

bem diferente da propagada pela literatura.  

Trata-se de uma paródia aos textos fundadores, que exaltavam a natureza 

brasileira e que ajudaram disseminar a tradição em torno do motivo edênico, tendo por 

referência a excelência do clima, de “primavera completa”, as belezas naturais, a 

fertilidade do solo e as riquezas minerais (CARVALHO, 1998, p. 29). Entretanto, esse 

discurso é desmentido pela prática, revelando um solo estéril, que só produz 

satisfatoriamente mediante tecnologia e fertilizantes e muito trabalho; o ataque 

constante das saúvas era um flagelo; faltava união dos agricultores e apoio ao pequeno 

agricultor. 

O Major Policarpo Quaresma diagnosticou o problema formulado por 

Macunaíma e vivido duramente por ele: havia uma deficiente estrutura agrária brasileira 

que impossibilitava obter lucro mediante uma boa safra. As saúvas só poderiam ser 

vencidas por meio de uma ação integrada dos agricultores e governo. 

Detectado o problema, Quaresma, na busca de solução, escreveu um memorial 

denunciando as péssimas condições de vida no campo, apresentando o problema e 
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possíveis soluções, comprovadas na prática. Tudo isso, na interpretação de Policarpo, 

dependia de um governo forte para combater o clientelismo hipócrita dos políticos. 

Enfim, existia uma constelação de problemas que requeria uma ação forte do 

governo. Por isso, ao saber da Revolta da Armada em 1893, o Major se apressa em se 

aliar ao presidente Floriano Peixoto contra os rebeldes. Tinha fé que o governo, ao 

tomar conhecimento da corrupção e de questões referentes aos entraves ao progresso, 

sanaria todos os problemas. Por isso, leva consigo o memorial e, de imediato, depara-se 

com o descaso da autoridade, que, mesmo antes de ler o material, cuidadosamente 

preparado, arranca-lhe um pedaço para anotar um telefone. 

Decepciona-se com o governante, que é retratado como um político sem pulso, 

sem energia, preguiçoso e sem interesse verdadeiro pelo País. As frustrações vão se 

superpondo e, desse modo, o nacionalismo ufanista, que fazia com que Policarpo só 

visse qualidades em sua pátria, vai sendo destruído pelas decepções ao longo de suas 

lutas frustradas. 

O Major transita entre a idealização da pátria, seus costumes, sua gente, sua 

terra, e a completa decepção com os mesmos elementos. O mito do paraíso, diante dessa 

realidade adversa, se desfaz. Sozinho, percebe que não existia mais espaço para uma 

nação ideal. Finalmente, ele consegue ler a realidade e apresenta uma análise corrosiva 

da situação: 

 

[...] o que vinha a ser a Pátria? Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe 

absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam 

os rios? Eram grandes? Pois que fossem... Em que lhe contribuiria para a 

felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... [...] Restava disso 

tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! [...]. O tupi 

encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e levou-o à 

loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e 

ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E, quando o seu 

patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. [...] A sua vida 

era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A 

pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio 

do seu gabinete. (TFPQ, p. 162). 

 

Esse sentimento experimentado pelo Major é significativo, pois traduz dois 

extremos de um percurso: a edificação de uma imagem de nação e o desmoronamento 

desta. A literatura de Lima Barreto destrói a magia desse ritual de exaltação patriótica 

da natureza e revela a construção do mito que quer petrificar a identidade nacional, 
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fixando-a no ideal edênico, ou seja, na natureza. Para combater o nacionalismo acrítico, 

ele apresentou as imagens idealizadas do Brasil, desmascarando-as. A introdução das 

muitas saúvas e outras pragas igualmente nocivas, como a corrupção e a falta de 

vontade política para resolver os problemas da nação, abalam as imagens balsâmicas do 

ambiente paradisíaco, levando ao questionamento sobre a veracidade e a 

intencionalidade de tais textos. 

Parece ser essa a preocupação de Mário de Andrade ao cunhar o dístico que 

remete, entre outros, ao texto de Lima Barreto e ao seu caráter de denúncia dos males do 

Brasil. Pois as formigas não invadem apenas o sítio do Major Policarpo; invadem 

também as páginas de Macunaíma, fazendo-se presentes ao longo da trajetória do herói, 

inclusive, sobrevivendo a ele, como o rapsodo ressalta: “É mesmo o herói capenga que 

de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se 

embora e banza solitário no campo vasto do céu” (Mac, p. 145). 

Já no primeiro capítulo, o rapsodo diz que, ainda criança, “[o] divertimento dele 

era decepar cabeça de saúva” (Mac. p. 13). Por ironia, ao que tudo indica, elas 

devoraram a consciência do herói, quando ela foi deixada na ilha de Marapatá: “Deixou-

a bem na ponta dum mandacaru de dez metros, pra não ser comida pelas saúvas” (Mac, 

p. 28). Na volta, quando foi buscá-la, não a encontra: “Jacaré achou? nem ele” (Mac, 

p.132). Nem mesmo como imperador do Mato-Virgem, nos dias ditosos ao lado da Mãe 

do Mato, estava livre das formigas: “Passava os dias marupiara na rede matando 

formigas taiocas” (Mac, p. 28).  

Tal qual Policarpo, Macunaíma não vence as saúvas que se opõem a ele como 

símbolo do trabalho coletivo, organizado e da previdência. As organizadas formigas 

contrastam com Policarpo, que, apesar da persistência, falta-lhe apoio, sua luta é 

praticamente solitária, contando apenas com dois ajudantes. O Major sente falta de uma 

organização coletiva para tratar de problemas comuns. Nesse aspecto, as formigas são 

exemplos de organização e trabalho coletivo.  

Contudo, há semelhanças entre Mário de Andrade, Lima Barreto e as formigas, 

se considerarmos que as saúvas se apresentam como pragas que corroem, num trabalho 

lento e progressivo, o cenário edênico, de raízes profundas, construído e disseminado 

por camadas de discursos, tendo por base o mito fundador, como demonstra a pesquisa 

de Carvalho (2012). Só um trabalho organizado, empreendido pelos intelectuais, pode 
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desvelar e desestruturar esse imaginário de Brasil-paisagem, ainda presente na memória 

coletiva brasileira.  

Lima Barreto e Andrade se empenham em romper esse estereótipo, livrando-se 

de um legado que mais atrapalha do que ajuda na elevação da cultura e de uma 

consciência nacional. Tal qual em Macunaíma, em Triste fim de Policarpo Quaresma o 

discurso do narrador é uma sátira ao comportamento e ações do protagonista. Policarpo 

representa o nacionalismo ufanista e livresco, e o narrador, por meio da sátira, apresenta 

um nacionalismo crítico e corrosivo que vai detonando o imaginário edênico, mostrando 

os avessos dessa nação edificada por sucessivas camadas de discursos. 

 

1.1.4 Pouca saúde e muita preguiça: a saga dos descendentes de Iracema  

 

A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse 

preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. 

(Mário Quintana) 

 

A outra parte do dístico macunaímico (pouca saúde) traz ressonância de várias 

obras, mas trataremos apenas de Urupês, de Monteiro Lobato, colocando em cena a 

figura de Jeca Tatu, tão preguiçoso quanto Macunaíma, oscilando entre a preguiça, a 

doença e o trabalho. No caso do Jeca Tatu, a preguiça é decorrente da pouca saúde; já 

em Macunaíma, ela tem implicações mais complexas, abrindo um leque de 

possibilidades para suas causas, o qual inclui pouca saúde, melancolia, luto, formas de 

resistência à exploração da mão de obra, contra a sociedade do progresso e seus 

desdobramentos, e ócio criativo.  

A preguiça sempre esteve presente na representação da identidade brasileira. Já 

no descobrimento, Caminha salienta, em sua célebre Carta, que os índios não eram 

muito afeitos ao trabalho, como se fosse uma condição inerente à sua existência. No 

século XIX, viajantes europeus que se deslocaram pelo interior descreveram as formas 

de agir e pensar das populações, vistas, muitas vezes, como entraves para o processo 

civilizador, dada a mestiçagem que as tornariam inaptas à civilidade e ao progresso, ou 

seja, a preguiça era considerada fruto da mestiçagem entre índias e portugueses. 

Essa tese é reforçada pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-

1853). Em Viagem à Província de São Paulo, ele apresenta uma natureza exótica e 
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exuberante, que abriga seres destituídos de vida e beleza, como se pode observar na 

citação sobre o mestiço de índia e branco do interior paulista: 

 

[...] muito rústico, primitivo, brutal, macambúzio e desprovido de civilidade. 

A mistura de branco e índio, dominante no paulista, é fator de inferioridade, 

dando produtos muito piores que os de branco e negro. [...] Esses homens, 

embrutecidos pela ignorância, pela preguiça, pela falta de convivência com 

seus semelhantes e, talvez, por excessos venéreos primários, não pensam: 

vegetam como árvores, como as ervas do campo. (SAINT-HILAIRE, 1972, 

p. 95). 

 

Para esse naturalista francês, os mestiços herdaram das mães-índias “a 

descuidada preguiça”. Desprezados e abandonados pelos pais europeus, eram criados 

por suas mães, que, na opinião desse naturalista, eram desprovidas de cultura, incapazes 

de ensinar e formar indivíduos sociáveis, já que “permaneceram nômades, grosseiros e 

preguiçosos” (SAINT-HILAIRE, 1972, p. 170).  

Essa visão preconceituosa do caipira chegou ao século XX praticamente 

inalterada. Em 1914, Monteiro Lobato (1882-1948), fazendeiro no interior de São 

Paulo, escreveu dois artigos destacando a pobreza, a ignorância, a vida parasitária e 

predatória desse sujeito, que, visto como uma praga, destruía a caça nativa e, quando o 

suprimento natural escasseava, ia parasitar mais adiante, deixando um rastro de 

destruição atrás de si.  

O conto com maior repercussão foi justamente “Urupês”, que apresenta o Jeca 

Tatu, considerado um caipira sem vocação para nada, a não ser para a preguiça. Não 

tinha ânimo nem para erguer-se de sua posição habitual de cócoras: “[...] nada o põe de 

pé [...]. Nada o esperta. Nenhuma ferroada o põe de pé [...] em todos os atos da vida, 

Jeca, antes de agir, acocora-se” (LOBATO, 1957, p. 279-280).  

À semelhança de Saint-Hilaire, Lobato apresenta a natureza humanizada cheia 

de luz, cor e perfume, contrastando com esse ser apático, insensível e indolente: 

 

No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês 

floridos derramam feitiços no ambiente e a infolhescência dos cedros, às 

primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás; onde há abelhas de 

sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em 

escacho permanente, o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar 

silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. 

Só ele, no meio de tanta vida, não vive. (LOBATO, 1957, p. 289-292). 
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Essa espécie de homo-de-cócoras, devido à sua origem mestiça (índia e branco), 

principalmente pela sua herança materna, era considerada uma degeneração. O 

determinismo biológico explicava a incapacidade social dos brasileiros por fatores 

hereditários ou pela influência do clima e/ou da geografia. Concepção que, de acordo 

com Renato Ortiz (1985), fazia-se presente em muitos intelectuais brasileiros.9 A 

pesquisa de Carvalho (2012) revela que a imagem do Brasil como país da preguiça e do 

brasileiro como homem preguiçoso ainda persiste, com menos intensidade, cedendo 

lugar para a imagem de povo trabalhador, sofredor e descrente em relação à política. 

Lobato imputava à natureza dadivosa um obstáculo à regeneração do caboclo, já 

que ele não precisava enfrentar desafios nem lutar pela vida. Na concepção lobatiana, o 

vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade do ambiente. Como o 

ambiente facilitava a sobrevivência do homo-de-cócoras, haveria poucas chances de ele 

abandonar o inercismo no qual se escorava, pois bastaria estender a mão e pegar o que a 

natureza lhe oferecia, segundo a lei do menor esforço. 

O Jeca, descrito como preguiçoso, amarelo, inerte, piolho da terra, feio, papudo, 

sem vocação para nada, era totalmente diferente da representação do homem do interior 

nos romances veiculados até então. O público não recebeu bem essa ruptura, esse 

rebaixamento do herói altivo para o homo-de-cócoras. Lobato rebate as críticas e 

reclama dos escritores que escrevem sobre uma realidade que desconhecem, criando 

estereótipos dos elementos nacionais. Critica a mitificação dos escritores que 

apresentavam o caboclo do interior como um tipo heroico, engenhoso e sábio em sua 

primitividade:  

 

A nossa literatura é fabricada nas cidades por sujeitos que não penetram nos 

campos de medo dos carrapatos. E se por acaso um deles se atreve e faz uma 

“entrada”, a novidade do cenário embota-lhe a visão, e ele, por comodidade, 

entra a ver o velho caboclo romântico já cristalizado. [...] O meio de curar 

esses homens de letra é retificar-lhes a visão. Como? Dando a cada um, uma 

fazenda na serra para que a administrem. Se eu não houvesse virado 

fazendeiro e visto como é realmente a coisa, o mais certo era eu estar lá na 

cidade a perpetuar a visão erradíssima do nosso homem rural. O romantismo 

                                                           
9 No final do século de XIX e início do século XX, Silvio Romero, Aluísio de Azevedo, Euclides da 

Cunha, por exemplo, usando a “ciência” da época, determinista e evolucionista, apontam as mazelas de 

um país marcado pela mestiçagem feita a partir de uma tríade étnica de reputação pouco prestigiada. A 

ênfase, na maioria das descrições, recai sobre o corpo e a sensualidade, vistos como selvagens, o 

desapego ao trabalho, o amor exclusivo aos prazeres e os desregramentos, além da diferença dos 

padrões estéticos de base ocidental branca, modelo de integridade física e intelectual. (ORTIZ, 1985). 
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indianista foi todo ele uma tremenda mentira; e morto o indianismo, os 

nossos escritores o que fizeram foi mudar a ostra. Conservaram a casca [...] 

em vez de índio, caboclo. (LOBATO, 1959, p. 50). 

 

O criador do Jeca condena a atitude de José de Alencar (1829-1877), que exaltou 

a mestiçagem entre indígenas e portugueses, vista como união de duas raças nobres, que 

se uniam por amor. O Jeca Tatu desmente a nobreza de seus progenitores fictícios. 

Podemos identificar na figura do Jeca uma paródia aos romances indianistas de Alencar, 

especialmente Iracema, que gerou o primeiro brasileiro, o mestiço Moacir, “o filho da 

dor”. Assim como o Jeca, Moacir resultou desse tipo de mestiçagem (índia e branco). 

Desse modo, o Jeca pode ser visto como um descendente da índia Iracema e do 

português Martim. Entretanto, pela falta de qualidade do fruto, Lobato questiona as 

qualidades da procedência, colocando sob suspeita o idílio amoroso descrito, tendo em 

vista a insensibilidade do Jeca: ele não ama, não canta e nem tem uma existência digna 

de ser chamada de vida.  

Tal filho, quais pais? Seria Martim realmente um valente guerreiro branco, se ao 

homo-de-cócoras falta coragem até para erguer-se? Como pode descender da atlética 

Virgem dos lábios de mel, “mais rápida do que a ema selvagem”?  A descrição do Jeca 

lobatiano é similar à anteriormente feita por Saint-Hilaire, quase um século antes. Essa 

percepção do brasileiro do interior, presente em um período anterior à Independência, 

permanece de maneira residual em nossa cultura e continua, de alguma maneira, a 

orientar nossa percepção, tal qual a visão dos motivos edênicos. Um bom 

questionamento a ser feito sobre permanência dessa representação: o que de fato não 

teria mudado o caboclo ou o imaginário sobre ele? O fato é que havia e ainda há um 

forte preconceito em relação ao índio, ao negro e ao mestiço, tanto é que se julgava que 

a única solução seria o embranquecimento – via imigração europeia.  

Em O Problema Vital (1918), Lobato abandonou a explicação da mestiçagem de 

Jeca Tatu como a responsável por sua condição de sujo, feio, doente e preguiçoso. Ao 

participar dos debates em torno do saneamento das áreas rurais, o autor do Jeca muda o 

ponto de vista. Na onda dessa mudança, o velho Jeca se torna o Jecatatuzinho. Fica 

diagnosticado que sua ineficiência não era uma questão de inferioridade racial, mas, 

sim, um problema médico-sanitário. Sua pobreza é explicada pela pouca saúde para o 

trabalho e a produção. Lobato se desculpa pelo julgamento equivocado que fizera: 
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Cumpre-me, todavia, implorar perdão ao pobre Jeca. Eu ignorava que eras 

assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que 

tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa 

bicharada cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. (LOBATO, 1923, p. 

VII).  

 

Pelos poderes medicinais e cuidados higiênicos básicos, Jecatatuzinho curava-se 

das moléstias e tornava-se bonito, saudável e trabalhador, enriquecia e transformava-se 

em exemplo para os vizinhos. Com isso, salva-se a descendência de Iracema, o homo-

de-cócoras, finalmente, após tomar Biotônico Fontoura, ergue-se sobre duas botinas 

rangedeiras, das quais se torna garoto propaganda, na trilha do progresso. A ciência 

médica opera o milagre, o personagem transforma-se: 

 

Tudo o que o doutor disse aconteceu direitinho! Três meses depois ninguém 

mais conhecia o Jeca. A Ankilostomina curou-o do Amarelão. O Biotônico 

deixou-o bonito, corado, forte como um touro. A preguiça desapareceu. 

Quando ele agarrava no machado, as árvores tremiam de pavor. Era pã, pã, 

pã... horas seguidas, e os maiores paus não tinham remédio senão cair. 

(LOBATO, 1957, p. 231).  

 

Livre da opilação, Jeca torna-se produtivo e, em pouco tempo, um próspero 

fazendeiro, competindo com seu vizinho italiano e, rapidamente, ultrapassando-o. 

Lobato desmitifica a figura do imigrante, visto como superior à mão de obra nativa, 

bem como o do caipira visto como preguiçoso. O Jeca regenerado afasta-se de uma vida 

de ócio, assumindo a previdência como um valor básico. 

Lobato acreditava nos poderes da ciência, do saneamento básico e da eugenia 

para promoção da saúde e do desenvolvimento econômico. Assim, ele enfatiza o 

diagnóstico para o problema da pouca saúde, proposto por Macunaíma como um dos 

males do Brasil:  

 

O nosso problema, verificado que foi o mau estado da população nativa, é 

simples e uno: sanear. Para sanear é forçoso, preliminarmente, convencermos 

o país da sua doença; e em seguida fazer dessa ideia o programa de todos os 

governos, a ideia fixa de todos os particulares. Tudo mais rola para plano 

secundário. Sanear é a grande questão. Não há problema nacional que não se 

entrose nesse. (LOBATO, 1957, p. 272).  

 

O Brasil não era o paraíso, mas, sim, um corpo doente que precisava ser curado. 

Saúde e Educação eram o ideal a ser perseguido para alcançar o desejável nível 

civilizatório e superar os obstáculos que atravancavam o progresso. Por fim, Lobato 
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reconhece seu erro ao descrever o homem rural, sem conhecimento suficiente para 

atestar a sua identidade, tendo por base apenas sua opinião de leigo. Por isso, condena 

os escritores idealizadores de estereótipos, como José de Alencar e seguidores: 

 

Retrato do nosso caboclo quem o dá perfeito, com fidelidade fotográfica, é o 

médico ao desenhar o quadro clínico do ancilostomado. Tudo mais é mentira, 

retórica, verso. Esses heroicos sertanejos, fortes e generosos, evolução 

literária dos índios plutárquicos de Alencar; essa caipirinha arisca, faces cor 

de jambo, pés lépidos de veada, carne dura de pêssego; licenças poéticas de 

poetas jamais saídos das cidades grandes. (LOBATO, 1957, p. 234).  

 

Lobato mantém pontos de contato com Mário de Andrade em alguns aspectos, 

tais como no diálogo com a tradição romântica. Ambos mostram as discrepâncias entre 

o herói livresco e a realidade, atentando para a aparência e atitude, acentuando a feiura, 

a preguiça e um dionisíaco ócio, contra a beleza apolínea e as atitudes atléticas e 

dinâmicas das representações dos romances e poemas indianistas. Macunaíma, por sua 

aparência, comportamentos e atitudes, constitui uma paródia aos heróis e heroínas 

desses romances, distantes da realidade, como ressalta Lobato na citação acima. 

No que diz respeito à preguiça, não se pode negar semelhanças entre Jeca Tatu e 

Macunaíma: ambos são adeptos da preguiça, embora no Jeca esta seja transitória e 

consequência negativa de moléstias do corpo, enquanto em Macunaíma parece ser um 

estado permanente, sem pretensão moralista ou regenerativa da personagem. 

Para Eneida Maria de Souza (2001, p. 78), a rapsódia marioandradina retoma os 

estereótipos do brasileiro produzidos pelos relatos de viagem dos cronistas europeus, 

nos quais a preguiça atua como raiz do fracasso de uma civilização, “consegue reverter 

esse quadro, ao realizar uma das mais corajosas intervenções sobre a contraditória 

definição de identidade nacional”, elegendo a “preguiça como elemento diferenciador 

do brasileiro”. 

A consideração da preguiça como sintoma de falta de saúde tem ressonância 

também no romance de Lima Barreto. Policarpo, com sua lente patriótica, via no 

campesino uma criatura feliz e sem problemas, o autêntico brasileiro, com sua 

simplicidade e sabedoria popular. Já sua afilhada Olga, com sua lucidez, via o 

espetáculo não animador de pobreza, tristeza e doença: “No lugar de roceiros alegres, 

felizes e saudáveis, a urbana afilhada encontrou sapês sinistros, casas soturnas de 

habitantes sorumbáticos, acusados de preguiçosos ou indolentes” (TFPQ, p. 162). 
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Felizardo, um dos trabalhadores do Sítio, justifica a desmotivação para o trabalho, que 

não diz respeito, unicamente, a questões de pouca saúde, conforme declara: 

 

Chamam a gente de preguiçoso [...], mas não é bem assim. A verdade é que 

não se tem ferramenta pra trabalhar e, além disso, a terra não é nossa. Tudo 

que se planta nela é dos “outro”. Mas quando vem os “alemão” e os 

“italiano”, aí o governo dá tudo que eles precisam pra lavoura, “inté” as 

“gleba”. (TFPQ, p. 51). 

 

Lima Barreto mostra a relatividade da apatia para se trabalhar a terra, ao mesmo 

tempo em que mostra um sistema de exploração dos campesinos brasileiros, que se 

sentem desvalorizados e desmotivados diante dos imigrantes e do descaso do governo. 

Portanto, a doença, a pouca saúde, não era a razão de todos os males; o problema maior 

era de natureza econômica e social. Lima Barreto suplementa o diagnóstico de Lobato, 

mostrando que o caipira estava desmotivado pela falta de incentivo, de ter uma 

propriedade onde plantar e colher o fruto de seu trabalho.  

Nesse caso, a preguiça pode ser vista como uma forma de resistência à 

exploração de sua força produtiva. Afinal, com a valorização do imigrante europeu para 

substituir o trabalhador que, sob o regime da escravidão, era essencial aos fazendeiros, 

após a Abolição passaria a ser visto e representado como um trabalhador desqualificado, 

incapaz e descartável (VASCONCELLOS, 2009). O escritor mostra a existência de uma 

conjuntura para a desmotivação do homem rural para o trabalho, incluindo resistência à 

exploração capitalista, diante do descaso do governo que valoriza mais o estrangeiro 

que o trabalhador rural brasileiro.  

Muitas das ações de Macunaíma podem ser vistas como ironia à valorização do 

trabalho, tendo em vista que constitui o meio de proporcionar bens, o vil metal que 

proporciona os deleites à classe dominante, à custa da liberdade daqueles que abdicam 

de seu tempo e do seu ócio. Macunaíma se nega a trabalhar, mas não abdica do prazer 

em sua contínua entrega ao ócio e à malandragem. 

As metamorfoses do Jeca, que era feio, pobre e doente e, após tratamento 

médico, torna-se bonito, rico e saudável, são parodiadas por Mário em Macunaíma, 

cujas metamorfoses trazem alterações apenas epidérmicas, transforma-se um índio-

negro em branco; contudo, em nada altera o seu caráter cambiante, sua preguiça 

costumeira e a luxúria incontrolável.  
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Como vimos, o caso da preguiça de Macunaíma é mais complexo e traz 

motivações plurais. O herói de nossa gente parece ter todas as motivações para a 

preguiça, apontada pela literatura: congênita, devido à mestiçagem de índio e negro e 

branco. Subnutrição? Não há dados suficientes que a confirmem. Doenças? Houve 

muitas, mas a preguiça é anterior a elas. Resistência ao capitalismo? Malandragem? 

Melancolia?  

Para Moacir Scliar, a expressão recorrente de Macunaíma: “Ai, que preguiça!..” 

pode ser sintomática da incapacidade para a ação ou o “resultado de uma desamparada, 

triste, inação”. No entanto, admite: “Quem sabe é safadeza mesmo?” (SCLIAR, 2003, p. 

232). O autor acrescenta que pode ser cinismo correspondente à malandragem 

brasileira, reivindicando o direito ao ócio. Portanto, não se pode afirmar, com precisão, 

que a preguiça macunaímica é sintoma da apatia ou melancolia, dada a ambiguidade das 

constantes metamorfoses do herói.  

Outra hipótese aventada por Scliar (2003) é a de que Mário faz de Macunaíma 

um herói melancólico, entre outros motivos, por ele ter sucumbido, maravilhado, ao 

estrangeiro, à cultura e à língua de Camões, à varina portuguesa, traindo as alianças e 

seu próprio povo, desprezando o que poderia lhe conferir um caráter – talvez para 

atentar para o fato de que nunca vivemos o luto dessa perda; ao contrário, negamos a 

importância de nossas raízes ao querer construir uma imagem igual à do colonizador, 

pai, poderoso e sábio.  

No reino das possibilidades, o autor se pergunta: “Será Macunaíma uma versão 

exótica, tropicalista, da melancolia?” Um dos indícios é ficar deitado na rede por longo 

tempo, pois dormir é algo associado ao estado melancólico: induz à paralisia, à inação, à 

passividade. Porém, um fato de peso que poderia caracterizar a presença da melancolia 

em Macunaíma é a desistência da vida, a perda da vontade de viver. Quando o herói não 

acha mais graça em nada e decide ser brilho inútil das estrelas, ou seja, a cessação de 

interesse pelo mundo externo: “este mundo não tem jeito mais e vou pro céu” (apud 

SCLIAR, 2003, p. 234). Nesse caso, segundo o autor, há possibilidade de o herói estar 

acometido de melancolia e também de sentimento de luto10 referente às sucessivas 

perdas (da mãe, dos irmãos, de Ci, Iriqui, da princesa, da muiraquitã, de uma perna...).  

                                                           
10 Freud enumera os traços distintivos da melancolia, os mesmos encontrados no luto, com uma única 

exceção: a perturbação da autoestima não é encontrada nesse último. Os demais traços comuns a ambos 



49 

 

No entanto, tendo em vista o caráter ambivalente do herói, as contínuas 

mudanças de humor, que vão de um extremo de alegria à profunda tristeza, não nos 

possibilitam afirmar que Macunaíma tenha um caráter melancólico, até porque ele não 

tem um caráter definido, mas encena múltiplos modos de ser do brasileiro. 

Retomando os escritos de Mário de Andrade sobre a preguiça, Eneida Maria de 

Souza (2001) conclui que Mário de Andrade pretendeu satirizar a política econômica e 

sanitária da época da publicação da obra, contrapondo o ideal iluminista e racionalista 

ao “culto da preguiça e ao direito ao ócio criativo, mola da criação artística”. (SOUZA, 

2001, p. 78). 

Passemos agora à última parte do dístico “Os males do Brasil são”. 

 

1.1.5 Gregório de Matos: os males do Brasil são 

 

Eu sou aquele, que nos passados anos cantei na minha lira 

maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. 

(Gregório de Matos) 

 

O primeiro boêmio e antropófago, no sentido de deglutir a cultura alheia, 

transformando-a em própria (CAMPOS, 1989). Os epítetos “Boca de Brasa” e “Boca do 

Inferno” dão a dimensão do caráter polêmico de Gregório de Matos (1636-1695) que, 

com sua língua ferina e seu veio satírico, mostra os males da sua cidade, suas gentes e 

seus vícios, como confirma a citação a seguir: 

 

Neste mundo é mais rico, o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa: 

Com sua língua ao nobre o decepa: 

O Velhaco maior sempre tem capa. (MATOS apud HELENA, 1983, p. 29).  

 

O poeta, com sua sátira corrosiva, desestrutura a ideia do Brasil como terra 

paradisíaca de pessoas amáveis e inocentes. A Bahia aparece como local propício para 

realização de “milagres” de toda natureza: o mais rico, não doa nada, é o que mais 

rouba; os nobres, como ele, estão sujeitos às maledicências de pessoas desqualificadas 

(o velhaco deve pertencer ao clero ou outra função importante que faça uso de capa). 

                                                                                                                                                                          

são: desânimo profundo e penoso, perda de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, 

afastamento de toda e qualquer atividade... (FREUD, 1996). 
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Enfim, não se pode confiar nas aparências das pessoas, pois elas se revelam totalmente 

diferentes do que aparentam.  

A sátira “Milagres do Brasil São”, que integra o dístico elaborado por 

Macunaíma, é dirigida ao padre Lourenço Ribeiro, “homem pardo – vigário da 

Freguesia do Passé – que havia desdenhado publicamente dos versos do poeta”, 

acusando-o de plagiário11 de poetas espanhóis, com os seguintes versos:  

 

Doutor Gregório Guaranha, pirata do verso alheio,/ caco, que o mundo tem 

cheio,/ do que de Quevedo apanha:/ já se conhece a maranha das poesias, que 

vendes/ por tuas, quando as empreendes/ traduzir do Castelhano;/ não te 

envergonhas, magano? (MATOS apud SPINA, 1995, p. 202). 

 

Como resposta, o poeta apresenta as vilezas do País, terminando cada estrofe 

com o irônico refrão: “Milagres do Brasil são”, que equivale, no caso do poeta barroco, 

aos males da sociedade baiana. O intuito é de atingir especialmente o referido padre 

Lourenço. Para Gregório, entre esses males, sobressaíam a composição (mestiça) e o 

desrespeito às hierarquias raciais e de classe, conforme se verifica na estrofe a seguir: 

 

Um branco muito encolhido,/ um mulato muito ousado, 

um branco todo coitado,/ um canaz todo atrevido: 

o saber muito abatido,/ a ignorância, e ignorante 

mui ufano, e mui farfante/ sem pena, ou contradição: 

milagres do Brasil são. (MATOS apud SPINA, 1995, p. 198). 

 

Gregório de Matos usa a sátira como arma de ataque e uma maneira de expressar 

sua opinião a respeito do caráter geral da sociedade e, ao mesmo tempo, julgá-la e 

criticá-la. Entretanto, a sátira em questão revela a atitude preconceituosa do poeta com 

relação aos mestiços, apresentados como indignos, sub-humanos, irracionais, conforme 

denota o uso do substantivo “canaz” referindo-se a mestiço, além dos adjetivos 

(“ousados”, “atrevidos”, “ignorantes”) que, quando se referem ao mestiço, negro ou 

indígena, constituem graves defeitos (falta de respeito à hierarquia racial, insensatez); 

no entanto, quando dizem respeito ao branco, ou seja, ao próprio poeta, têm valor 

positivo, denotando coragem, destemor: “Que um Cão revestido em Padre/ por culpa da 

                                                           
11 Carlos Teixeira Gomes (1985, p. 20) afirma que a apropriação efetuada pelo poeta não se caracteriza 

como plágio, pois, do ponto de vista legal, o plágio se consolida quando a obra for publicada e assinada 

pelo suposto plagiário, por sua vontade e responsabilidade. Como a obra de Gregório de Matos é 

apócrifa, o plágio não se configura. Do ponto de vista literário, no contexto barroco, no século XVII, a 

imitação era processo lícito e reconhecido de criação. 
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Santa Sé/ seja tão ousado, que contra um branco ousado ladre”. (MATOS, apud 

SPINA, 1995, p. 199).  

O poeta critica a colônia brasileira, dando a entender que esta não é a terra dos 

milagres divinos, mas das inversões dos valores na Igreja católica, em que um mestiço, 

na condição de padre, ousa criticar um fidalgo branco. A desqualificação também é 

atribuída, como forma de insulto aos brancos, pela ausência de virtudes fidalgas 

(encolhido = encurtado, pequeno;  coitado = desgraçado, enfraquecido, digno de dó) por 

não sobressaírem aos mulatos (cães). Os versos seguintes dizem respeito aos 

sentimentos patrióticos em relação ao Brasil pelo mulato ousado e atrevido fanfarrão e 

ignorante que ufana do país que lhe permite ter uma profissão de destaque, colocando-se 

de modo superior ao poeta. Como fidalgo, branco, advogado, ele defende os valores de 

família, de antiga fidalguia luso-brasileira, defesa de uma hierarquia rígida a qual todos 

deviam respeitar. A desigualdade era normal para o homem do século XVII (GOMES, 

1985). 

A intenção da sátira é desmascarar vícios e condutas inadequadas e ridicularizá-

las para, com isso, buscar corrigi-las. Nessa perspectiva, a sátira é dirigida também aos 

brancos, que, por suas atitudes, ou pela falta delas, são tratados sem o devido 

reconhecimento e respeito racial, ou, como o próprio poeta argumenta: “Pois eu por 

limpo e por branco,/ Fui na Bahia mofino”; milagres que, segundo a sátira gregoriana, 

só aconteciam nestas incultas terras.  

De acordo com a análise de Lúcia Helena (1983, p. 26), a vertente satírica e 

burlesca da obra de Gregório de Matos rompe o clima conservador da literatura culta da 

época, por meio de uma poética denominada por ela de “muito riso e pouco siso” e 

caracterizada pelo aspecto carnavalizante e dionisíaco, abalando o perfil ufanista do 

Brasil: “[...] com seu riso destemido, que denuncia, critica e corrói o texto do poder, 

usando um vocabulário acessível e popular”. Ele não poupa ninguém na sua sátira: os 

brasileiros por falta de reação à condição colonial e os portugueses pela exploração, 

como se verifica nos versos seguintes: “os brasileiros são bestas/ e estão sempre a 

trabalhar/ toda a vida por manterem/ maganos de Portugal...”. (HELENA, 1983, p. 26). 

A grande mágoa do poeta, segundo João Carlos Teixeira Gomes (1985), foi não 

ter tido o reconhecimento de seu talento pelo povo baiano. Ele, que fora admirado na 

Corte, era preterido na cidade baiana, onde se sentia exilado. 
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Para Érico Veríssimo (1995), Gregório de Matos, moralmente, apresentava os 

mesmos traços que criticava nos mestiços, tais como: a indolência, o desleixo, a incúria, 

a debilidade de caráter, a lascívia exuberante apesar da sua presunção de “branco puro”.  

Esse autor ressalta que, apesar de contraditório, o poeta baiano foi uma espécie 

de símbolo da brasilidade: 

 

Como poeta, era tanto satírico quanto lírico e moralista. Diz-se que não 

apenas imitou  mas também plagiou Quevedo e Góngora. Não podia escapar 

à sua época. Mas, no final, libertou sua arte daquelas influências. Foi a 

primeira voz nativa a ser ouvida na literatura brasileira, o primeiro escritor a 

usar alguma gíria nacional em sua poesia e a traduzir em linguagem poética 

algo do sentimento do povo – em especial quando satiriza os ‘maganos de 

Portugal’, denunciando os fidalgos portugueses por sua venalidade, vaidade e 

estupidez. Contudo, às vezes Gregório cessava de ironias, agressão e 

pilherias e tornava-se lírico. É por isso que o considero um verdadeiro 

representante da alma brasileira. Sua mente era um território onde a saudade 

e a irreverência, a alegria e a melancolia desenfreadas coabitavam em 

contínuos planos intercambiáveis. (VERÍSSIMO, 1995, p. 35). 

 

Qual seria a intenção de Mário de Andrade ao evocar o refrão de um poema que 

apresenta nuances racistas? Mostrar que a contradição, as metamorfoses fazem parte 

Endossar a crítica preconceituosa de Gregório ou satirizar o poeta e o Brasil, incluindo 

ele próprio, na sátira à Bahia? Ou simplesmente acrescentar mais um milagre da terra 

brasileira de ter “Muita saúva e pouca saúde”? 

Gregório de Matos era racista,12 orgulhava-se de ser poeta e literato e, 

principalmente, do seu título de doutor, do seu saber jurídico, da posição que tivera no 

Reino, e até de ser branco. Sentia-se, pois, afrontado com a indiferença dos seus 

conterrâneos, insensíveis a essas suas “superioridades” (GOMES, 1985). No entanto, na 

Bahia, apesar dessa suposta inferioridade dos mulatos, eles sobressaiam, inclusive como 

poetas, para desgosto de Gregório, um branco sem mistura, pertencente a uma raça 

“limpa”. 

Ao importar o refrão gregoriano “Milagres do Brasil são”, trocando milagres por 

males, acaba fazendo uma sátira da situação de racismo do poeta baiano e do próprio 

                                                           
12 Segundo Dante Moreira Leite, nos séculos de exploração do trabalho escravo dos negros, o racismo era 

expresso de maneira aberta, e era aceitável, pois refletia as normas sociais da época. Foi nesse contexto 

que o racismo cobriu-se com a máscara da cientificidade. O racismo era a “fórmula preciosa para 

justificar o domínio branco sobre o resto do mundo: se as outras raças eram incapazes de atingir os 

valores mais elevados da civilização, só poderiam sobreviver como massas trabalhadoras submetidas 

aos brancos”. (LEITE, 1976, p. 38). 



53 

 

Macunaíma. O dístico, criado à maneira de um provérbio, segundo o próprio Mário de 

Andrade, é todo carregado de segunda intenção e constitui uma sátira aos costumes e 

hábitos brasileiros. 

Percebe-se que o nosso herói Macunaíma tem muitos traços do poeta baiano: 

ambos têm pendor para a lascívia e para o ócio. Como Mário de Andrade quis satirizar o 

Brasil, parece que a crítica se dirige à sociedade como um todo e aos intelectuais, 

formadores de opinião, que deveriam condenar preconceitos, racismos e não endossá-

los. Podemos entrever, no referido poema de Gregório de Matos, um dado positivo que 

merece destaque: o fato de os mestiços se destacarem, ganhando espaço na sociedade, 

apesar dos preconceitos e resistência de uma elite branca, que se julgava superior. Com 

isso, sinaliza-se que o preconceito deve ser enfrentado com atrevimento e ousadia, 

perante aquele que se julga superior. 

Gregório de Matos presta uma importante contribuição à memória dos vencidos, 

ao mostrar o embate na construção da identidade, na qual sujeitos negros são ousados, 

atrevidos, com competência para ocupar cargos importantes e de duelar, na escrita, com 

um poeta do porte de Gregório de Matos. Fica um importante testemunho da atuação de 

sujeitos que foram praticamente apagados da memória literária do Arcadismo e do 

Romantismo.  

Isso sugere que não é ocultando o conflito e fechando os olhos para as questões 

raciais que elas deixarão de existir. Tudo indica que a proposta é apresentar os lugares 

comuns que os outros definiram para nós, devido à falta de um caráter próprio e assim, 

pela devoração, encher o vazio desses lugares, instaurando uma polifonia que represente 

nossa pluralidade. Afinal, uma identidade cultural só é possível se não se perde de vista 

a alteridade que a atravessa e que também a constitui, conforme afirma Homi Bhabha 

(1998). 

Além das afinidades já comentadas, Gregório de Matos e Mário de Andrade 

apresentam outros traços comuns quanto ao procedimento de escrita. Ambos se viram 

envolvidos em acusações de plágio. Ciente do processo lícito de apropriação, quando 

Raimundo de Morais comentou que pessoas “maldizentes” insistiam que o livro 

Macunaíma era um plágio da obra do naturalista alemão Theodor Koch-Grünberg, Vom 

Roroima zum Orinoco, Mário explicou seu projeto literário macunaímico, 

surpreendendo os defensores da originalidade intelectual ao enfatizar:  
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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, copiei às vezes textualmente. Quer saber 

mesmo? Não só 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 da Língua Portuguesa. [...]  

Enfim sou obrigado a confessar duma vez por todas: eu copiei o Brasil, ao 

menos naquela parte em que me interessava satirizar o Brasil por meio dele 

mesmo. Mas nem a ideia de satirizar é minha, pois já vem desde Gregório de 

Matos, [...] Meu nome está na capa de Macunaíma e ninguém o poderá tirar 

(ANDRADE apud SOUZA, 1999, p. 164-165, grifos nossos). 

 

Em sua exposição, o autor de Macunaíma revela a ignorância dos eruditos 

“maledicentes”, entre os quais se inclui o próprio Raimundo de Morais, que não 

perceberam a apropriação de toda a cultura brasileira, com intuito de satirizá-la, por 

meio de um processo inventivo que desfigura o modelo para estabelecer novas 

significações, ou seja, um processo crítico de leitura da tradição, que inclui ruptura e 

invenção e não apenas cópia ou plágio (MENEZES, 2003).  

O Makunaíma registrado por Koch Grünberg funciona, portanto, como um ponto 

de partida para uma recriação literária, caracterizada pela inserção de elementos 

cômico-populares, folclóricos e eruditos que, agenciados, geram imagens artísticas 

instauradoras do processo de carnavalização literária. Esta possibilita a polifonia, o 

desvio e a dessacralização do cânone. Nesse processo de reacomodar e conseguir 

estabelecer um novo sentido para as “influências” recebidas, está presente a autoria do 

artista, como ressalta Roniere Menezes (2003). 

Comentando esse mecanismo de apropriação como “traição da memória”, 

Silviano Santiago (1989) afirma que esse procedimento é agenciador das leituras da 

tradição, em que o esquecimento da cultura imposta pela metrópole representa uma 

saída eficaz para a independência cultural. Esse ensaísta ressalta que a descolonização 

não implica a ruptura com a cultura europeia, mas uma atitude crítica e seletiva de 

textos de uma cultura alheia atendendo à necessidade expressiva própria. Assim, a 

“traição da memória” permite a Mário de Andrade o usufruto da cultura universal, sem 

escamotear as apropriações culturais, quer sejam nacionais ou europeias (SANTIAGO, 

1989). 
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Essa traição se pauta na leitura e reescritura do vasto repertório nacional e 

estrangeiro, rasurando as fronteiras e as dualidades do “original” e da “cópia”, bem 

como a hierarquia relacionada ao “localismo/regionalismo” e “universalismo”. O 

escritor passa a ser um herdeiro universal com direito a usufruir e saborear todos os 

tipos de influências, devorando-as e re-elaborando-as criticamente nos termos das 

condições locais. Eneida Maria de Souza sintetiza, com propriedade, o projeto criativo 

marioandradino: 

 

Um estilo modernista, antropofágico, pois se alimenta e mastiga de todas as 

fontes linguísticas e estilísticas. Absorve o que há de mais lúdico na 

linguagem, o que há de mais escatológico na interpretação dos mitos e das 

anedotas. Macunaíma se apropria de todas as formas populares e eruditas do 

imaginário literário e cultural da América Latina e do estrangeiro [...]. Sua 

fala é a montagem de várias falas, sua voz repete a dos personagens dos 

contos, sua malandragem remonta a Pedro Malazartes, aos romances 

picarescos, às trapaças do jabuti dos contos folclóricos... (SOUZA, 2008, p. 

9). 

 

Mário de Andrade, em consonância com o contexto do Modernismo 

antropofágico, soube deglutir, assimilar ou rejeitar os valores culturais herdados dos 

colonizadores e realçar os valores nacionais, por intermédio do mergulho na cultura 

popular, na mitologia e no folclore. Ele tenta explicar o Brasil por meio da apreensão da 

cultura popular, utilizando-a como temática, conforme o projeto estético modernista, 

cuja proposta era de uma arte brasileira, em sintonia com a herança universal, desde que 

devidamente deglutida, assimilada e recriada. Reinaldo Marques enfatiza que 

 

a assimilação de procedimentos e experimentos de linguagem, encontrados 

nas vanguardas europeias, já passa por um filtro crítico, em que pesam os 

critérios da busca da identidade cultural, da indagação do ser brasileiro. 

Recusam-se as imitações servis, as meras transplantações em favor das 

assimilações mais críticas, depuradoras, testemunhando uma relação mais 

tensional e questionadora com os centros vanguardistas europeus. 

(MARQUES, 1992, p. 62). 

 

Os diálogos de Mário de Andrade com Lima Barreto, Monteiro Lobato e 

Gregório de Matos têm em comum a recusa da leitura acrítica dos legados da tradição 

pautados na idealização e preconceitos com relação à natureza brasileira. Desse modo, 

pela ação discursiva desses intelectuais, os cenários paradisíacos do Brasil, construídos 

desde o descobrimento, são devastados, revirados pelo avesso para mostrar como se deu 
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essa construção. Com isso, o autor de Macunaíma busca, pelos discursos contestatórios 

evocados, denunciar uma realidade fabricada pela ficção, que varreu para a memória 

subterrânea ou marginal os elementos perturbadores da imagem edênica da pátria.  

A memória oficial não deixou de falar do autóctone, mas apresentou uma versão 

do índio sob o olhar europeu, ou simplesmente idealizado de acordo com o cânone do 

herói romântico, ocultando os conflitos, as violências da dominação. Silenciou-se sobre 

a memória do negro em um período de opressão. Além disso, ele busca desvendar as 

ideologias que subjazem ao projeto de uma nação mestiça, assentada numa suposta 

democracia racial, colocando em evidência os elementos e valores que compuseram e 

que compõem o povo brasileiro. 

O projeto marioandradino, casando memória e esquecimento, desvia-se do 

caminho oficial, sacralizado, para se enveredar por outras passagens na busca de 

desvendar resíduos, fragmentos camuflados sob uma densa selva de discursos. Trata-se, 

de acordo com Marques (1992, p. 61), “de refazer a história da pátria à luz de outros 

pontos de vista” que leve em conta a alteridade, conforme a proposta do movimento 

modernista e especialmente de Mário de Andrade.  

Também Leopoldo Marechal, na leitura do passado, aponta para a necessidade 

de uma revisão crítica, em uma trajetória que perpassa diferentes tempos, espaços, 

dialogando, de maneira irônica e bem-humorada, com as tradições argentinas, acenando 

para a emergência de novos tempos, de tempos mais justos, tempos de inclusão, de 

mobilidade entre fronteiras, como veremos a seguir. 

 

 

1.2 Memórias das fronteiras: a nação entre civilização e barbárie 

 

Creo que actualmente hay dos Argentinas: una en defunción, 

cuyo cadáver usufructúan los cuervos de toda índole que lo 

rodean, cuervos nacionales e internacionales; y una Argentina 

como en navidad y crecimiento, que lucha por su destino, y que 

padecemos orgullosamente los que la amamos como a una 

hija. El porvenir de esa criatura depende de nosotros, y muy 

particularmente de las nuevas generaciones. 

(Leopoldo Marechal) 

 

Tal como observamos em Macunaíma, também a escrita marechaliana é tecida 

por múltiplas referências intertextuais que, por meio da paródia, ironia e humor, operam 
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significativas mudanças no discurso da tradição com a qual dialoga. Essa estratégia 

permite uma leitura e um acerto de contas com o passado e propicia que este seja 

reescrito dentro de um procedimento de questionamento do discurso oficial. (BRAVO 

HERRERA, 2004).  

É um modo peculiar de promover um caráter autorreflexivo, por meio de um 

intenso diálogo que nutre com outros textos, uma vez que, ao remeter à tradição, propõe 

sobre ela um novo olhar e, ao mesmo tempo, evidencia elementos de sua própria 

arquitetura, como enfatiza Linda Hutcheon (1989). 

Esse novo olhar está em consonância com a concepção marechaliana da 

incapacidade de a memória capturar o passado como ele de fato foi, devido ao 

esquecimento, ao vazio que, geralmente, manifesta-se no descortinar do que já não é 

mais, o que existe no processo de escrita da memória é mais criação, elaboração do que 

lembranças, como se pode verificar em AB.  

O poeta Adán Buenosayres, na primeira metade do século XX, vive na capital 

portenha imerso em uma intensa crise existencial. Diante de um presente conturbado, 

busca no passado sentido para sua existência, conforme sugere a citação a seguir: 

 

Quando o presente já nada nos insinua e o futuro não tem cor à frente dos 

nossos olhos, melhor é direcioná-los para o passado, sim, lá, onde é tão fácil 

reconstruir as belas e sepultadas ilhas de júbilo! É uma série de Adões 

mortos que se levantam do túmulo e lhe perguntam agora: Você se lembra? 

[...] E os Adões gesticulam, lá em círculo, e perguntam: Você se lembra? 

(AB, p. 201, grifo nosso).13 

 

Dessa citação, pode-se depreender que, na reconstrução do passado, há um 

processo de relação, feita no presente, levando em consideração o contexto, com suas 

aspirações, preocupações e frustrações. Nesse sentido, “lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com imagens de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 

2004, p. 55). Os acontecimentos transcorridos e vividos são filtrados por um presente 

sempre em mutação, em que os valores e as indagações de hoje acabam por interferir na 

reconstrução desse passado.  

                                                           
13 No original: “[...] cuando lo presente ya nada nos insinúa y lo futuro no tiene color delante de nuestros 

ojos, ¡bueno es dirigirlos a lo pasado, sí, allá, donde tan fácil es reconstruir las bellas y sepultadas islas 

del júbilo! Es uma serie de Adanes muertos que se levantan de sus tumbas y le dicen ahora: ¿Te 

acuerdas? [...] Y los Adanes gesticulan, allá en el tondo, y le dicen: ¿Te acuerdas?” (AB, p. 201). 
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A atitude do protagonista mostra que, ao rememorar o passado, a tendência é 

privilegiar as ilhas de júbilo: a infância com a família em Maipú, as aventuras do avô 

Sebastian, as viagens ao exterior... Fragmentos de momentos felizes cheios de luzes e 

cores de uma memória compartilhada com a família e amigos, que proporciona a Adán 

o sentimento de pertencimento a um grupo ou comunidade afetiva, como denomina 

Maurice Halbwachs (2006), enfatizando que essa comunidade tem a função de reforçar 

a coesão social, pela “adesão afetiva” à memória coletiva. Já essa memória resultaria de 

um quadro histórico de uma época, que dá sentido à identidade de um grupo de pessoas, 

ao mesmo tempo em que esse grupo estaria limitado às circunstâncias sociais dessa 

época. Por isso entenderia aquela história rememorada como “real”. Adán, ao filtrar 

esses acontecimentos pela memória, efetua uma reconstrução, o que indica que a 

memória coletiva é uma construção social. 

Para Adán, reconstruir as ilhas de lembranças positivas é fácil. No entanto, o 

encontro e confronto com seus próprios fantasmas e com os fantasmas de outros adões, 

com suas histórias e memórias, não lhe parece empreitada fácil, dada a dificuldade de 

apreender o passado, já que as lembranças são fugidias. Ficam apenas indícios, ecos, em 

forma de apelo feito pelos adões mortos: “você se lembra?” Essa interpelação do 

passado apresenta similaridade com os pressupostos benjaminianos sobre a necessidade 

de redenção messiânica do passado, por meio de um encontro entre gerações, 

oportunizando o registro de vozes silenciadas ou ignoradas. Segundo Walter Benjamin,  

 

[...] o passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. 

Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não 

existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm 

as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se 

assim é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e 

a nossa. Alguém na terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada 

geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado 

dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. 

(BENJAMIN, 1994, p. 223). 

 

Pode-se dizer que Adán Buenosayres não rejeita o apelo feito, mas revela os 

empecilhos, pois as imagens e lembranças não se deixam fixar. O narrador lembra que 

Adán retornou da Europa com um projeto grandioso, disposto a colocar em prática o 

que havia aprendido por lá, mas vieram os obstáculos, como indica a citação a seguir:  
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Adán Buenosayres enche o cachimbo novamente: chove forte outra vez 

detrás de sua janela. Quer ainda se agarrar às imagens revividas e acalentadas 

em sua memória; mas elas desaparecem, se perdem na distância, retornando 

para seus cemitérios nebulosos. O passado torna-se uma folha seca, nada lhe 

anuncia o presente, e o futuro não tem cor diante de seus olhos. Resta um 

Adán vazio diante de uma janela deserta. “A que tão doloroso fim o 

conduzia...” (AB, p. 210).14 

 

Dessa forma, diante da impossibilidade de contar com suas próprias memórias e 

resgatar a tradição, restam ao poeta as memórias alheias e a criação literária para 

realizar seu projeto, que se concretiza no processo de leitura e re-escrita de outros 

textos. Como indica a passagem citada, ao procurar, intencionalmente, o rastro a seguir, 

só encontra vestígios. “Um Adán vazio” e “uma janela deserta”.  

Vale destacar que o vazio e o deserto são traços marcantes da literatura 

fundacional argentina. Eles remetem à necessidade de preenchimento inaugural de um 

território, que, inicialmente, foi predicado de vazio e de deserto. Contudo, esse vazio, 

segundo Cláudia Luna-Silva (1999), refere-se à ausência de uma cultura considerada 

civilizada pelos autores dos textos fundacionais pertencentes à Geração de 1837. Essa 

cultura desejada é buscada em modelos europeus, como indica a “janela deserta”, uma 

vez que a janela evoca a receptividade, a abertura para as influências vindas de fora.  

Ao sugerir cenas que remetem à invenção da origem, Marechal sinaliza a 

necessidade de atravessar as fronteiras do território letrado em um processo de revisão. 

Assim, o tempo passado pode ser apreendido pelo imaginário, “dando-se a ler e ver 

através de discursos e imagens”, inscritos na tradição cultural (PESAVENTO, 2002, p. 

4). Na tradição cultural, a Literatura constitui um campo privilegiado para a formação e 

transformação da memória social, tendo em vista que a imaginação literária tanto pode 

ser um instrumento valioso das classes dominantes para difusão de um imaginário, 

conforme interesse de uma comunidade, como também tem a potencialidade de 

desarticulá-lo em um intenso trabalho de erosão e de dissolução de relatos cristalizados 

(LOJO, 2007).  

                                                           
14 No original: “Adán Buenosayres vuelve a cargar su pipa: llueve otra vez con fuerza detrás de su 

ventana. Quiere aferrarse aún a las imágenes que ha revivido y calentado en su memoria; pero las 

imágenes huyen, se pierden en la lejanía, regresan a sus borrosos cementerios. Lo pasado es ya una rama 

seca, nada le anuncia ló presente, y lo porvenir no tiene color delante de sus ojos. Queda un Adán vacío 

frente a una ventana desierta. ‘Que a tan doloroso extremo lo conducía...’” (AB, p. 210) 
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Dentre os inúmeros discursos retomados e parodiados na narrativa marechaliana, 

abordaremos, neste capítulo, o diálogo estabelecido com Domingo Faustino Sarmiento 

(1811-1888), com o celebre Facundo ou civilização e barbárie, e Esteban Echeverría 

(1805-1851), com El matadero e La Cautiva. Dois integrantes da geração de 1837, ou 

seja, do grupo que, na primeira metade do século XIX, estabeleceu os parâmetros do 

que deveria ser a nação argentina.  

Segundo Lojo (2005), ao se tornar independente, a Argentina começou 

um longo e conflituoso caminho para constituir -se como nação, adotando 

uma polarização recorrente que continua opondo unitários a federais, cidade 

a campo, letrados a iletrados, cidadãos a gaúchos “selvagens”, na forma de 

civilização versus barbárie. Tais operações excludentes, geradas na 

literatura, terminariam influenciando e conduzindo a cena política, em um 

entrelaçamento entre literatura, história e memória cultural.  

 

1.2.1 Marechal, Echeverría e Sarmiento: (des)encontros nas fronteiras 

 

Sandra Pesavento (2002, p. 5), recorrendo a Pierre Nora e Paul Ricoeur, afirma 

que os lugares são dotados de carga simbólica, de sentidos, que os diferenciam e 

identificam. Tais sentidos, forjados ao longo do tempo, são capazes de evocar “ações, 

personagens e tramas que se realizaram em um tempo já escoado”. Assim, esses espaços 

tornam-se espaços que contém um tempo, ou “lugares de memória”, termo cunhado por 

Pierre Nora.  

Desse modo, as fronteiras, recorrentes na literatura argentina para configuração 

da identidade, especialmente no que tange à civilização e à barbárie, são, por 

excelência, lugares de memória. Não por acaso, foi esse o espaço escolhido por 

Marechal para citar fragmentos das obras Facundo ou Civilización o barbarie (FCB), El 

Matadero e La Cautiva, com intuito de discutir os conflitos e dificuldades decorrentes 

do estabelecimento de fronteiras, que funda um ideário que nomeia, rotula e qualifica, 

inclui e exclui, define os que ficam dentro e os que são descartados do projeto nacional 

(FREITAS-NETO, 2008).  

Vale lembrar que a citação, na perspectiva benjaminiana, estabelece um elo entre 

o presente e o passado, evidenciando como um autor se posiciona com relação ao 
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passado evocado pelo fragmento. Quando citado, o fragmento de determinada obra 

evoca, metonimicamente, não só toda a obra como também o contexto em que ela está 

inserida e toda a carga semântica envolvida (OTTE, 1996). 

Marechal escolhe um espaço fronteiriço para revisitar os fantasmas do 

passado, integrantes da identidade argentina (o gliptodonte pampiano – 

Espírito da terra; o índio, o gaúcho e o imigrante e o neocrioulo) que 

suscitam o debate e ideias divergentes em torno deles.  

A escolha dessa região fronteiriça, bem como o uso de termos e frases 

praticamente idênticos aos usados por Sarmiento em Facundo e Echeverría 

em El Matadero, são muito significativos, tendo em vista que esse espaço se 

configura como um lugar de memória e “um entre -lugar propício para 

confrontar ideias, verdades, estereótipos, uma vez que a fronteira é o lugar 

do intercâmbio, podendo tanto unir como separar, dependendo da 

articulação” (MARTINS, 1997, p. 16).  

A descrição desse espaço feita por Marechal apresenta semelhanças 

com a exposição que, no século dezenove, Sarmiento fez da zona rural 

relativa aos pampas, também denominada de deserto. Vejamos os dois 

fragmentos, primeiramente em AB e, em seguida, em Facundo: 

 

Há uma região fronteiriça , onde a cidade e o deserto se juntam 

em um abraço combativo , como dois gigantes empenhados em 

uma única batalha. Saavedra15 é o nome atribuído pelos 

cartógrafos àquela misteriosa região [...] O turista que virando as 

costas para a cidade e aventura os olhos àquela paisagem, não 

tarda a sentir um vago estremecimento de pavor: lá, em um a terra 

desgarrada e caótica, se erguem as últimas estribações de Buenos 

Aires, barracos de terra crua e antros de latas em cujo interior 

pululam tribos fronteiriças que oscilam entre a cidade e o campo ; 

lá a prometida do horizonte ostenta seu rosto: o pampa imenso, 

que logo desdobrará suas larguras para o oeste sob um céu 

determinado a provar sua própria infinitude. [...] Ao cair da noite, 

quando Saavedra nada mais é que uma vasta desolação, o lugar 

desnuda seus perfis bravios; e o turista que se aventura em seu 

âmbito pode achar-se, de repente, em frente ao mesmo tipo de 

mistério... (AB, p. 11, grifos nossos).16 

                                                           
15 Bairro tradicional de Buenos Aires, cujo nome é uma homenagem ao militar e estadista rio-platense 

General Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez (1729-1829). Em AB é descrito como um 

espaço-fronteira entre o campo e a cidade, propício a mistérios inexplicáveis. Pode-se dizer que o bairro 

é representativo dos Pampas, por ser, na época, o mais distante do centro da cidade. 

16 No original: “[...] existe una región fronteriza donde la urbe y el desierto se juntan en un 

abrazo combativo, tal dos gigantes empeñados en singular batalla. Saavedra es el nombre 
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Vejamos agora a descrição sarmientina em Facundo, obra considerada um dos 

textos fundadores da literatura argentina. Apresenta-se a nação dividida: de um lado, a 

civilização, representada pela vida urbana, concentrada em Buenos Aires, e, de outro 

lado, a barbárie presente na vida dos pampas extensos:  

 

O mal que atormenta a República argentina é a extensão: o 

deserto  a rodeia por todas as partes, e se lhe insinua por suas 

entranhas; a solidão, o despovoamento, sem habitação humana, 

são, em geral,  os limites inquestionáveis  entre uma província e 

outra. Ali há vastidão por todas as partes: imensa planície, 

imensas florestas, grandes rios, a linha do ho rizonte sempre 

incerta, sempre se confundindo com a terra entre nuvens celestes 

e vapores tênues que não deixam, na perspectiva distante, 

visualizar o ponto em que a terra acaba e começa o céu. Ao sul e 

ao norte selvagens estão à espreita, aguardando as no ites de luar 

para cair, tal qual enxame de hienas sobre o gado que pasta nos 

campos, e sobre as pessoas indefesas. Na solitária caravana que 

atravessa pesadamente os Pampas, a tripulação, que se detém para 

descansar, por breves momentos, reunida em torno d e um fogaréu, 

volta mecanicamente o olhar para o sul ao mais breve sussurro do 

vento que agita as ervas secas, para mirar a escuridão profunda da 

noite, em busca de vultos sinistros da horda de selvagens que 

pode, a qualquer momento, surpreendê-la desprevenida. (FCB , p. 

26, grifos nossos).17 

 

                                                                                                                                                                          

que los cartógrafos asignan a esa región misteriosa [...]El turista que volviendo sus 

espaldas a la ciudad aventura los ojos en aquel paisaje, no tarda en sentir un vago 

sobrecogimiento de pavor: allí, sobre un terreno desgarrado y caótico, se alzan las 

últimas estribaciones de Buenos Aires, rancheríos de tierra sin cocer y antros de lata en 

cuyo interior pululan tribus de frontera que oscilan entre la ciudad y el campo; allí, 

prometida del horizonte, asoma ya su rostro la pampa inmensa que luego desplegará sus 

anchuras hacia el Oeste bajo un cielo empeñado en demostrar su propia infinitud. [...] al 

caer la noche, cuando Saavedra no es más que una vasta desolación, el paraje desnuda 

sus perfiles bravíos; y el turista que se aventura en su ámbito puede hallarse, de súbito, 

frente a la misma cara del mistério...” (AB, p.11).  

17 No original: “[...] el desierto la rodea por todas partes, i se le insinúa en las entrañas; la 

soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo jeneral, los límites 

incuestionables entre unas i otras provincias. Allí la inmensidad por todas partes: 

inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre 

incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes i vapores tenues, que no 

dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba i principia el 

cielo. Al sud i al Norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para 

caer, cual enjambres de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos, i sobre las 

indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas que atraviesan pesadamente 

las  Pampas, i que se detiene a reposar por momentos, la tripulación reunida en torno del 

escaso fuego vuelve maquinalmente la vista hacia el sud al más lijero susurro del viento 

que ajita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, 

en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede de un momento a otro 

sorprenderla desapercibida”. (FCB , p. 26). 
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Para Marechal, a região de Saavedra, subúrbio de Buenos Aires, zona 

de fronteira, espaço entre a cidade e os pampas, constitui um entre -lugar em 

que os dois espaços gigantes se juntam num abraço e apresentam o mesmo 

mistério, são dois gigantes que lutam pela mesma causa. O abraço, ainda que 

combativo, sugere respeito e amizade entre os dois espaços que se juntam na 

mesma batalha.  

Curiosamente, o bairro de Saavedra, cujo nome é uma homenagem ao 

militar e estadista rioplatense Coronel Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y 

Rodríguez (1759-1829), era o mais distante do centro. O Coronel que 

empresta seu nome ao bairro teve atuação decisiva na Revolução de Maio. 

Favorável ao descentralismo de Buenos Aires, simpatizava com os cau dilhos 

do interior e com a cultura popular, tanto em sua vertente conservadora e de 

raiz hispânica como na vertente indígena e antioligárquica (PIGNA, 2012). 

Percebe-se que o general simpatizava com elementos ligados aos pampas, aliado 

de Marechal, exaltava o campo, local de suas férias. Portanto, o espaço escolhido não é 

neutro: Marechal escolhe o espaço referente a um aliado ideológico para o embate com 

Sarmiento e Echeverría, pertencentes ao partido Unitário, portanto adversários políticos.  

Voltando à citação de Sarmiento, para ele, o mal da Argentina era a ausência de 

população adequada para civilizar e colocar ordem na região pampiana. Portanto, a 

fronteira estabelecida entre espaços divergentes não se reduz à fronteira geográfica, mas 

também a fronteiras de culturas e visões de mundo. Sarmiento utiliza a biografia do 

caudilho Juan Facundo Quiroga (1788-1835) para criticar o atraso da Argentina dos 

caudilhos das províncias do interior. Facundo e tantos outros representavam, para 

Sarmiento, a barbárie em um país que teria grande potencial para alcançar o progresso 

material, a civilização, porém padecia do atraso nas mãos de Rosas, representante do 

Partido Federal e que ocupava o poder quando a obra foi concebida. 

Ao comparar as duas citações, nota-se que Marechal substitui o 

despovoamento que constitui  “os limites inquestionáveis  entre uma província 

e outra” por tribos fronteiriças que oscilam entre a cidade e o campo. Tais 

tribos cambiantes também substituem a “horda de selvagens” que constituía 

uma ameaça para quem ousasse atravessar aquelas paragens, na versão de 

Sarmiento. Assim, o discurso marechaliano elimina o limite que fixava a 
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barbárie no campo, mostrando que tais limites são questionáveis e 

articuláveis, uma vez que a cidade civilizada também é um espaço pelo qual 

transitam as tribos consideradas bárbaras, destacando que a barbárie não se 

concentra no lugar em si, como queria Sarmiento, que julgava que o 

ambiente determinava o homem. O trânsito entre lugares demonstra a 

abertura para a interação e a possibilidade de mescla de culturas.  

A caravana amedrontada, com receio dos ataques dos selvagens, que 

atravessa a região, em Facundo, é substituída pelo turista em AB. O 

estremecimento de pavor sentido em Sarmiento diante da alteridade é 

amenizado por “vago estremecimento de pavor”; porém, não por medo de 

selvagens, mas sim pelo mistério que a região apresenta, pela imensidão dos 

pampas, a paisagem, o terreno devastado, caótico, a pobreza das moradias, 

revelando uma população desassistida. Seria o olhar estrangeiro ou do turista 

urbano sobre os campos? Seria o vago estremecimento pelo encontro com a 

alteridade vista com seus mistérios, que, ao mesmo tempo, fascina e amedronta, talvez 

sob impacto dos livros de fundação a respeito desse espaço? 

Assim, na contramão das relações polarizadas, hierarquizantes e excludentes 

estabelecidas no texto sarmientino, em que um termo opõe-se ao outro, Marechal 

apresenta uma identidade cambiante, caracterizada pelos cruzamentos culturais, 

próprios de seres fronteiriços, com liberdade de transitar entre o que lhe é próprio e o 

que lhe é alheio, ainda que vivam à margem (subúrbio) do centro privilegiado.  

Esse posicionamento de Marechal em relação à fronteira é similar à 

proposta de Abril Trigo, para quem as fronteiras deveriam ser transformadas em 

frontería, cujo significado, em espanhol, é abrir caminhos, estabelecer contatos. Assim, 

a fronteira seria substituída por um espaço fronteiriço, caracterizado pela mobilidade,  

 

[...] onde predominam a ação, a mobilidade, o avanço, pois a fronteira define 

territórios, a frontería desenha paisagens; a fronteira fixa identidades, a 

frontería abre relações; a fronteira delimita espaços, a frontería articula 

lugares; a fronteira afunda raízes, a frontería se espalha em rizoma, a 

fronteira legisla a razão do Estado, a frontería é indiferente à Nação; a 

fronteira é marca da História, a frontería habilita memórias fragmentárias. 

(TRIGO, 1997, p. 75). 
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Diferentemente, Sarmiento rotula e classifica, inclui os desejáveis imigrantes 

europeus e exclui os indesejados habitantes dos pampas, com a finalidade de ordenar, 

pautando-se em princípios político-ideológicos relacionados a modelos 

europeus de educação e civilidade, como se pode constatar:  

 

À República da Argentina, em particular, falta um Tocqueville 

[...]. Esta juventude, impregnada de ideias civilizatórias da 

literatura europeia, buscava nos europeus, inimigos de Rosas, os 

seus antecessores , seus pais, seus modelos; apoio contra a 

América, tal como Rosas a apresentava: bárbara como a Ásia , 

despótica e sanguinária como Turquia, perseguindo e 

negligenciando a inteligência como o maometismo. 18 

 

Na inclusão dos países dignos de servirem de modelos, destacam-se a França, a 

Inglaterra e os Estados Unidos. Para Lojo (2005, p. 66), o pensamento dicotômico, 

inaugurado pelas narrativas fundacionais, tem produzido efeitos altamente destrutivos, a 

ponto de negar as raízes aborígenes, afro-americanas e hispânicas no desejo exclusivo 

de construir o imaginário “branco” de uma nação europeia transplantada. 

Para a geração de 1837, o tempo presente, com gaúchos, índios e, 

principalmente, com o caudilho federal Juan Manuel de Rosas, representava o horror e a 

barbárie, assim, a nação tal qual almejavam só poderia se tornar realidade no futuro, 

com ordem e progresso, sem Rosas, e com um Estado moderno e civilizado, como 

idealizado por Sarmiento em Facundo. O livro acabou sendo a base ideológica para a 

presidência do próprio Sarmiento, que se iniciaria 23 anos depois, em 1868 (LOJO, 

2005). 

No projeto da nação desejada, as palavras de ordem eram povoar e civilizar. 

Era necessário combater a barbárie identificada em três núcleos: os 

federalistas e caudilhos, os gaúchos e os indígenas, representados como 

bárbaros, selvagens e rebeldes, resistentes à civilização. Distante da barbárie, a 

cidade de Buenos Aires era vista como um posto avançado da civilização 

                                                           
18 No original: “La República Argentina sobre todo, le ha hecho falta un Tocqueville [...]. 

Esta juventud, impregnada de las ideas c ivilizadoras de la literatura europea, iba a 

buscar, en los europeos enemigos de Rosas, sus antecesores, sus padres, sus modelos; 

apoyo contra la América, tal como la presentaba Rosas: bárbara como el Asia, despótica 

y sanguinaria como la Turquía, persiguiendo y despreciando la inteligencia como el 

mahometismo”. (Autor, p.)  
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europeia; por isso, era o modelo de civilização num continente “vazio” e 

selvagem (FREITAS-NETO, 2008): 

 

Buenos Aires é fadada a ser, um dia, a cidade mais gigantesca de 

ambas as Américas. Sob um clima ameno, senhora da navegação 

de centena de rios que fluem a seus pés, [...] com treze províncias 

do interior que não conhecem nenhuma outra saída para os seus 

produtos. Fora já a Babilônia americana [...]. Ela sozinha, na 

imensidão argentina, está em contato com as nações europeias; 

Ela sozinha explora as vantagens do comércio exterior; só ela tem 

o poder e renda. (FCB , p.7).19 

 

A indústria e o comércio, as leis e a Educação promoveriam o 

progresso da capital e seriam os agentes ordenadores da sociedade. No 

trajeto de Sarmiento para Marechal, houve mudanças consideráveis no 

ambiente urbano. A organização da sociedade também sofrera mudanças 

profundas. Em AB, o narrador faz questão de apresentar o progresso tão 

desejado pelo autor de Facundo e pela geração de 1837, como veremos a 

seguir:  

 

A Grande Capital do Sul era uma mazorca de homens que 

disputavam a gritos a posse do dia e da terra. Leitor agreste , se te 

adornara a virtude do pássaro e se de suas alturas desse uma 

mirada pardalesca sobre a cidade , bem sei eu que o seu peito 

haveria de se expandir como a mecânica de orgulho diante da 

visão que a teus olhos de portenho leal  se oferecia naquele 

instante [...] Os trens orquestrais que entravam na cidade, ou 

saiam em direção às florestas do norte, aos vinhedos do oeste, às 

Geórgicas do centro e as pastorais do sul. Desde Avellaneda fabril 

até Belgrano cingia a metrópole um cinturão de chaminés 

fumegantes que garatujavam no céu varonil do subúrbio 

declarações corajosas de Rivadavia ou de Sarmiento [...] Buenos 

Aires em marcha sorria: Indústria e Comércio a conduziam pela 

mão (AB , p. 6, grifos nossos).20 

                                                           
19 No original: “Buenos Aires está llamada a ser, un día, la ciudad más gigantesca de ambas 

Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien ríos que fluyen a sus 

pies, [. ..] con trece provincias interiores que no conocen otra salida para sus productos, 

fuera ya la Babilonia americana [...]. Ella sola, en la vasta extensión argentina, está en 

contacto con las naciones europeas; Ella sola explota las ventajas del comercio 

extranjero; ella sola tiene poder y rentas”. ( FCB , p. 12). 

20 No original: “[...] la Gran Capital del Sur era una mazorca de hombres que se disputaban a 

gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro 

y si desde tus alturas hubieses tendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé 

yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo, ante la visión que a tus 

ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante.  [...] Trenes orquestales 

entraban en la ciudad, o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a 
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O narrador de AB se dirige a um suposto leitor, provavelmente 

Echeverría, tendo em vista que, no poema La Cautiva, o eu lírico observa o 

deserto por meio de uma mirada aérea: um olhar “a voo de pássaro”. Essa 

mesma mirada é usada por Marechal para mostrar a urbe a um leitor portenho 

leal que sentiria orgulho da cidade pelo desenvolvimento industrial e pela 

atividade comercial a pleno vapor. As regiões desertas, onde reinavam a 

barbárie, são atravessadas pelo progresso das ferrovias. O sonho de 

progresso da Geração de 1837 parece ter se realizado.  

A expressão “leitor agreste” soa como ironia à Geração de 1837 – 

especialmente a Echeverría –, formada por intelectuais cosmopolitas que 

apresentam os pampas e seus habitantes sem conhecê-los de fato. Echeverría 

ressalta na introdução do livro Las Rimas, que contém o poema La cautiva, 

que seu objetivo era “pintar algumas características do rosto poético do deserto” para 

o deleite da leitura e o engrandecimento da Literatura nacional, uma vez que esse 

espaço bárbaro encontrava-se deserto de escrita (ECHEVERRÍA, 1972, p. 8). Ele 

descreve o deserto sob um olhar “a voo de pássaro”, porém sem nomear o pássaro, 

provavelmente, um condor, ave típica dos Andes e símbolo da liberdade, evocada pelo 

movimento romântico. Marechal apresenta a cidade com “mirada pardalesca”, 

indicando uma ave típica de áreas urbanizadas, que contrasta com o leitor agreste, 

ressaltando um aspecto passível de crítica, pois contradiz a intenção de mostrar as 

feições do deserto, ou seja, as características de algo que o próprio poeta desconhecia. 

Essa crítica de Marechal está em consonância com as feitas por Lúcio Victorio 

Mansilla21 (2008), ressaltando a discrepância existente entre a paisagem ideal pintada 

pelos poetas e historiadores e a real, bem como a ignorância dos intelectuais a respeito 

da fisionomia do país, como se pode constatar na citação: 

 

                                                                                                                                                                          

las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. Desde Avellaneda la fabril hasta 

Belgrano ceñíase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabatea ban 

en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento [...] 

Buenos Aires en marcha reía: Industria y Comercio la llevaban de la mano”.  

 
21 Lúcio Victorio Mansilla Mansilla (1831-1913), político e militar, sobrinho de Rosas, chefiou uma 

expedição aos territórios indígenas dos ranqueles. Em Una excursión a los indios ranqueles (1870), ele 

desenha um modelo de narração latino-americana de época, mescla de gêneros entre narrativa de 

viagem, crônica, reflexão política, história militar e memória pessoal. (SHUMWAY, 2008). 
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Aqueles que fizeram a pintura do pampa, supondo que fosse uma vasta 

planície, em que graves erros descritivos têm incorrido! Os poetas e 

cientistas, todos estavam equivocados. A paisagem ideal dos pampas, eu 

chamaria, para ser exato, de pampas, no plural, e a paisagem real, são duas 

perspectivas completamente diferentes. Nós vivemos na ignorância até da 

fisionomia do nosso país.22 (MANSILLA, 2008. p. 58). 

 

Claúdia Luna Silva também menciona esse desconhecimento. Segundo ela, 

Sarmiento desconhecia os pampas. Em carta a Gutierrez, ele confessa ter obtido as 

informações de relatos, inclusive de poetas como Echeverría (LUNA-SILVA, 1999). 

Essa estudiosa enfatiza que La cautiva (1837) se notabilizou por fornecer matrizes tanto 

para a célebre interpretação de Sarmiento como para outros artistas que pintaram os 

pampas e que foram influenciados pelos motivos centrais abordados: a pintura do 

deserto fértil, porém assolado pelas hordas de selvagens, tornando impossível a vida 

civilizada. 

O poema La cautiva introduz os elementos indígenas e os pampas na literatura 

romântica, não como um feito heroico, mas como um problema que se apresenta para o 

projeto de construção nacional imaginado pelos liberais argentinos. O tema gira em 

torno do rapto da cristã Maria pelos índios, descritos como desumanos, feios e bárbaros: 

matam, saqueiam, escalpelam e sequestram esposa e filhos dos cristãos. Maria não 

sobrevive no deserto. Echeverría exalta a morte de uma cristã justa, esposa honesta e 

mãe abnegada e conclama todos a vingarem os inocentes, justos, cristãos, crianças e 

mulheres virtuosas como Maria e limpar os pampas, com suas terras produtivas, dos 

malfeitores bárbaros. 

Na interpretação de Luna-Silva (1999), no poema em questão, a cativa Maria 

assume o sentido metafórico da Argentina, que deve resistir aos perigos da barbárie. Já 

o índio funciona como antípoda a ser extirpado, o inimigo externo sem qualquer 

possibilidade de convivência. Em suma, Maria representa um mito de fronteira que 

enfatiza o abismo intransponível entre civilização e barbárie, fornecendo elementos 

justificáveis para a guerra contra esses “inimigos” da nação, dos cristãos e do progresso. 

Assim, eles puderam ser atacados e exterminados pelas forças oficiais, legitimadas por 

                                                           
22 No original: Los que han hecho la pintura de la pampa, suponiéndola una vasta llanura, ¡en qué errores 

descriptivos han incurrido! Poetas y hombres de ciencia, todos se han equivocado. El paisaje ideal de la 

pampa, que yo llamaría, para ser  más exacto, pampas, en plural, y el paisaje real, son dos perspectivas 

completamente distintas. Vivimos en la ignorancia hasta de la fisionomía de nuestra patria. 

(MANSILLA, 2008. p. 58)  
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um discurso que declarava a falência dos projetos civilizacionais e urgia pela ordem e 

pelo progresso (LUNA-SILVA, 1999).  

Voltando à citação, a abordagem marechaliana revela, de certa forma, o 

resultado da política imigratória vista como solução para civilizar e povoar os pampas, 

eliminando a barbárie. Sarmiento julgava que os imigrantes civilizados seriam 

um exemplo a ser copiado pelos bárbaros dos pampas. Ironicamente, a 

introdução do imigrante instaura uma barbárie babélica na cidade, a parte considerada 

civilizada.  

Depois de uma visão panorâmica, a voo de pássaro, Marechal convida 

o leitor para outra visão da cidade, no solo, pois a capital portenha abriga 

outras realidades, menos civilizadas, consequência da política de imigração: 

“Mas contenha teu lirismo, encabritado leitor, e descendo da região excelsa 

em que te colocou minha estenográfica, venha comigo até a Vila Crespo (AB, 

p.9).23 

Nota-se que o narrador, ao oferecer a visão otimista do progresso, 

deseja convidar o leitor, para, juntos, decepcionarem-se com as questões que 

serão abordadas mais à frente. Técnica comum à sátira menipeia, qual seja, 

contrapor à situação desejável uma disposição contrária, com intuito de 

criticar e zombar de determinada situação arquitetada e sonhada pela elite e 

de que resultou uma realidade diversa à sonhada e adversa à ordem e ao 

progresso almejados pela Geração de 1837.  

Segundo Graciela Ravetti (1992), esse tipo de sátira não é contra as 

pessoas, mas ao coletivo, como demonstra a citação a seguir:  

 

Númenes da Vila Crespo, duros e alegres concidadãos; 

gesticulando como velhas hárpias, como gárgulas, porque sim ou 

por que não; malevos grunhidores de tango ou assobiadores de 

rancheira; demônios infantis embandeirados com as cores do 

River Plate  ou Boca Juniors; Carreteiros belicosos que agitavam 

como uma ameaça ao Ocidente! (AB , p. 6-7).24 

                                                           
23 No original: “Pero refrena tu lirismo, encabritado lector, y descolgándote de la región 

excelsa en que te puso mi estilográfica desciende conmigo al barrio de Villa Crespo” 

(AB , p. 9). 

24 No original: “[...] Númenes de Villa Crespo, duros y alegres conciudadanos; viejas arpías  

gesticulando como gárgolas, porque sí o porque no; malevos gruñidores de tangos o 

silbadores de rancheras; demonios infantiles, embanderados con los colores de River 
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A cidade marechaliana se apresenta como um espaço de cruzamento de 

histórias, memórias coletiva e individual. No espaço citadino, a personagem 

Adán capta a multiplicidade labiríntica e polifônica urbana, palco de uma 

guerra de línguas e uma confusão de sentimentos, cujo principal impulso era 

estrangeiro. Essa mistura de gente de procedência diversa instaura uma 

realidade caótica, que caracteriza o mito arcaico de Babel, metaforizando a 

cidade transformada, ocupada pela multidão, oriunda de países diversos:  

 

Mas bem sabia ele que, basta atravessar a Warnes, entraria em um 

universo de criaturas agitadas: naquela outra parte da rua tinham 

sido intimadas a  comparecer  todas as gentes da terra, que 

mesclavam seus idiomas em  acorde bárbaro , combatiam entre si 

com gesto e punhos, instalaram-se ao sol o tablado elementar de 

suas tragédias e sainetes, e tudo se convertia em som, nostalgias, 

alegrias, ódios, amores. (AB , p. 66, grifos nossos).25 

 

Marechal mostra que, nessa cidade, inexiste a civilização pretendida por 

Sarmiento e a Geração de 1837; ao contrário, reina a barbárie, como se observa pelos 

atributos que (des)qualificam seus concidadãos. No trecho citado, a cidade se apresenta 

como uma estranha combinação que une o mito bíblico de Babel com criaturas 

animalescas e malévolas das mitologias greco-romana (hárpias, gárgolas) e malfeitores 

que frequentam a literatura argentina (malevos grunhidores, assoviadores, demônios) e 

a realidade urbana moderna, configurando uma caótica Buenos Aires bárbara. 

Esse ambiente lembra o conto El matadero, de Echeverría, que apresenta 

a barbárie em um subúrbio de Buenos Aires, colocando em cena os 

apoiadores de Juan Manuel de Rosas e a mazorca (guarda armada e repressora 

de Rosas, que perseguia os opositores).  

No conto, após período de abstinência de carne, por ocasião da 

Quaresma e de 15 dias de chuva intermitente, que deixou a cidade cercada 

por um cinturão de água e lama, houve falta de carne e a população 
                                                                                                                                                                          

Plate o de Boca Juniors; carreros belicosos que se agitaban en lo amenazar al oeste!” 

(AB , p. 6-7). 

25 No original: “Pero bien sabía él que, apenas cruzara la de Warnes, entraría en un universo 

de criaturas agitadas: en aquel otro sector de la calle se habían citado al parecer todas las 

gentes de la tierra, mezclaban sus idiomas en un acorde bárbaro, se combat ían entre sí 

con el gesto y los puños, instalaban al sol el tablado elemental de sus tragedias y 

sainetes, y todo lo convertían en sonido, nostalgias, alegrías, odios, amores”. ( AB , p. 

66). 
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começava a se mostrar descontente. Então Rosas mandou matar 50 reses para 

aplacar a revolta dos estômagos de seus apoiadores.  A cena da morte das reses 

se torna uma festa bárbara em que as partes destas eram disputadas com voracidade e 

gritos. O ponto crucial é a perseguição e morte de um unitário que se encontrava 

infiltrado na multidão (LUNA-SILVA, 1999). 

No conto, os apoiadores de Rosas são depreciados em suas raças e 

aparências: 

 

[...] um bando de meninos, negras e mulatas achuradoras, cuja 

feiura ultrapassava as hárpias da fábula, e misturados com elas 

alguns enormes cães mastins, farejando, grunhindo... (El 

Matadero , p. 10,15).26  

 

Em AB, o narrador também descreve a cena rotineira de um subúrbio em que a 

multidão, tal como no referido conto, disputa aos gritos a posse do dia e da terra, ou 

seja, luta pela sobrevivência. No lugar de “gente de toda tez”, Marechal apresenta os 

imigrantes e seus idiomas (“todas as gentes da terra, que mesclavam seus 

idiomas em acorde bárbaro”). Outra citação do texto de Echeverría feita por 

Marechal refere-se à cidade descrita em El matadero, praticamente ilhada 

“cercada por um cinturão de água e lama” em que se sobressaíam as 

“chaminés enegrecidas e as copas das árvores”, como que “pedindo a 

misericórdia do Altíssimo”.27 Em AB, no lugar de um cinturão de lama e 

água, há um cinturão de chaminés fumegantes, que praticamente alcançam o 

céu, onde garatujam frases encorajadoras (panfletárias) de um dos apóstolos 

do progresso e da civilização (Rivadávia ou Sarmiento).  

O discurso de Echeverría apresenta os fenômenos da natureza, ligados 

à vontade divina; já no discurso marechaliano, a paisagem é construída pela 

ação da cultura, da civilização e do progresso, as fábricas e suas chaminés 

                                                           
26 No original: “[...] una comparsa de muchachos, de negras y mulat as achuradoras, cuya 

fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ellas algunos enormes 

mastines, olfateaban, gruñían...” (El Matadero , p. 10,15). 

27 No original: “La ciudad circunvalada del Norte al Este por una cintura de agua y barro 

[...] y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y 

barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando la misericordia del Altísimo...” 

(Idem). 
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poluidoras que mancham os céus. Em ambos os textos, a intenção é a mesma: 

mostrar uma cidade suja, na qual os narradores se sentem desconfortáveis. 

Antes de Marechal, o conto El matadero já havia mostrado a “barbárie” presente 

no subúrbio da cidade de Buenos Aires. As críticas comuns ao interiorano (gaúcho, 

índio e negro) são aplicadas também à população urbana partidária de Juan Manuel de 

Rosas. “Nas ruas portenhas Echeverría mostra que a barbárie convive com a civilização: 

está incrustada nela e, portanto, suas fronteiras são tênues” (FREITAS-NETO, 2008, p. 

10).  

Ao que tudo indica, Marechal cita esse conto como argumento para relativizar as 

fronteiras estabelecidas; porém, se há proximidade entre esses dois intelectuais, há 

também distanciamento, pois Echeverría mantém a fronteira entre unitários (liberais 

favoráveis à unificação com capital em Buenos Aires) e federais (coalizão de caudilhos 

e líderes regionais que defendiam um regime federativo com autonomia para as 

províncias), sendo que os bárbaros são os federalistas partidários de Rosas e os 

civilizados são os unitários, contrários ao governo, como se pode verificar na seguinte 

citação: 

 

Chamavam de selvagens unitários, conforme o jargão inventado pelo 

Restaurador, o patrono da confraria, a todos que não fossem um degolador 

carniceiro, nem selvagem, nem ladrão; a todo homem decente e de bom 

coração; a todo patriota ilustrado, amigo das Luzes e da liberdade; e, pelo 

sucesso obtido, pode-se ver às claras que o foco da Federação estava no 

matadouro. (El matadero, p. 65, grifos nossos).28 

 

O conto echeverriano contrapõe os unitários (“todo homem decente e de bom 

coração; todo patriota ilustrado, portenho leal, amigo das Luzes e da liberdade”) aos 

federalistas partidários de Rosas (degoladores carniceiros, selvagens, ladrões, iletrados, 

ignorantes, animalescos, infames, violentadores, feios e bárbaros) que provocaram a 

morte de um jovem unitário. Esse jovem, mesmo sozinho, enfrenta a multidão e a 

mazorca, demonstrando valentia e superioridade moral ao animalizar os perseguidores: 

“A força é a violência bestial. Estas são as vossas armas, infames. O lobo, o tigre, a 

                                                           
28 No original: “Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el Restaurador, patrón 

de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo hombre decente y 

de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y por el suceso 

anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el Matadero”.(El matadero, p 65, 

grifos nossos). 
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pantera também são fortes como vocês. Deveriam andar, como eles, de quatro patas” (El 

matadero, p. 66). A turba ameaça desnudar, açoitar e violentar o jovem, que antes que 

isso se consumasse morre de “nobre fúria”. 

Ao deslocar a barbárie para o subúrbio da cidade, desfaz -se a fronteira 

que associa a barbárie ao campo e aos seus habitantes. No entanto, os 

aspectos socioculturais e ideológicos que separam unitários e federalistas se 

mantêm, constituindo uma fronteira simbólica, relacionada à diversidade e à 

intolerância ao outro. 

Prova disso é que, no referido conto, Echeverría defende abertamente os 

unitários e seus ideais e denigre os comportamentos, ideias e costumes dos federalistas. 

Estes são apresentados como hárpias, abutres e de comportamento animalescos. Eram 

pessoas de “tez e raças distintas”, descritas como ignorantes e famintas. Seres vulgares e 

facilmente manipulados, “pensam mais com o estômago do que as 

consciências”. Por migalhas eles exaltam o regime, com as exclamações: “Viva o 

Restaurador e a heroína dona Encarnación Ezcurra, a mulher de Rosas!”; “Viva os 

federalistas”; “Morte aos selvagens unitários”. 

O intuito de Echeverría é opor a ordem bárbara dos federais à lei racional que os 

ilustrados unitários propunham, mantendo a fronteira entre civilização e barbárie, não 

mais referente aos polos campo/cidade. Para além da disputa entre unitários e 

federalistas, o que estava em jogo era a definição dos sujeitos que constituiriam o corpo 

político da nação e suas representações culturais (LOJO, 2008). 

AB funciona como contraponto da narrativa sarmientina, uma vez que as 

imagens dos elementos da fronteira, cristalizadas no imaginário nacional, são 

reconstruídas com valores relativizados; apresenta uma nação unida por dois 

espaços complementares: os campos de Maipú consti tuem o paraíso onde 

passava as férias em sua meninice, o paraíso perdido, preservado na memória 

e na criação poética; a cidade é o local de sua atribulada vida adulta e da 

barbárie.  

No entanto, ao contrário de Sarmiento e Echeverría, que retratam o 

espaço pampiano como bárbaro e hostil, Marechal vê o campo como um 

lugar nostálgico para o encontro com a infância, com a família e o mote para 

a criação poética. Seus habitantes são descritos como seres heroicos, capazes 
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de triunfar sobre as adversidades, como dignos trabalhadores que, com 

simplicidade e sabedoria, fazem da natureza um lugar aprazível:  

 

Vidas heroicas e sem louro na planície: mortes heroicas e sem louros. Tio 

Francisco, avô Sebastian, tia Josefa, o pampa Casiano: evadido tudo lá na 

colina de Maipú; e dormindo na terra perfumada, após sua batalha com a 

terra; todos reconciliados com a terra em um último abraço; e talvez no céu, 

porque eles mereciam.29 (AB, p. 225). 

 

Para Adán, eles são os verdadeiros heróis, exemplos de simplicidade, 

bravura, caridade, austeridade. Vale ressaltar que, apesar de ter feito sérias 

restrições ao campo e seus habitantes, Sarmiento reconheceu, com certa admiração, a 

valentia e a arrogância como algo inerente à argentinidade: 

 

Este hábito de triunfar sobre as resistências, de mostrar-se sempre superior à 

natureza, de desafiá-la e vencê-la, desenvolve prodigiosamente o sentimento 

de importância individual e de superioridade. Os argentinos, de qualquer 

classe que sejam, civilizados ou ignorantes, têm uma alta consciência de seu 

valor como nação; todos os demais povos americanos jogam-lhe na cara esta 

vaidade, e mostram-se ofendidos por sua presunção e arrogância.30. (FCB, p. 

87).  

 

Na versão de Marechal, tendo como exemplo a própria família e amigos, são 

descritos como pessoas cordatas, austeras, hábeis no trato com os animais e com a terra, 

sem apresentar traços de arrogância, mas, sim, de simplicidade. 

A polarização civilização, ligada à cidade e à cultura ocidental, e barbárie, 

vinculada ao campo e seus integrantes, sofre uma reviravolta nos momentos finais do 

romantismo argentino, quando Buenos Aires contava com um contingente numeroso de 

imigrantes31 que chegava ao país desde 1880. Com esse presente turbulento, o bárbaro 

passa ser o estrangeiro, e o gaúcho torna-se o símbolo da nacionalidade argentina. 

                                                           
29 No original: “Vidas heroicas y sin laurel en la llanura: muertes heroicas y sin laurel. Tío Francisco, 

abuelo Sebastián, tía Josefa, el pampa Casiano: todos evadidos allá, en la loma de Maipú; acostados y 

dormidos en la tierra olorosa, después de su batalla con la tierra; todos reconciliados con la tierra, en un 

abrazo último; y tal vez con el cielo, porque lo merecían...” (AB, p. 225). 

30 No original: “[...] este hábito de triunfar de las resistencias y de mostrarse siempre superior a la 

naturaleza, de desafiarla y vencerla, desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia 

individual y de la superioridad. Los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, 

tienen una alta conciencia de su valer como nación; todos los demás pueblos americanos les echan en 

cara esta vanidad, y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia.” (FCB, p. 87).  

É importante assinalar, ademais, que pelo menos um quarto da população era constituído de 

descendentes de imigrantes das duas gerações anteriores. A Argentina recebeu, entre 1869 e 1930, mais 
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Segundo Beatriz Sarlo (1983), a Buenos Aires cosmopolita não era, na opinião 

de vários escritores nacionalistas, o lugar certo para se procurarem novos símbolos de 

nacionalidade. Esses símbolos foram encontrados no passado, no campo, no solo dos 

pampas e na reconstrução imaginária de uma cultura rural, na literatura gauchesca na 

sua vertente crioulista.  

Essa cultura, antes ignorada e desprezada pela maioria dos intelectuais pós-

independentistas, apresenta-se como portadora do sentido identitário argentino. O 

gaúcho passou a ser representante da identidade nacional, personificando todas as 

qualidades singulares dos argentinos, capaz de fazer frente ao grande número de 

imigrantes que se instalava na cidade.  

A exemplo do que ocorreu no Brasil com o índio, que foi remodelado para 

ocupar a categoria de herói nos romances indianistas, na Argentina, o gaúcho passa por 

processo semelhante. Segundo Lojo, houve uma depuração dos traços gauchescos tidos 

como “indesejáveis” ou que não correspondiam aos valores do grupo que o tinha como 

símbolo. Assim, a periculosidade percebida nos primeiros gaúchos foi convertida em 

valentia, sendo realçadas as qualidades valorizadas, tais como: a liberdade, a valentia e a 

destreza. Nesse contexto, a obra El Gaucho Martín Fierro (1872), de José Hernández 

(1834-1866), converte-se no expoente máximo da literatura gauchesca e Hernández 

torna-se o pai da literatura argentina.  

Na leitura de Marechal, em AB, o projeto civilizatório liberal não alcançou o 

êxito esperado pelos intelectuais da Geração de 1837, que desejava a vinda de 

imigrantes para a ocupação do deserto e para melhorar e civilizar a população local, 

como indica a citação de Facundo:  

 

[...] a imigração de industriosos da Europa se dirigirá em massa para o Rio de 

la Plata; [...] um milhão de europeus trabalhadores espalhados por toda a 

República, ensinando-nos a trabalhar, explorando novas riquezas e 

enriquecendo o país com as suas propriedades; e um milhão de homens 

civilizados [...] (FCB, p. 265-266).32 

 

                                                                                                                                                                          

imigrantes em relação à sua população do que qualquer outro país moderno. (SOLBERG apud SILVA, 

2004).  
32 No original: “un millón de europeos industriosos diseminados por toda la República, enseñándonos a 

trabajar, explotando nuevas riquezas y enriqueciendo al país, con sus propiedades; y con un millón de 

hombres civilizados”. (FCB, p. 265-266). 
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Contudo, ao contrário das expectativas, os imigrantes, ao se fixarem nas cidades 

já bastante povoadas, agravam os problemas de urbanização desordenada, como vimos. 

Além disso, na visão de Adán Buenosayres, em vez de civilizar a barbárie, eles se 

barbarizaram, esquecendo os valores de seus países de origem e se adaptando à 

desordem: 

 

[...] os estrangeiros encontraram no país, não um sistema de ordem, mas um 

convite tentador à desordem. Quase todos eram ignorantes: eles não tiveram 

defesa. E se esqueceram de seu quadro de valores por esse estilo de vida fácil 

que lhes ensinou o país. E o trabalho de corrupção iniciada nos pais foi 

concluído nos filhos: eles aprenderam a rir de seus pais imigrantes, e a 

ignorar ou esconder a sua genealogia. São os argentinos de hoje, sem raízes 

em nada.33. (AB, p. 87). 

 

Essa afirmação de Adán vai em direção oposta a de seu grupo, que julga que, 

com a chegada da onda estrangeira, destruiu-se a forma tradicional do país, os valores 

argentinos, criando uma nova sociedade voltada para o progresso, sem apreço à 

tradição, o que lhes restava era memória. Nesse caso, a solução seria buscar no passado, 

nos pampas, o autêntico ser argentino, daí a retomada do gaúcho, do malevo, do 

malandro argentino como o representante da identidade. 

Marechal sugere que houve uma espécie de pecado original literário que forjou 

uma realidade excludente na qual o próprio argentino não teve oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades de relacionamentos, pois mirava ora como estrangeiro 

os valores europeus, ora mirava o local e a tradição como miragens excludentes. 

Na interpretação de Julia Cisneiros, Adán anseia reconstruir sua identidade, 

integrando o local ao universal. Trata-se, em consequência, de uma proposta inovadora 

para chegar à noção de universalidade, e entendemos por universalidade em Adán 

Buenosayres essa busca de integração e valorização do local, para conceber o universal 

(CISNEIROS, 2013). 

Segundo Sarlo (1996), para muitos intelectuais era necessário criar a ideia tanto 

de uma tradição quanto de uma literatura nacional, e foi aí que a gauchesca se 

                                                           
33 No original: “Decía que los extranjeros hallaron en el país, no un sistema de orden, sino una tentadora 

invitación al desorden. Casi todos eran ignorantes: no tenían defensa. Y olvidaron su tabla de valores 

por aquel fácil estilo de vida que les enseñaba el país. Y la obra de corrupción iniciada en los padres fue 

concluida en los hijos: los hijos aprendieron a reírse de sus padres emigrados, y a ignorar o esconder su 

genealogía. Son los argentinos de ahora, sin arraigo en nada”. (AB, p. 87). 
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estabeleceu como centro e paradigma do nacional com a figura do gaúcho e a 

valorização do subúrbio e do campo. Local em que se encontram as “verdadeiras” raízes 

da identidade argentina, em clara oposição ao cosmopolitismo “degenerado” pelas 

correntes imigratórias que superpovoavam a cidade de Buenos Aires. Borges representa, 

nessa década, o mais fiel expoente dessa vertente da literatura preocupada com o 

nacional e com o resgate de um passado quase extinto no qual se encontrariam as 

verdadeiras entranhas da argentinidade. 

Nessa perspectiva, o projeto de nação da Geração de 1837, calcado em povoar 

para civilizar, não alcançou o sucesso desejado por desconsiderar que os elementos 

culturais trazidos e compartilhados pelos grupos, no novo contexto, alteram-se na 

interação com outras nacionalidades, costumes, vivências, pois os imigrantes sentem 

necessidade de se integrar ao novo contexto (PINTO, 2003; CANCLINI, 2000).  

Com isso, surge uma nova identidade, construída pela relação com o outro, a 

partir do encontro com outras realidades sociais e outros sistemas de referências, 

estabelecendo interações em que os valores pertencentes a cada cultura podem ser 

internalizados, transformados ou rejeitados, com resultados nem sempre previsíveis 

(PINTO, 2003).  

Com o resultado inesperado da vinda do imigrante para civilizar e ocupar o 

“deserto”, houve uma reviravolta nos imaginários. Lojo (2005) nota que cada vez que 

um projeto de nação triunfa, ele impõe seu domínio político-ideológico sobre o resto da 

sociedade, sobre o presente e reordena o passado, definindo o que recuperar do imenso e 

variado passado e o porquê da recuperação. Desse modo, consoante com as 

preocupações da vanguarda martinferrista, Marechal busca, no diálogo com a tradição, 

apresentar as diversas imagens da nacionalidade e suas inconsistências, iluminando 

zonas obscuras desse passado que resultou em um presente que ele deseja alterar.  

 

Buenosayres quer se livrar daqueles monstruosos filhos de sua imaginação 

que retornam agora, um após o outro, desfilam diante de sua consciência 

envergonhada, descreve gestos ridículos, poses teatrais, atitudes malditas. 

Mas os monstros insistem; e Adán tem a impressão de que giram em torno 

dele, rindo como demônios, palmeando suas bocas ululantes e piscando os 

olhos maus, em uma ronda carnavalesca.34 (AB, p. 226).  

                                                           
34 No original: “Adán Buenosayres quiere librarse de aquellos monstruosos hijos de su imaginación que 

vuelven ahora, uno tras otro, desfilan ante su avergonzada conciencia, esbozan gestos ridículos, posturas 

teatrales, actitudes malditas. Pero los monstruos insisten; y Adán tiene la impresión de que giran en 
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Como último membro da linhagem de Adãos, ele tenta, confessando os pecados 

literários, redimir e salvar a nação que se desviou de seu próprio destino ao criar para si 

e para seus habitantes uma imagem inautêntica, como mostra Adán ao ser confrontado 

com os fantasmas de suas criações. Ele confessa a megalomania de se julgar Deus e 

inventar outras formas de ser: “Malogrei meu único destino real para assumir cem 

formas inventadas. [...] Analogia? Não! Megalomania. Somente um literato!”35 Como 

Adão decaído, ele confessa seus delitos poéticos, culpando sua imaginação: 

 

Imaginação! Afanada sempre, como agora, em seu tear mentiroso! Não 

bastou forçar as criaturas exigindo delas o que não devia ou não sabiam dar; 

mas, apoderando-me de seus fantasmas, lhes fiz cumprir destinos estranhos à 

sua essência poética alguns e outros inconfessáveis.36 (AB, 226, grifos 

nossos). 

 

Adán Buenosayres refere-se aos seus próprios delitos. No entanto, poderiam ser 

também de outros escritores que cometeram os mesmos “delitos”, a exemplo de 

Sarmiento, que se apodera do fantasma de Facundo, que estava morto havia dez anos, 

exigindo explicações para os segredos entranhados dos habitantes dos pampas:  

 

Sombra terrível de Facundo, vou evocar-te para que, sacudindo o pó 

ensanguentado que cobre tuas cinzas, te levantes para explicar-nos a vida 

secreta e as convulsões internas que dilaceram as entranhas de um povo 

nobre! Tu sabes o segredo, revele-nos. (FCB, p. 8).37 

 

Pode-se dizer que também Marechal usou os fantasmas da Geração de 1837 para 

que se desentranhassem os bastidores da construção de um imaginário de nação, que 

precisaria ser revisto, discutido e desvelado, no intuito de salvar a pátria para gerações 

                                                                                                                                                                          

torno suyo, riendo como demonios, palmeando sus bocas ululantes y guiñando sus ojos malignos, en una 

ronda carnavalesca”. (AB, p. 226) 

35 No original: “He malogrado mi único destino real, por asumir cien formas inventadas, tejedor de humo. 

[...] ¿Analogía? ¡No! Megalomanía. ¡Sólo un literato”. (AB, 226). 

36 No original: “– ¡Imaginación! ¡Afanada siempre, como ahora, en su telar mentiroso! No me bastó 

forzar a las criaturas, exigiéndoles lo que no debían o no sabían dar; sino que, apoderándome de sus 

fantasmas, les hice cumplir destinos extraños a su esencia, poéticos algunos y otros inconfesables”. (AB, 

226). 

37 No original: “¡SOMBRA terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado 

polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que 

desgarran las entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto: ¡revélanoslo!” (FCB, p. 8). 
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futuras. Marechal parece culpar a imaginação preconceituosa, excludente e maniqueísta 

dos primeiros Adões pela situação em que se encontra no presente, ocasionando a queda 

de Adão e a perda do paraíso, ao desprezar um destino autêntico, em favor de um ideal 

identitário europeizante e excludente. Marechal também alude ao caráter fictício das 

identidades, com imprecisões, resultado de falta de conhecimento em questões que tanto 

busca enfatizar, por exemplo, descrever os pampas e Facundo sem conhecê-los, 

inventando uma identidade contrária à sua natureza. Isso vale para Sarmiento, bem 

como para outros escritores (Adões) da América Latina. 

Fica claro em AB que a tradição argentina se estabelece na articulação de 

fronteiras entre os espaços, tempos e culturas, considerando o autóctone, as heranças 

hispânicas, as tradições urbanas, letradas e europeias, ligadas aos imigrantes, sem 

exclusões, de forma dinâmica, aberta à interação e ao hibridismo. 

Conforme vimos, o procedimento de leitura da tradição em Mário de Andrade e 

Leopoldo Marechal é análogo. Há, contudo, algumas divergências. Mário procura 

desmitificar certo imaginário da natureza como paraíso terreal, disseminado desde o 

início da colonização e que tem perdurado ao longo dos séculos. Marechal procura 

desarticular a fronteira entre civilização e barbárie, indicando a impossibilidade de fixar 

identidades relacionadas com o espaço, há a necessidade de eliminar as fronteiras 

culturais...  

Apesar do empenho de Marechal para eliminação de fronteiras, ele acaba por 

mitificar os pampas, mostrando a poeticidade da barbárie ou mesmo sua inexistência 

nos campos de Maipú. Trata-se de espaços poéticos fundantes, imunes, em sua potência 

significativa, ao tempo e à deterioração, incessantes geradores de sentido, núcleos de 

iluminadora renovação. Isto é o que acontece com “Maipú” na poesia de Leopoldo 

Marechal (LOJO, 2000). 

Assim, enquanto Mário busca desmitificar o espaço relativo à natureza, 

Marechal o apresenta como um ambiente onde convivem pessoas justas, cordatas e 

heroicas, mitificando-o. Contudo, ambos, ao efetuarem uma releitura do passado, 

produzem significativas alterações na imagem da nação, na configuração da identidade 

nacional, bem como no estatuto da própria literatura. Ambos, embora com abordagens 

distintas e metas diferenciadas, recriam ficcionalmente acontecimentos, como pano de 

fundo para a procura de respostas à problemática questão da identidade, do caráter 
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nacional, relendo as origens, num diálogo irreverente, para mostrar que estas são 

também ficções passíveis de discussões. 

Observa-se que o empreendimento de Mário de Andrade e o de Marechal em 

dialogar com os discursos fundacionais resulta na desmitificação de uma realidade 

forjada por grupos, por intermédio de seus discursos empenhados em narrar a nação. 

Pode-se constatar que, embora partindo de abordagens distintas, ambas as obras 

suscitam questionamentos das concepções tradicionais do ser nacional (brasilidade, no 

caso de Mário; argentinidade, na perspectiva de Marechal). Ambos vão numa direção 

contraposta às das literaturas de fundação, expondo eventos que rejeitam a 

essencialidade homogênea e hegemônica de uma identidade nacional, unidimensional e 

definitiva, encenando uma identidade caracterizada pela multiplicidade de raízes que 

compõem a nação.  

Nesse sentido, Mário e Marechal conseguem mostrar que os mitos coletivos, os 

valores comunitários e a ideia de nação passam, necessária e primordialmente, pelo ato 

criativo, pela imaginação do indivíduo, que, ao tentar dar sentido e explicar tais 

fenômenos, à sua maneira e também sintonizado com os anseios da comunidade, 

fornece elementos de uma abrangência popular e nacional. A apropriação e recriação 

desses mitos da cultura da nação têm, ainda, uma acepção descolonizadora, acenando 

para a possibilidade de uma nação e identidade plurais e em processo dinâmico de 

diálogo. 
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2 NAÇÃO E IDENTIDADE: CONSTRUÇÕES LITERÁRIAS 

 

[...] um povo sem literatura seria, naturalmente, um povo 

mudo, sem tradições e sem passado, fadado a desaparecer 

[...]. De todas as artes, é a palavra, sem contestação, aquela 

que exerce uma influência mais penetrante, um papel mais 

saliente na formação das nacionalidades. 

(Ronald Carvalho) 

 

É fato incontestável que a literatura ocupou um papel relevante na configuração 

das nações da América Latina pós-independência, no século XIX. Ela contribuiu para 

forjar identidades, fixar estereótipos e desenhar modelos de nação. Nesse modelo, 

delimitaram-se os espaços de cada grupo étnico, social e político dentro das disputas 

internas do Estado-nação.  

É especialmente nesse momento, meados do século XIX, que se desenvolvem e 

se consolidam as chamadas literaturas de fundação, na América Latina. No contexto do 

Romantismo, o discurso literário contribuiu para difundir os sentidos da nova 

comunidade, mais imaginada do que real, e para inventar tradições38 que assegurassem a 

singularidade dessa comunidade no cenário mundial. Cabia, pois, à literatura esboçar as 

imagens e os contornos da nação (SOMMER, 2004; CANDIDO, 1971). 

Tais construtos são revisitados no centenário da Independência do Brasil (1922) 

e da Argentina (1910). Intelectuais ligados aos movimentos de vanguarda propõem uma 

revisão da identidade nacional e promovem a releitura das identidades forjadas pela 

ótica das elites nacionais, especialmente, do movimento romântico.  

É nesse contexto que as obras em análise – Macunaíma o herói sem nenhum 

caráter (1928), do brasileiro Mário de Andrade, e Adán Buenosayres (1948), do 

argentino Leopoldo Marechal –, integram essas releituras que sinalizam uma ruptura 

com o tratamento dado à identidade nacional nos discursos literários, propondo uma 

nova estética para atualizar a literatura de seus respectivos países.  

Tais obras trazem novas configurações, promovem reflexão a respeito das 

relações entre cultura, conhecimento e poder, além de permitirem estabelecer um 

paralelo com os estudiosos que abordam essas questões, tais como Eric Hobsbawm, 

Benedict Anderson e Homi K. Bhabha. De certa maneira, Mário e Marechal antecipam, 

                                                           
38 Sobre a ideia de invenção da tradição, Hobsbawm (1992) afirma que, muitas vezes, as tradições são 

inventadas pelas elites nacionais para justificar a existência e a importância de suas nações.  
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por meio da literatura, o que seria teorizado por esses estudiosos, como demonstraremos 

neste capítulo. Isso evidencia a atualidade de suas ideias sobre questões ligadas às 

estratégias de construção imaginária da nação e os elementos necessários para sua 

legitimação e disseminação (identidade, tradição e memória).  

Para isso, tomamos para análise “A carta pras icamiabas”, na qual o imperador 

Macunaíma apresenta o seu império ao mundo letrado, em Macunaíma; e em AB, a 

“Aventura criolli-malevi-funebriputani-arrabalera”, denominação dada à excursão dos 

sete heróis intelectuais martín-ferristas à periferia de Buenos Aires, em cuja trajetória os 

“heróis” se defrontam com os mitos e personagens-fantamas da cultura argentina. 

Verificamos que as ideias de Mário de Andrade e as de Leopoldo Marechal, nas 

obras em questão, permanecem relevantes e atuais para se compreender a cultura e a 

literatura de suas respectivas pátrias, o que justifica a importância do estudo desses 

autores e de seus legados. 

 

2.1 (Re)fundando a nação: a carta do Imperador  

 

“A Carta pras Icamiabas”, nono capítulo de Macunaíma, representa um 

momento de ruptura da oralidade usada no restante do livro e uma oportunidade para 

Macunaíma mostrar o poder da escrita e a faculdade que esta tem de criar universos, 

forjar identidades e inventar tradições.  

A Carta apresenta semelhanças com a Carta de Pero Vaz de Caminha,39,uma vez 

que ambas são o registro escrito de um território, uma espécie de certidão de batismo do 

Império do Mato Virgem, no caso da missiva de Macunaíma; e do Brasil, no caso de 

Caminha. No entanto, assinala-se a inversão da ótica em relação ao poder. Não é mais o 

súdito quem escreve ao seu superior sobre os nativos gentis e a terra paradisíaca, mas o 

índio-imperador que visita a cidade de São Paulo e registra suas impressões sobre a 

cidade civilizada (MARQUES, 1992). 

                                                           
39 Ver, a esse respeito, A Carta de Caminha e seus ecos: estudo e antologia, de Maria Aparecida Ribeiro. 

A autora apresenta um vasto painel de artistas, brasileiros e portugueses, cujas obras trazem ecos da 

Carta de Caminha. Na linha comparatista, no artigo “A Carta de Caminha e os Modernistas: releitura, 

reescrita e reinvenção das origens”, Reinaldo M. Marques apresenta um minucioso estudo da Carta, a 

partir de seu contexto comunicacional, político-social e semiótico, além de analisar a releitura que dela 

fizeram escritores modernistas da chamada fase heroica, tais como Oswald de Andrade, Cassiano 

Ricardo, Murilo Mendes e Mário de Andrade.  
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2.1.1 A voz e a vez de Macunaíma: o poder de (re)nomear  

 

A Carta, pontilhada de intenções, é o espaço para a voz do Outro da História, na 

perspectiva racial, de classe, e de nação, alvo de representações de discursos 

hegemônicos. Esse outro cultural é comumente alvo de dominação da cultura 

hegemônica (FINAZZI-AGRÒ, 2005). Em Macunaíma, quando esse outro tem 

oportunidade de se pronunciar, ele acaba por reproduzir o discurso do colonizador, 

espelhando-se na atitude, na cultura e na linguagem dele, em um processo de imitação 

acrítica.  

Após muitas leituras, Macunaíma percebe que existe uma relação íntima entre o 

conhecimento e o poder na sociedade. Julgando-se um erudito e considerando sua 

posição de imperador, ele decide escrever para suas súditas uma carta cheia de 

intencionalidades, cujo pretexto era pedir dinheiro para custear suas farras. 

De acordo com o pensamento foucaultiano, “não se tem o direito de dizer tudo”, 

que “não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2002, 2004). Nesse sentido, Macunaíma se 

coloca duplamente no campo40 do poder, como imperador, que ocupa o campo do poder 

político, e como escriba, possuidor do capital simbólico para transitar no campo 

intelectual, encenando o papel de detentor da cultura erudita. Trata-se de um espaço 

privilegiado e diferenciador que o imperador faz questão de demarcar, determinando a 

posição subalterna das destinatárias, usando um discurso que marca o distanciamento 

hierárquico entre ele e suas governadas icamiabas, referindo-se a elas como suas 

“súbditas”: “Às mui queridas súbditas nossas, Senhoras Amazonas. [...]. Acatai com 

respeito e obediência estas mal traçadas linhas” (Mac, p. 72, grifos nossos).  

O uso de “Súbdita”, grafado no português de Portugal, diz respeito àquela que 

está sujeita à autoridade de um superior e tem a obrigação de obedecer. Mário de 

Andrade escolheu criteriosamente as palavras para ampliar o leque de significação e, ao 

mesmo tempo, indicar que as relações de dominação e de poder perpassam os 

                                                           
40 Na concepção do sociólogo Pierre Bourdieu, o campo faz parte de um mercado simbólico, estruturado a 

partir de dois elementos fundamentais: um capital específico comum, que dá sentido à sua existência, e 

um processo permanente de luta pela apropriação desse capital. Bourdieu define campo como “espaço 

estruturado de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem de posições nestes espaços...” 

(BOURDIEU, 1983, p. 89).  
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relacionamentos desde a Antiguidade, embora nem sempre essa dominação seja clara, 

pois, conforme Foucault, não há uma divisão clara entre quem tem poder e quem não 

tem, pois se trata de “poder que não se encontra somente nas instâncias superiores da 

censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama da 

sociedade” (FOUCAULT, 2007, p. 42). 

O imperador Macunaíma, ciente de que (re)apresentar e nomear são uma forma 

de interferir na realidade, decide operar uma espécie de reorganização de seu universo. 

A exemplo do colonizador, o imperador do Mato Virgem decide (re)nomear não apenas 

o desconhecido, mas principalmente elementos conhecidos e familiares a ele, mas 

pouco conhecidos da cultura letrada. Assim, as índias icamiabas se tornam as 

respeitosas “senhoras Amazonas”, justificando que o termo icamiabas, embora tivesse o 

mesmo significado, não tinha tradição, era considerado espúrio e pouco conhecido; por 

outro lado, “amazonas”, por ser de origem clássica, era mais respeitável, porque já 

registrado nos compêndios e, portanto, mais apropriado. Assim, elas passariam de 

desconhecidas icamiabas a notáveis guerreiras amazonas: 

 

[...] de vós [amazonas], se afirma, cavalgardes ginetes belígeros e virdes da 

Hélade clássica; [...] heis de convir conosco que, assim, ficais mais heroicas e 

mais conspícuas, tocadas por essa platina respeitável da tradição e da pureza 

antiga. (Mac, p. 61).  

 

A nomeação classifica os sujeitos e sugere formas de perceber a realidade, pois, 

segundo Michel Foucault (2002), os discursos formam os objetos de que falam. É 

exatamente isso que o imperador deseja: (in)formar seu universo, dar a conhecer seu 

império que, discursivamente, é imagem e semelhança das cidades civilizadas e cultas. 

O imperador explica que a renomeação teve o intuito de adequar a realidade 

local a valores universalmente aceitos, ou seja, ao que o colonizador europeu reconhece 

como valor. Macunaíma deseja que o seu império integre o rol das nações consideradas 

cultas, para isso, lança mão dos aparatos constitutivos da nação.  

Assim, a mudança de nome foi vantajosa para as intenções do imperador, pois o 

nome traz consigo a tradição e a história ligada a ele, elementos ausentes na jovem 

nação. Com essa estratégia, as pouco conhecidas icamiabas tornam-se as respeitáveis 

guerreiras amazonas, originárias da Grécia clássica, berço da humanidade e da tradição, 
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fundada no mito; portanto, de difícil comprovação. Ao elevar o status de suas súditas e 

destinatárias, Macunaíma traz para si o prestígio de ser o imperador dessas guerreiras.  

A mudança de nomes é um exemplo emblemático do poder de nomear que, 

segundo Pierre Bourdieu, em consonância com Foucault, é uma maneira de propagar o 

domínio de uma classe ou pessoa sobre outra (BOURDIEU, 1989, 1998). No caso em 

questão, implica marginalização, apagamento e exclusão de um nome e, por 

consequência, de uma cultura a ele associada, em prol de outra valorizada, porém 

alheia. Trata-se de um ato de violência simbólica pela discriminação visível na forma 

como algumas pessoas são consideradas superiores (as Amazonas) a outras (as 

icamiabas), que têm seu nome subtraído da história. 

Uma das muitas finalidades da “Carta pras icamiabas” é registrar o Mato Virgem 

como um império, com história e tradição condizentes com o ideal de uma nação 

civilizada e de um povo culto, ocultando os elementos que demonstram o contrário. O 

nome Mato Virgem já sinaliza que se trata de um novo império; a tradição, portanto, 

tinha de ser imaginada e, em muitos sentidos, buscada em um passado mítico cheio de 

glória, e nada melhor do que o berço da cultura clássica (“Hélade clássica”). A 

construção do império de Macunaíma está em consonância com as ideias de Benedict 

Anderson (2008), quando ele fala de nação como uma comunidade imaginada, em que 

os construtores se empenham em se atribuir um passado comum, uma origem marcada 

pela imprecisão mítica, em vez de um fato claramente datado pela história.  

Por imaginar-se uma comunidade, desconsideram-se a desigualdade e a 

exploração existentes, vislumbra-se um companheirismo fraterno, que torna possível 

que as pessoas não apenas se matem, mas também morram voluntariamente pelos ideais 

forjados (ANDERSON, 1989, p. 14-16). Na Carta, Macunaíma deixa transparecer o 

tratamento aparentemente respeitoso e sincero afeto dispensados “às mui queridas 

Senhoras Amazonas”. No entanto, o respeito soa irônico, pois o imperador faz questão 

de enfatizar a posse não apenas da terra delas, mas de tudo que elas possuem, inclusive 

os próprios corpos, que se convertem em matéria-prima para transações comerciais 

lucrativas: a prostituição.  

 

Muito estimaríamos [...] que convidásseis também algumas dessas damas 

para demorarem nas vossas terras e Império nosso, por que aprendais com 

elas um moderno e mais rendoso gênero de vida, que muito fará avultar os 
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tesoiros do vosso Imperador [...] a existência de algumas centenas dessas 

damas entre vós, muito nos facilitará o modus in rebus, quando for do nosso 

retorno. (Mac, p. 64, grifos nossos). 

 

Nota-se que o discurso de Macunaíma não se preocupa em registrar o que é 

verdadeiro ou falso, mas o que é valorizado pela cultura escrita; assim, aquilo que não é 

conhecido como positividade pela cultura hegemônica deve ser renomeado e o nome 

original esquecido, como é o caso do “Mato Virgem”, que o imperador propõe mudar 

para Mata Virgem.  

A alteração de Mato Virgem para Mata Virgem aparentemente não resulta em 

mudança significativa, uma vez que são termos sinônimos, porém a modificação do 

masculino para o feminino sugere que a virgindade é própria do gênero feminino, 

reforçando a ideia de domínio do imperador Macunaíma sobre as icamiabas e a 

correlação entre o feminino e a terra onde viviam. Esse domínio remete à colonização e 

exploração da nação-Brasil e de seus habitantes, desconsiderando sua cultura, 

expressões religiosas e toda a história anterior ao “descobrimento”. 

A preocupação do herói com o vernáculo muitas vezes esbarra no equívoco, 

pois, por estar sintonizado com a cultura europeia, comete as mesmas impropriedades 

desta. Ao trocar mato por mata, incorre na imprecisão que julga combater, pois, 

segundo consta, o “termo mata provém das vegetações europeias, onde predominam 

poucas espécies e, portanto, não poderia ser aplicado às nossas luxuriantes e 

diversificadas vegetações arbóreas do neotrópico” (STRAUBE, 2005, p. 29).  

Macunaíma, à maneira dos colonizadores, traz para si o poder adâmico de 

nomear e definir a identidade de seu império-nação e de seus habitantes, representando-

os de maneira idealizada, sugerindo que o mesmo tenha acontecido desde sempre. Esse 

ato implica, num certo sentido, mudar as coisas, criar outra história. Dessa forma, as 

identidades são narrativas discursivas por meio das quais os sujeitos e objetos são 

representados e rotulados (ANDERSON, 2008). 

Nesse processo de renomeação/reinvenção, nem mesmo o precioso presente 

dado por sua amada Ci escapa à reinação de Macunaíma, a “muiraquitã” se converte em 

talismã e posteriormente em “velo”. O herói reconhece que a mudança de nome implica 

a mudança de significado e a valorização do referente, como registra a citação a seguir: 
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A palavra muiraquitã, que fere já os ouvidos latinos do vosso Imperador, é 

desconhecida [...] de todos em geral que por estas partes respiram. [...] 

Estávamos ainda abatidos por termos perdido a nossa muiraquitã, em forma 

de sáurio, quando talvez por algum influxo metapsíquico, ou, qui lo sá, 

provocado por algum libido [sic] saudoso, como explica o sábio tudesco, 

doutor Sigmundo Freud (lede Fróide), se nos deparou em sonho um arcanjo 

maravilhoso [....] soubemos que o talismã perdido estava nas diletas mãos do 

doutor Venceslau Pietro Pietra, súbdito do Vice-Reinado do Peru, [...]. E 

como o doutor demorasse na ilustre cidade anchietana, sem demora nos 

partimos para cá, em busca do velocino roubado. (Mac, p. 62). 

 

Ao trocar o nome de muiraquitã para talismã e velo, Macunaíma se equipara aos 

heroicos argonautas em busca do Velo (ou velocino) de Ouro, heróis grandiosos, com 

grandes aventuras e feitos em prol da nação. O vocabulário utilizado pelo imperador 

evidencia a tentativa de elaborar uma história épica, na qual ele e seus irmãos se 

assemelham aos grandes heróis universais da mitologia grega.  

Velocino, ou velo de ouro, é, na mitologia grega, um talismã que concedia a 

quem o possuísse prosperidade e poder. Mais uma vez Macunaíma faz questão de 

registrar a busca do amuleto (muiraquitã) como uma aventura semelhante à dos grandes 

heróis da tradição mitológica grega.  

Além da luta heroica para recuperação da pedra (muiraquitã, talismã, velo), os 

símbolos têm o poder de unir os habitantes em torno deles, pois fazem parte da história 

e da memória da comunidade, propiciando o laço de pertencimento à nação. A esse 

respeito, Stuart Hall (2005) assegura que os símbolos são fundamentais à ideia de 

nação, pois eles criam fortes laços entre todos os seus integrantes e instituem um 

sentimento de afetividade com a pátria. 

A referência ao Vice-Reino do Peru (1531 a 1821) indica a ignorância do herói 

no que diz respeito aos países vizinhos. A carta foi escrita em maio de 1926, e o Peru 

tornou-se independente em 1821 deixando de ser uma monarquia. Destaca-se que, 

durante a dominação espanhola, praticamente todas as cidades incas foram rebatizadas 

com nomes cristãos e reconstruídas como vilas tipicamente espanholas. Com essa 

referência, Mário de Andrade demonstra que o imperador Macunaíma se comporta 

como os colonizadores espanhóis, renomeando a tribo, o local e objetos de acordo com 

a cultura europeia. Tal como os colonizadores europeus, Macunaíma pensa em explorar 

as icamiabas em proveito próprio. Nisso, há uma crítica ao processo de ocidentalização 

feito a ferro e fogo, de forma dolorosa e desvantajosa para os autóctones. 
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2.1.2 Luzes e sombras entre lembrar, esquecer e inventar 

 

Macunaíma, mesmo sendo devoto do Negrinho do Pastoreio, que lhe havia 

indicado o paradeiro da pedra muiraquitã, prefere substituí-lo por uma entidade religiosa 

de domínio universal, bem como por uma explicação vinculada à psicologia. Assim, em 

vez do Negrinho, um arcanjo teria, em sonho, indicado o paradeiro da pedra. 

Macunaíma assume uma explicação mais condizente com o mundo civilizado e com os 

avanços científicos, sem se esquecer da religião católica professada pelos colonizadores. 

Há, nisso, exclusão de uma lenda de origem africana que retrata a violência e a injustiça 

impostas aos escravos para realçar aspectos religiosos e psicológicos em voga na época. 

 

[...] Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos 

pescando, o Negrinho do Pastoreio pra quem Macunaíma rezava diariamente, 

se apiedou do panema e resolveu ajudá-lo. Mandou o passarinho uirapuru. 

[...] Então o passarinho uirapuru agarrou cantando com doçura e o herói 

entendeu tudo o que ele cantava. [...] uma tracajá engolira a muiraquitã e o 

mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a pedra verde pra um 

regatão peruano se chamando Venceslau Pietro Pietra. (Mac, p. 36).  

 

O esquecimento de elementos culturais indesejáveis mostra como as imagens 

que fazem parte da tradição foram remodeladas, apagando determinadas culturas que 

contribuíram para construção da história, tais como as violências praticadas contra elas. 

A lenda do Negrinho do Pastoreio traz a marca da violência e da injustiça praticadas 

contra uma criança negra e escrava, uma história que deve ser esquecida.  

Wander Melo Miranda, ao comentar as ideias de Renan sobre a violência 

presente em toda fundação nacional, ressalta: “sem o esquecimento da violência 

existente na origem de todas as formações nacionais é impossível conseguir-se a 

unidade que as constitui” (MIRANDA, 2010, p. 35). 

No desejo de apresentar uma nação coesa e harmônica, até mesmo o conflito 

existente entre Macunaíma e seu arqui-inimigo, com quem vive constantes disputas pelo 

talismã, é omitido. O gigante comedor de gente é referido como “doutor Venceslau 

Pietro Pietra”, com quem Macunaíma diz manter as melhores relações possíveis. 

A omissão dos conflitos existentes na nação constitui, segundo Bhabha, uma das 

estratégias narrativas que visam a apresentar uma sociedade coesa, harmônica e 

progressista, com um “conjunto de legados imemoriais, pedagogicamente organizados 
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ao longo de um tempo linear que funde origem e presente nacional” (BHABHA, 1998, 

p. 203).  

Apesar dos tropeços no uso da linguagem, da ignorância histórica, dentre outras, 

o escriba e imperador Macunaíma tem consciência dos aparatos necessários à invenção 

e disseminação de uma nação: ele cria, por meio do seu discurso, uma “comunidade 

imaginada” (ANDERSON, 2008). Faz questão de usar palavras sugerindo a existência 

de sentimentos de comunhão e de companheirismo entre seus membros; escamoteia os 

conflitos, as desigualdades e as diferenças existentes. A busca do talismã (muiraquitã) 

pelo herói também ajuda a dar ideia de continuidade, pois indica a união em torno de 

símbolos comuns, conquistados com atos heroicos.  

O Império do Mato Virgem, na versão letrada, conforme dá a conhecer a “Carta 

pras icamiabas”, constitui uma metonímia da nação, ou seja, toma-se a parte (Mato 

Virgem) pelo todo, a nação. Ao mesmo tempo, remete ao processo de colonização, 

antecipando, de certa maneira, o conceito de nação de Benedict Anderson e outros 

estudiosos contemporâneos.  

Na Carta, enfatiza-se a ideia de repetição como uma prática constante desde os 

clássicos, conforme se observa nas expressões: “como já dizia o bom velhinho e 

clássico frei Luís de Sousa,41 citado pelo doutor Rui Barbosa”. Assim, a criação do 

universo macunaímico passa pela imitação. Devido ao desejo de aceitação e 

pertencimento a uma tradição, o herói troca os saberes de sua cultura por aqueles 

considerados civilizados e prestigiados pela cultura erudita universal, como demonstra o 

fragmento a seguir:  

 

Como vedes, assaz hemos aproveitada esta demora na ilustre terra 

bandeirante, e si não descuidamos do nosso talismã, por certo que não 

poupamos esforços nem vil metal, por aprendermos as coisas mais principais 

desta eviterna civilização latina, por que iniciemos quando for do nosso 

                                                           
41 Frei Luís de Sousa (1556-1632), nome religioso adotado pelo português Manuel de Sousa Coutinho, 

fidalgo cavaleiro da Ordem Militar de Malta que teve sua vida pintada em tons de tragédia grega pelo 

escritor português Almeida Garrett. De acordo com alguns historiadores, o maior mérito de Manuel de 

Sousa Coutinho/Frei Luís de Sousa foi proporcionar ao grande Almeida Garrett a elaboração de uma 

obra-prima, pois as peripécias, a coragem e o heroísmo do frei figuram apenas na obra romanceada. 

(JACINTO-LANÇA, 1993). Parece que Macunaíma, sabedor do poder do discurso de forjar uma versão 

heroica para atos e fatos condenáveis na realidade, tenciona dar uma versão heroica para si e seu império 

para que “espalhem nossa prosápia de nação culta entre as mais cultas do Universo”. Esse é mais um 

argumento de Mário de Andrade para que desconfiemos sempre dos discursos, considerando os 

testemunhos como versões da realidade. 
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retorno ao Mato Virgem, uma série de milhoramentos, que, muito nos 

facilitarão a existência, e mais espalhem nossa prosápia de nação culta entre 

as mais cultas do Universo. E por isso agora vos diremos algo sobre esta 

nobre cidade, pois que pretendemos construir uma igual nos vossos domínios 

e Império nosso. (Mac, p. 67, grifos nossos). 

 

A escrita do imperador deixa entrever o descompasso entre o que o imperador 

realmente é e quem ele gostaria de ser. Isso faz com que ele tente impor, por meio do 

registro escrito, às amazonas/icamiabas uma ideia de civilização a que anseia pertencer. 

Nesse processo, o real, seu espaço de origem, por inadequação aos padrões civilizados, 

é apagado em nome de um ideal de civilização inventado e narrado, que se pretende 

real. 

Outro interesse do imperador Macunaíma consistia em ensinar as duas línguas 

que aprendera: a oral e a escrita (“[...] será grata empresa vô-las ensinarmos aí 

chegado”). Como civilizado pedante, ele privilegia a linguagem escrita, de feição 

clássica, próxima à língua de Camões e de Virgílio. A noção de erudição do herói 

consiste em copiar, citar os clássicos: “[...] hemos adquirido muitos livros bilíngues, 

chamados ‘burros’, e o dicionário Pequeno Larousse; e já estamos em condições de 

citarmos no original latino muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia” 

(Mac, p. 71).  

A atitude de Macunaíma é de colono europeizado, herdeiro dos seus valores e 

candidato à sua posição de domínio, ignorando sua cultura de origem, concorrendo para 

a desestruturação de seu império e, por extensão, de uma nação, pois, em vez de cultivar 

valores próprios, reproduz os estrangeiros. Tais atitudes e a desejada identidade e 

filiação à cultura do colonizador constituem o que Homi Bhabha definiu por “mímica 

colonial”, que é  

 

[...] o desejo de um Outro reformado, reconhecível, como sujeito de uma 

diferença que é quase a mesma, mas não exatamente [...]. A ameaça da 

mímica é a sua visão dupla que, ao revelar a ambivalência do discurso 

colonial, também desestabiliza sua autoridade. (BHABHA, 1998, p. 130, 

133). 

 

Nesse caso, a imitação do comportamento do colonizador, de suas atitudes e 

ações, com um caráter paródico e irônico, converte-se em uma estratégia de resistência 

do pós-colonizado/neocolonizado, com intuito de mostrar o avesso e os bastidores do 
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processo colonizador. Assim, por meio da carta de Macunaíma às icamiabas, Mário de 

Andrade demonstra a ignorância e a impostura que subjazem ao saber erudito do 

civilizado, incapaz de sua função básica: comunicar adequadamente, levando em conta 

os contextos e os interlocutores.  

Macunaíma “devora” o discurso das elites letradas, porém sem digeri-lo, e assim 

se deixa falar pela linguagem; Mário, ao contrário, utilizando a paródia, a ironia, faz a 

linguagem dobrar sobre si mesma e dizer o contrário do que Macunaíma almejou, 

revelando seu embuste, conforme observa Eneida Maria de Souza (2012). 

Por meio da linguagem pomposa da carta, Mário critica as estéticas do passado, 

especialmente a parnasiana, uma vez que o Parnasianismo seguia os cânones rígidos da 

métrica e da rima, que aprisionavam a linguagem, com ênfase no purismo linguístico e 

no preciosismo vocabular, resultando em uma poesia vazia de conteúdo e estéril de ação 

comunicativa (FERREIRA DE ALMEIDA, 2002). A sátira também é endereçada ao 

chamado movimento “vernaculizante”, liderado por Rui Barbosa e João Ribeiro, que 

pretendiam a “reabilitação dos clássicos”, adotando uma linguagem “nobre”, “pura” e 

“correta”, espelhada na lição dos clássicos (FERREIRA DE ALMEIDA, 2002). Uma 

linguagem distante da oralidade, como ressalta Macunaíma, ao comentar o 

distanciamento entre a linguagem oral impura e a escrita de tons arcaicos:  

 

Nas conversas, utilizam-se os paulistanos dum linguajar bárbaro e multifário 

crasso de feição e impuro na vernaculidade, mas que não deixa de ter o seu 

sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes do brincar. Destas e 

daquelas nos inteiramos, solícito; e nos será grata empresa vô-las ensinarmos 

aí chegado. Mas si de tal desprezível língua se utilizam na conversação os 

naturais desta terra, logo que tomam da pena, se despojam de tanta 

asperidade e surge o Homem Latino, de Lineu exprimindo-se numa outra 

linguagem, mui próxima da vergiliana, no dizer dum panegirista, meigo 

idioma que, com imperecível galhardia, se intitula: língua de Camões! (Mac, 

p. 71). 

 

A data da carta (30 maio de 1926) revela um anacronismo em relação ao 

contexto modernista, no qual se enfatizava o uso de uma linguagem que valorizasse e se 

aproximasse do falar cotidiano, da oralidade, em oposição ao artificialismo do fraseado 

vigente. A escrita de Macunaíma torna-se uma caricatura dessa linguagem e do 

pedantismo combatido pelos modernistas (SOUZA, 2008).  
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A escrita do pseudoerudito Macunaíma acaba por denunciar sua arrogância, 

ignorância e atos falhos, tais como: grafa testículos em vez de versículos, 

macróbios/micróbios, discreção/discrição, plagas/pragas hospitalares/hospitaleiras, 

platina/plátina, fescenina/feminina. Essas confusões feitas por Macunaíma não apenas 

revelam a falta de domínio dessa linguagem, mas também enfatizam os pensamentos 

recorrentes do herói: sexo, dinheiro e “palavras feias” (testículos, platina, fescenina); ou 

como ironia do autor ao usar plagas hospitalares em vez de hospitaleiras e macróbrio 

para reiterar a ideia de enfermidade em nível macro que acometia o Brasil.  

A assinatura da epístola – “Macunaíma. Imperator” –, constitui um ato falho, 

revelador da ambição do herói. O termo “Imperator”42 diz respeito ao título conferido a 

um general ou chefe, por atos de bravura em batalhas bem-sucedidas. Novamente 

Macunaíma manifesta ambição de se equiparar aos grandes, tal qual o poderoso general 

romano César Augusto. 

O discurso poroso de Macunaíma permite visualizar a violência simbólica e 

física presente no desrespeito à diversidade cultural, bem como a exploração financeira, 

como demonstra a citação seguinte: 

 

Porque, súbditas dilectas, é incontestável que Nós, Imperator vosso, nos 

achamos em precária condição. [...] sabereis que as donas de cá não se 

derribam a pauladas, nem brincam por brincar, gratuitamente, senão que as 

chuvas do vil metal. [...] Com pouco o vosso abstêmio Imperador se contenta; 

si não puderdes enviar duzentas igaras cheias de bagos de cacau, mandai, 

cem, ou menos cinquenta! (Mac, p. 72, grifos nossos). 

 

Macunaíma naturaliza a violência usual com que as índias são submetidas: 

caçadas e derrubadas a pauladas. Com isso, Mário destaca a atitude selvagem do 

homem, dito civilizado, para com as nativas, denominadas selvagens. Por outro lado, o 

índio Macunaíma se mostra polido ao aceitar as condições monetárias estabelecidas 

pelas damas da cidade que comercializam o sexo.  

                                                           
42 “Imperator era um título conferido a alguns generais da República Romana. Esta palavra não é 

sinónimo de imperador, apesar de ambas serem de origem latina. Tradicionalmente, eram as tropas que 

conferiam o título ao seu general, depois de uma batalha ou campanha bem-sucedida. Esta aclamação 

conferia o direito do general pedir a realização de uma parada triunfal ao senado. Uma vez que um 

triunfo era uma das grandes ambições de qualquer político, a história é rica em exemplos de legiões 

subornadas para chamar alguém de imperator”. Disponível em: 

<http://dicionario.sensagent.com/Imperator/pt-pt/>. Acesso em: 12 maio 2012. Esse era também um dos 

maiores desejos de Macunaíma: ser notório e passar por ilustre. 
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Na Carta, Macunaíma, ao identificar-se com a cultura do colonizador, 

autoritariamente elenca as características que devem entrar para a história da nação: 

aquelas vinculadas à tradição clássica. Com isso, desconsideram-se a cultura nacional, o 

folclore, as singularidades que permitiriam a formação de uma cultura própria, como 

enfatizava Mário de Andrade em carta a Drummond: “[...] Só seremos uma nação 

quando enriquecermos a humanidade com um contingente original e nacional da 

cultura” (apud MORAES, 2015, p. 81). Contudo, o imperador vai em direção contrária, 

optando pela imitação do já consagrado, com intenção de disseminar a “prosápia de 

nação culta”.  

As estratégias narrativas de Mário de Andrade, ao sugerir como são forjadas as 

identidades, as tradições e os aparatos responsáveis por fixá-las e disseminá-las, 

configuram-se como contranarrativas, pois “perturbam as manobras ideológicas por 

meio das quais as comunidades imaginadas recebem identidades essencialistas” 

(BHABHA, 2003, p. 211).  

Assim, Mário de Andrade, por meio do discurso de Macunaíma, faz falar os 

silêncios e as contradições presentes no discurso do “imperator” e em outros textos que 

seguem a mesma linha, como a Carta de Caminha e os romances fundacionais. A 

potencialidade subversiva do discurso satírico faz conviver, simultaneamente, a fala do 

poder e sua própria desconstrução, desvelando as contradições, as incongruências 

discursivas, apontando as possibilidades não documentadas, a memória marginal.  

Assim, no campo literário, dois estilos se enfrentam, dois discursos se 

sobrepõem em um combate com a língua, dentro da língua. A linguagem do povo, do 

dia a dia, usada pelo autor, por meio da ironia e humor,43 faz com que o escriba da carta 

seja desmascarado, revelando as relações de força e poder inscritas nos mecanismos 

discursivos e a autoridade das vozes que neles se inscrevem, conforme recomenda 

Foucault (2002, 2004). Este ressalta a necessidade de não apenas desmontar a estrutura 

linguística de um discurso, texto ou imagem, mas de, sobretudo, verificar as suas 

vinculações históricas e sociais e suas possibilidades significativas, ou seja, demonstrar 

                                                           
43 O uso do humor “possibilita o desnudamento de determinados aspectos culturais, sociais ou mesmo 

estéticos, encobertos pelos discursos mais sérios e, muitas vezes, bem menos críticos”. (BRAIT, 2008, 

p. 17). 
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como são produzidos os efeitos das verdades no interior dos discursos, que não possuem 

atributos verdadeiros ou falsos. 

Nessa perspectiva, nota-se certa similaridade do pensamento crítico de Bhabha e 

de Mário de Andrade no que diz respeito à edificação imaginária da nação. Ambos, cada 

qual a sua maneira, e em tempos distintos, buscaram pensar a nação a partir das 

margens, das memórias recalcadas, lançando luz sobre as violências e os conflitos, que 

foram desconsiderados pelas narrativas oficiais.  

Desse modo, ainda que o império macunaímico não alcance o progresso e a 

fama almejados, Mário de Andrade consegue mostrar, de forma bem humorada, os 

meandros da construção da nação, pois, tal como as icamiabas não experienciaram as 

situações e fatos aventados pelo imperador, também o povo não participa diretamente 

da história, ou seja, o que sabemos sobre a história da sociedade nacional não foi vivido 

por todos os integrantes da nação, mas, sim, elaborado por terceiros, conforme ressalta 

Samuel Pinheiro Guimarães: 

 

[...] a esmagadora maioria dos fatos e das interpretações que conhecemos 

sobre o passado do próprio Brasil e do mundo depende da elaboração 

intelectual e cultural de historiadores e artistas, por mais que sejam elas 

consideradas apenas como obras de ficção. Muito daquilo que um brasileiro 

imagina a respeito de situações e valores individuais e sociais é uma 

construção cultural/literária/audiovisual/noticiosa, muitas vezes repleta de 

preconceitos e estereótipos. (GUIMARÃES, 2006, p. 226). 

 

Pode-se afirmar que a referida carta constitui um pretexto para o autor de 

Macunaíma demonstrar o processo histórico de dissimulação das diferenças identitárias 

e culturais, em nome da missão civilizatória que se operou no sentido de transformar o 

outro em outro eu (Bhabha, 1998), em que o colonizado, mesmo após a independência 

política, procura se espelhar na cultura europeia e reproduzi-la.  

Segundo Mário de Andrade, as comunidades primitivas tendem a se comportar 

como Macunaíma devido à falta de tradição própria. Isso impeliria à cópia de modos de 

pensamento e ação da tradição europeia. Tal qual o imperador, muitos intelectuais 

brasileiros seriam “ventoinhas de princípios ocasionais que têm por estética a orientação 

do último poeta decorado ou a filosofia do último Bergson que não digeriram” 

(ANDRADE apud NUNES, 2002, p. 41). 
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Mário não condena a imitação, a apropriação, mas salienta a necessidade de 

orquestrar a polifonia de autorias, cuidando para que a voz do autor não seja suprimida e 

ele se limite a papagaiar outras vozes. Ele devora uma infinidade de textos, que são 

digeridos, reorganizados, formando uma nova constelação, desmitificando as pretensas 

verdades e operando um desvio dessacralizador da norma que os europeus trouxeram 

para o Novo Mundo (SANTIAGO, 1978).  

Na carta, Macunaíma esboça as estratégias de identificação cultural, de 

pertencimento a uma tradição, fornecendo, por meio de seu discurso, o alicerce para que 

o Império do Mato Virgem, uma metáfora do processo de construção da nação, 

adquirisse existência, visibilidade e legitimidade. A missiva, segundo o próprio Mário 

de Andrade, em carta a Manuel Bandeira, teve “um milhão de intenções” (MORAES, 

2015). Entre elas destacam-se: criticar o pedantismo dos escritores, poetas e pessoas 

recém-alfabetizadas – “Macunaíma, como todo brasileiro que sabe um poucadinho, vira 

pedantíssimo. O maior pedantismo do brasileiro atual é o escrever português de lei” 

(ANDRADE, 1958, p. 71). 

Essa articulação entre linguagem, saber e poder guarda semelhança com as 

ideias de Foucault (2002, 2004) a respeito dessas questões. Na concepção elaborada 

pelo filósofo, o poder em si não existe, o que há são práticas ou relações de poder que 

perpassam toda a sociedade. Para Foucault, toda atitude de poder pode gerar resistência, 

quando ficam claros os mecanismos que estruturam as relações sociais, em especial as 

relações desiguais de obediência e dominação que querem justificar a autoridade. Parece 

ser essa a intenção de Mário de Andrade: mostrar as várias estratégias discursivas que 

forjam a estrutura de um projeto de identidade e cultura nacionais, esperando gerar 

estratégias de resistências para tentar impedir o êxito completo da dominação. 

A busca da identificação com o colonizador revela que Macunaíma padece de 

uma espécie de orfandade cultural, decorrente de uma filiação inferiorizada, em relação 

à metrópole. Então ele inventa para si outra identidade, estreitamente vinculada à 

tradição cultural europeia para ser aceito e admirado pelo pai colonizador.  

Sobressai a sátira em certos escritores nativos, preocupados apenas com o 

aspecto formal, que, quando tem a oportunidade de falar, acabam repetindo o discurso 

dos opressores e se espelhando em seus valores, como o fez Macunaíma. O estilo vai 

em direção contrária à “fala impura”, priorizada pelo narrador-rapsodo, que adota uma 
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linguagem coloquial, “desgeografizada”, que apresenta o folclore e os falares do povo 

brasileiro, de diferentes regiões, além do uso frequente e intencional de frases feitas e 

provérbios, tal como constava do ideal modernista. 

Nesse sentido, de releitura e revisão do passado, o procedimento de Mário de 

Andrade é similar ao de Leopoldo Marechal, como veremos a seguir. 

 

2.2 Figurações da identidade argentina 

 

No hay peor mal que la civilización sin clemencia.  

(Lucio V. Mansilla) 

 

Tal qual Mário de Andrade, Marechal estabelece um rico diálogo com a 

tradição, focalizando a origem da nação e da nacionalidade, buscando recriá-la por meio 

da escrita. Contudo, se o autor de Macunaíma usa o pretexto de escrever uma carta para 

suas subordinadas para apontar os possíveis bastidores de construção da nação 

imaginada, Leopoldo Marechal, em AB, promove abertamente um debate sobre as 

questões relacionadas à nação e à identidade nacional, ou seja, sobre o ser argentino. 

O debate ocorre ao longo de uma excursão ao subúrbio de Buenos Aires, 

denominada de “Aventura criolli-malevi-funebriputani-arrabalera”, ou “gesta de 

Saavedra”. O destino da aventura é o velório do gaúcho Juan Robles, personagem 

lendária, que goza de grande admiração dos crioulistas do grupo.  

Os viajantes formam seleto grupo de “homens sábios”; entre eles estão 

escritores, artistas, poetas e filósofos, integrantes de uma das principais revistas das 

vanguardas argentina, a Martin Fierro,44 da qual Marechal fez parte e à qual dedica sua 

obra. 

Beatriz Sarlo (1983) afirma que a utopia desse grupo de vanguarda era a 

veiculação de uma estética que se autodefinia como uma inauguração perene que volta a 

nomear o passado argentino, reconstruindo, em uma mirada nova, seus mitos da origem, 

reapropriando-se da memória coletiva com uma linguagem audaciosa e experimental. 

Lojo (2003) acrescenta que essa vanguarda teve papel fundamental na história das letras 

                                                           
44 Martín Fierro (1924-1927), periódico lançado em fevereiro de 1924, tornou-se uma das principais 

revistas das vanguardas argentinas, cenário de uma forma de ruptura tipicamente moderna. Contou com 

a colaboração dos principais escritores da vanguarda argentina. (SARLO, 1983).   
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argentinas, pois seus integrantes fundaram uma maneira de “ser moderno”, de 

testemunhar seu tempo histórico, instaurando uma relação original entre o argentino e a 

linguagem, empenhada em reformular o conceito de identidade em interação do local 

com a literatura universal. 

 

2.2.1 Os heróis e as aventuras infernais 

 

As personificações veladas da Vanguarda Martin Fierro e do ambiente literário 

portenho, ou seja, os que publicavam seus textos na revista Martín Fierro, seriam: Raúl 

Scalabrini Ortiz (petizo Bernini), Jorge Luis Borges (Luis Pereda), Xul Solar (o 

astrólogo Schultze), Oliverio Girondo (Franky Amundsen), Jacobo Fijmann (Samuel 

Tesler), entre outros que fazem parte da história.  

Para uma visualização melhor da correspondência entre as personagens do 

romance e as personalidades reais, elaboramos o QUADRO 1 (no Apêndice A, p. 183), 

elencando as características básicas das personagens e das personalidades, segundo 

estudiosos da obra e nossa pesquisa e interpretação. 

Apresentados os “bravos” heróis, passemos às aventuras vivenciadas ao longo da 

viagem noturna a Saavedra, que representa o espaço para a reflexão e análise dos mitos 

presentes nas tramas que teceram as versões da identidade argentina. Desse modo, a 

viagem assume uma importância capital dentro da obra, por expor os meandros do 

campo intelectual, sempre em discusão, e os principais episódios que marcaram a 

história da Argentina. De acordo com Angel Núñes, 

 

[...] a excursão de Saavedra até o velório de Juan Robles, jornada de 

exaltação báquica e de aparições fantásticas, é um verdadeiro Tratado da 

Argentina, desenvolvido no diálogo dos seis amigos. Analisa-se a natureza: 

suas origens (a Atlântida platônica), seu terreno, o Rio da Prata; a fauna 

(gliptodonte, cavalo) e sobretudo o homem (índios, gaúchos, imigrantes de 

diferentes nacionalidades) e ambições, culminando com o neocriollo. 

(NÚÑEZ, 1997, p. 678).45. 

 

                                                           
45 “La excursión desde Saavedra hasta el velorio de Juan Robles, trayecto de exaltación báquica y de 

apariciones fantásticas, es un verdadero tratado de la Argentina, desarrollado en el diálogo de los seis 

amigos. Se analiza la naturaleza: sus orígenes (La Atlántida platónica), su terreno, el Río de la Plata; la 

fauna (gliptodonte, caballo) y sobre todo el hombre (indios, gauchos, inmigrantes de distintas 

nacionalidades y ambiciones, hasta culminar con el Neocriollo)”. (NÚÑEZ, 1997, p. 678). 
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A personagem Franky Amundsen, guia dos aventureiros, assegura que se trata de 

uma aventura muito perigosa, pois presenciarão in loco o velório de um lendário crioulo 

matador, no qual estarão presentes outros valentões e matadores igualmente perigosos: 

 

[...] A Aventura criolli-Malevi-Funebri-Putani-arrabalera, como diria o 

camarada Schultze.  

Del Solar franziu a testa. É perigoso, declarou. Estaremos entre matadores de 

lei que não suportam pulgas. 

– Irá o Taita Flores? Perguntou Pereda. “Claro”, respondeu Del Solar, 

cravando-lhe uma mirada significativa. 

– Hum! Pereda resmungou. Se vai o Taita há que se pensar bem. 

[...] Será uma noite de todos os diabos – declarou [...]! Atolaremos até a 

verilha no crioulismo! Patentearemos o barro do arrabal! É ou não uma 

viagem ao inferno? Sim? Então, o poeta e o filósofo devem acompanhar-nos, 

eu não entendo nada de classicismo. (AB, p.84).46 

 

Para Lojo (2004), a excursão representa uma “descida” ao purgatório da cultura 

argentina, possibilitando dialogar com personalidades de existência real ou fictícia que 

fazem parte do imaginário da nação. 

Os espectros que aparecem para os heróis são diferentes representações do 

argentino construídas pelos discursos disseminados pela literatura, tais como, lendas, 

mitos e história, ou seja, o caldo cultural da nação, sobre o qual não há consenso, nem 

por parte dos intelectuais da mesma geração. Com isso, Marechal mostra as 

discordâncias e as diferentes versões apresentadas ao longo da excursão, sinalizando 

que, ao longo da história cultural da Argentina, o mesmo deve ter ocorrido, ou seja, 

foram apresentadas versões diferentes sobre a nação e as identidades, conforme o ideal e 

o interesse do grupo com poder de representar e nomear a realidade, tal como fez o 

imperador Macunaíma. Também Marechal, tal como Mário de Andrade, coloca em 

discussão a construção e a desconstrução dos imaginários fundacionais, mostrando os 

meandros de suas formulações. 

                                                           
46 “Aventura criolli-malevi-funebri-putani-arrabalera, como diría el camarada Schultze. Pero Del Solar 

había fruncido el entrecejo. Es peligroso —declaró—. Vamos a estar entre matones de ley que no 

aguentan pulgas. 

– ¿Irá el taita Flores? – inquirió Pereda. 

– Seguro – le contestó Del Solar clavándole una mirada significativa. 

– ¡Hum! – gruñó Pereda – . Si va el taita Flores hay que pensarlo mucho. [...] Será una noche de todos 

los diablos – anunció [...] ¡Nos hundiremos hasta la verija en el criollismo! ¡Patearemos el fango del 

arrabal! ¿Se trata o no de un viaje al infierno? ¿Sí? Entonces el poeta y el filósofo deben acompañarnos, 

o yo no entiendo una miércoles de clasicismo”. (AB, p. 84). 
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2.2.2 A desconstrução do Centauro  

[...] a figura altaneira, viril e destemida do gaúcho, “centauro 

dos pampas”, “monarca das coxilhas”[...] engendrou um tipo, 

uma personalidade, que passou a identificar idealmente o 

gaúcho e a impor-se como padrão de comportamento. 

(Sandra Pesavento) 

 

A construção e a transformação do mito do gaúcho são temas frequentes na 

literatura argentina. Entre as características que integram sua identidade estão a ligação 

do gaúcho a seu cavalo, que juntos compõe o centauro, o exímio ginete. No entanto, em 

AB, no início da aventura dos heróis em direção ao passado de tradição gauchesca, o 

guia do grupo, o crioulista Del Solar, tropeçara em um cavalo morto, fétido, em estado 

de putrefação. 

Há uma grande comoção de todos os aventureiros, dada a simbologia47 desse 

animal na cultura argentina, especialmente para a vertente crioulista. Del Solar lembra a 

bravura do cavalo crioulo e sua importância heroica no cenário nacional. Culpa os 

estrangeiros pelo declínio de um estilo de vida crioulo, como indica a citação a seguir: 

 

[...] e Del Solar [...] começou a amaldiçoar o destino dos cavalos crioulos, 

que, tendo participado heroicamente de todas batalhas nacionais, havia caído 

em torpes mãos, amargavam uma desonra cuja magnitude era evidente agora 

naquele nobre corcel, vítima de um crescimento urbano traiçoeiro que 

ameaçava envolver em suas redes o mais puro da tradição Argentina (AB, p. 

162).48 

 

Outra personagem, Franky Amundsen, compartilha a mesma opinião, 

acrescentando que, “apesar do urbanismo traidor, as virtudes do centauro resplandeciam 

                                                           
47 Mitologicamente o Centauro é a união da força espiritual e da inteligência humana à força material do 

cavalo. Sua imagem também encontra-se associada à da árvore dos mortos, pois ele é um animal que a 

alma utiliza para cavalgar para o outro mundo, servindo de ponte entre o mundo dos vivos e o dos 

mortos. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1995, p. 203). O cavalo crioulo, símbolo dos pampas e da 

liberdade, é caracterizado pela força e explosão. Disponível em: <www.chasquedoconhaque. 

com.br/chasque/?p=13903>. Acesso em: 10 jun. 2012.  

48 “[...] Y Del Solar, así estimulado, se puso a maldecir el destino de la caballada criolla que, después de 

haber entrado heroicamente en todas las gestas nacionales, había caído em torpes manos cocheriles y 

arrastraba un deshonor cuya magnitud era patente ahora em aquel noble corcel, víctima de un urbanismo 

traicionero que amenazaba con envolveren sus redes lo más puro de la tradición argentina”. (AB, p. 

162). 
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ainda na raça, uma vez que dentro de cada argentino havia um cavalo em potencialidade 

[...]”. (AB, p. 122).49 

As exaltações e entronização do cavalo crioulo contrastam com a aparência do 

fétido animal em decomposição, descrita pelo narrador como “feio como só”, “pele 

surrada e suja”, “dentes sarrosos e desgastados” “com um montão de esterco sob o rabo 

[...]”. (AB, p. 104).50  

O cadáver do cavalo sinaliza a degradação do universo crioulo. A imagem do 

centauro começa a se desfazer com a morte da montaria do gaúcho. Portanto, a 

degradação do animal que dá sustentação ao ginete indica o declínio de ambos e, 

consequentemente, de um estilo de vida bucólico, caracterizado pela tradição crioula 

equestre exitosa e louvável no campo e na guerra, disseminado pela literatura e presente 

na memória da vertente crioulista do grupo como a legítima tradição argentina. 

Para Graciela Ravetti (1992), na aventura, apresentam-se características típicas 

da sátira menipea, que tende para o risível, descrição das baixezas, do grotesco. Há, 

ainda, acrescenta Ravetti, a oscilação entre céu e inferno, que vão desde o sublime ao 

mais vulgar. Esses pontos de vista diametralmente opostos têm como objetivo 

relativizar a vida, por meio do distanciamento que evita uma representação maniqueísta 

dos problemas discutidos. 

Seguindo rumo ao velório, os excursionistas se deparam com entidades que 

povoam o imaginário coletivo, que irrompem do passado e se materializam diante dos 

amedrontados heróis para participar da discussão e oferecer combustível para a reflexão 

a respeito do assunto em foco, todos vinculados à identidade, à nação e à própria 

literatura. A próxima entidade a marcar presença é o Espírito da Terra. 

 

2.2.3 O espírito da Terra: o gliptodonte pampiano 

 

Ao discutir a nacionalidade, Bernini (Ortiz), descontente com a nação nas mãos 

dos estrangeiros, assegura que o país não tinha necessidade de buscar uma alma 

                                                           
49 “[...] a pesar del urbanismo traidor, las virtudes del centauro resplandecían aún en la raza, ya que dentro 

de todo argentino había un caballo in potentia...” (AB, p.122). 

50 “era un cebruno pampa, feo como él solo, cabezón y patudo [...] la piel raída y sucia; y su belfo caído 

manifestaba unos dientes gastados y sarrosos...” (AB, p. 104). 
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desenvolvimentista fora do país, pois o Espírito da Terra51 providenciaria uma. Nisso, 

uma aparição assombra o grupo de intelectuais. É o Gliptodonte52 pampiano – um tatu 

gigantesco – que se autodenomina “o espírito da terra”. Testemunho das origens, sua 

aparição, evocada por Bernini, se destina a esclarecer as ideias errôneas sobre a gênese 

da nação.  

 

In principium – declarou solenemente – os pampas eram uma base cristalina 

formada por estruturas montanhosas, ou melhor, foi um relevo periférico de 

rochas metamórficas e eruptivas, de forma mais clara, os pampas eram uma 

vasta planície de destruição. (AB, p. 168, grifos do autor).53  

 

Nota-se na citação a escolha de palavras que remetem à narrativa bíblica do 

Gênesis, para falar, com autoridade, da gênese da nação e sugere, tal qual na bíblia, que 

“No princípio era o verbo”. Marechal sugere que a narrativa da nação também é 

formada, desde o princípio, pelo verbo, ou seja, pela criação do universo pela 

linguagem, oferecendo versões da (des)construção da nação. 

Na versão da sábia criatura pampiana, a Argentina, geográfica e 

antropologicamente, foi formada, desde o princípio, com materiais heterogêneos de 

todas as partes do globo: “Com os elementos de destruição, trazidos das oito direções do 

globo para nossas planícies pelo vento terrível e insone da História” (AB, p. 209).54 A 

teoria do Gliptodonte constitui uma crítica aos crioulistas ortodoxos55 e aos 

nacionalistas xenófobos, empenhados em fixar essências nacionais puras e estáticas. No 

                                                           
51 Trata-se de um dos temas recorrentes na obra de Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959). Para Ortiz, em El 

hombre que está solo y espera (1931), existe uma espécie de espírito do Pampa que sofre por ser 

constantemente invadido e explorado pelas ferrovias, pela civilização e pelo imperialismo britânico. 

(LOJO, 2004). 

52 O Gliptodonte (Glyptodon clavipes; do latim “dente de pedra”) é um mamífero extinto. Durante 

milênios, inúmeras carapaças permaneceram vazias ao longo das planícies do Rio Grande do Sul e da 

Argentina, provavelmente servindo de abrigo para humanos primitivos da região, uma vez que possuíam 

cerca 4 metros de comprimento por 1,5 de altura; tamanho digno de uma barraca. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/animais/gliptodonte.htm>. Acesso em: 15 jun. 2012). 

53 “In principium – declaró solemnemente – la pampa era una base cristalina formada por estructuras 

montañosas; o mejor dicho, era un relieve periférico de rocas metamórficas y eruptivas; o más claro aún, 

la pampa era una gran llanura de destrucción”. (AB, p. 168). 

54 “con elementos de destrucción, acarreados desde los ocho rumbos del Globo hasta nuestras llanuras por 

el terrible y nunca dormido viento de la Historia”. (AB, p. 209). 

55 Segundo Beatriz Sarlo, no caso argentino, o criollismo expressou-se na revalorização do passado 

associado à literatura gauchesca, ao subúrbio e ao gaúcho como protótipo nacional. Embora esse 

passado fosse já, na época das vanguardas, algo que tinha desaparecido como resultado dos processos de 

transformação socioeconômicos. (SARLO, 1983).  
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caso argentino, desmitifica-se a tese de uma nação europeia na América Latina. A 

criatura enfatiza que se trata de um país híbrido, marcado por imigrações, desde o 

início, formado com “resíduos” de outras nações, que imigraram para o país impelidos 

por questões históricas. 

Antes de o Gliptodonte se desvanecer na sombra da noite, a pedido de Bernini, 

ele deixa uma mensagem para as gerações futuras. Mensagem que foi erroneamente 

interpretada pelos diversos campos do saber: 

 

O Gliptodonte levantou a cauda, deixou cair no chão três grandes esferas de 

bosta fóssil e se borrou na escuridão que lhe havia engendrado. Mas, 

felizmente, essa mensagem não se perdeu: uma das aludidas esferas está hoje 

no Museu Nacional de Ciências Naturais, erroneamente classificada como 

um meteoro, a outra, no Museu Histórico, figura como projétil de morteiro 

arrojado na Guerra do Paraguai, a última, sustentada por dois ciclopes de 

concreto, representa o globo terrestre na cúpula do jornal El Mundo. (AB, p. 

110, grifos nossos).56 

 

A proposta cômica lança dúvidas sobre os discursos das ciências, da história e 

mesmo da mídia e seu suposto discurso científico, histórico, factual, todos eles se 

fazendo portadores de verdades. No entanto, a ciência classifica erroneamente o 

material (bosta fóssil) como meteoro e ainda o exibe como tal em um Museu de 

Ciências Naturais. Com isso, o discurso científico, que tem o poder e a autoridade de 

dizer o que é verdadeiro, científico, também incorre em erro e mostra sua subjetividade 

interpretativa.  

Na mesma perspectiva, a história se equivoca a respeito da natureza do material 

deixado pelo Gliptodonte, que é exposto como um morteiro, ostentado como troféu de 

guerra. Assim, o discurso histórico transforma um excremento em monumento que 

representa o poder bélico da Argentina e a sua supremacia em relação aos vencidos da 

Guerra do Paraguai,57 uma vez que a Argentina foi o país que mais se beneficiou com 

                                                           
56 “[...] el Gliptodonte levantó su cola, dejó caer al suelo tres grandes esferas de bosta fósil y se borró em 

la negrura que lo había engendrado. Ahora bien, afortunadamente aquel mensaje no se ha perdido: una 

de las aludidas esferas está hoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, erróneamente clasificada 

como aerolito; la otra, en el Museo Histórico, figura como proyectil de mortero arrojado en la Guerra 

del Paraguay; la última, sostenida por dos cíclopes de hormigón armado, representa el globo terrestre en 

la cúpula del diario El Mundo”. (AB, p. 110). 

57 A Guerra do Paraguai (1864-1870). Nessa guerra, o Paraguai, que era uma potência econômica na 

América do Sul, lutou conta a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Teve como 

consequência: prejuízo financeiro extremamente elevado para o Brasil. A Argentina foi beneficiada 

economicamente, pois abasteceu as tropas brasileiras com produtos (principalmente carne e cereais) 
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essa guerra que arrasou o Paraguai e teve consequências econômicas desastrosas para o 

Brasil e uma questão vergonhosa, pois cerca de 90% da população masculina adulta 

paraguaia foi morta nessa guerra (DORATIOTO, 2002). Ironicamente, Marechal 

transforma o monumento aos vencedores em um merecido enorme escremento. 

Tal como em Macunaíma, os acervos são maquiados e renomeados para 

parecerem mais heroicos e valorizados pelo mundo, despertando o orgulho do povo em 

torno das lutas e vitórias da nação, ainda que essas nada tenham de nobres. 

Nesse sentido, o humor é usado, além do deboche, como procedimento para 

levantar dúvidas sobre o estabelecido, sobre os padrões consagrados, sobretudo, os 

dicursos e atitudes solenes e as retóricas fossilizadas. 

A mídia também não escapa à crítica corrosiva de Marechal, pois o jornal El 

Mundo ostenta o excremento legado pela criatura pampiana como o globo, sustentado 

por dois ciclopes de cimento. Os poderosos ciclopes sustentando o suposto globo 

demonstram o poder de a impressa perpetuar o discurso que dá sustentação à nação 

imaginada. O fato de o ciclope ter apenas um olho sugere que a imprensa é tendenciosa 

e apresenta apenas um ponto de vista sobre os acontecimentos: o dos vencedores, ou do 

grupo que tem o conhecimento e poder, capital simbólico, diria Bourdieu, de nomear, 

classificar e instituir uma versão da realidade e contribuir para forjar um imaginário. 

O episódio do Gliptodonte mostra que os fatos históricos são apenas resíduos, 

que o romancista e o historiador apresentam, conforme os interesses ideológicos em 

jogo. A literatura, entretanto, possui a capacidade de explorar os fatos, ativar as imagens 

reificadas pelos discursos, mudar-lhes a perspectiva e possibilitar que o conhecimento 

do passado seja questionado. Evidencia-se o poder do discurso literário de simular a 

realidade, permitindo que o presente, com suas indagações e simulações, lancem 

dúvidas sobre a história oficial, mostrando sua verdadeira dimensão discursiva, aberta a 

interpretações.  

De maneira bem-humorada, Marechal mostra como os discursos falseiam a 

realidade, pois as três esferas de “bosta fóssil”, obra de um mesmo ser, têm destinos 

diferentes e recebem diferentes representações e significações. Assim, a história, a 

                                                                                                                                                                          

oriundos de Buenos Aires. A guerra contribuiu para a consolidação do Estado nacional argentino e para 

dinamizar sua economia. O Paraguai até hoje não se recuperou plenamente das consequências da guerra. 

(DORATIOTO, 2002).  
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ciência e mesmo a literatura são construção da linguagem humana e, portanto, são 

passíveis de questionamentos e releituras, a partir do presente, desvendando novas 

imagens do passado e delineando possibilidades para uma comunidade do porvir. 

Após a saída de cena do Gliptodonte, outras figuras do imaginário argentino 

irrompem do passado, como numa procissão fantasmagórica, para assombrar o presente 

e lançar incertezas sobre os discursos que apresentam versões da realidade como únicas 

e verdadeiras. Integram essa procissão fantasmal o índio, o gaúcho,58 Juan sem Roupa, o 

cocoliche,59 o soldado Martin e o neocriollo, que despertam diferentes reações no grupo 

de intelectuais.  

 

2.2.4 O índio e o gaúcho: cimentos da nação  

 

Mal os heróis se refizeram das revelações nada agradáveis do “espírito da terra”, 

o fantasma de um cacique ranquel irrompe na paisagem. Esse cacique, chamado de 

Paleocurá, personifica a “raiz do passado”. Destaca-se pela força hercúlea e ameaçadora 

(“desnudez hercúlea”, “demônio gesticulante” – AB, p. 213-214). A criatura fantasmal 

se proclama o guardião daquele espaço, negando passagem aos heróis, a não ser 

mediante pagamento.  

O índio fala na condição de fantasma. Apenas inicialmente assombra os 

aventureiros, vedando acesso aos pampas; no entanto, a figura ameaçadora se deixa 

seduzir pelo álcool e se esquece da contenda. Diante dessa ingenuidade, Del Solar 

considera o índio um ser pertencente mais à pré-história argentina do que propriamente 

à história, tal qual o gaúcho, como indica a citação a seguir:  

 

[...] Aquela raiz indígena, pouco antes de sua morte, tinha deixado no pampa 

um herdeiro dolente, uma prolongação de seu sangue, um tipo crucial, flor da 

                                                           
58 No Brasil, o termo gaúcho refere-se aos nascidos no Rio Grande do Sul, no entanto, os primeiros 

gaúchos eram formados pela mistura dos espanhóis e dos portugueses com os índios que já viviam nos 

Pampas do Rio Grande, Uruguai e Argentina. Segundo Freitas (2002), o gaúcho tem sido representado, 

de forma idealizada, como integrante dos pampas, do meio rural, um exímio cavaleiro, amante da vida 

livre, corajoso e destemido. Contudo, há que se considerar o caráter relacional das identidades, o qual 

nega qualquer tipo de essência ou característica transcendente. 

59 Cocoliche é uma mistura de italiano e espanhol, falado pelos imigrantes italianos na Argentina, 

especialmente em Buenos Aires entre 1880-1950. Disponível em: <http://www.fact-archive.com/ 

encyclopedia/ Cocoliche>. Acesso em: 15 maio 2013.  
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guerra. E, ao ouvir essas observações do guia, uma imagem veio à mente dos 

aventureiros e veio aos seus lábios em forma de palavra: o gaúcho!  

– O gaúcho – concordou Del Solar em tons fúnebres –. Nascido do amor ou 

do ódio (Quem o sabe?), o vemos trabalhar nos cimentos do país, obscuro, 

sim, mas com a escuridão das fundações, subsolo, sustentam toda a graça 

externa da arquitetura. (AB, p. 215).60 

 

Na concepção de Del Solar, o índio e o gaúcho seriam os alicerces obscuros da 

pátria, pois participaram ativamente da guerra pela independência. Entretanto, essa ideia 

não é compartilhada pelos demais membros do grupo. Para o filósofo Samuel Tesler, o 

heroísmo do gaúcho é uma lenda inventada e divulgada pela literatura:  

 

– Peste da literatura – resmungou Samuel – inventou uma fábula incrível 

sobre um pobre mestiço. O gaúcho da lenda não existiu jamais. 

– O que não existiu? – Gritou Pereda cheio de santa indignação – Desde os 

viajantes coloniais até os cronistas do século passado... 

Porém Schultze interveio resolutamente: 

– Admito a existência do gaúcho [...] Mas se ele foi como descreve a poesia, 

rebelde a qualquer sistema de ordem, sem princípios hierárquicos, matador e 

vagabundo, me parece bem que haja desaparecido. Meu Deus! e que revoada 

se armou no campo dos crioulistas nem bem Schultze havia proferido 

tamanha blasfêmia! 

– Se o gaúcho morreu – gritou Del Solar – é porque o mataram os gringos 

como você! (AB, p. 215-216).61 

 

Como se pode notar, não há consenso entre os intelectuais a respeito do papel 

dos elementos constitutivos da nação, dos quais eles são representantes, na condição de 
                                                           
60 “[…] aquella raíz indígena, poco antes de morir, había dejado en la pampa un retoño doliente, una 

prolongación de su sangre, un tipo crucial, flor de la guerra. Y al oír estas observaciones del guía, una 

sola imagen acudió a la mente de los aventureros y llegó a sus labios en forma de palabra: ¡el Gaucho! – 

El gaucho – asintió Del Solar en tono fúnebre – Nacido del amor o del odio (¡quién lo sabe!), lo vemos 

trabajar en los cimientos de la patria, oscuro, sí, pero con la oscuridad de los cimientos que, bajo tierra, 

sostienen toda la gracia exterior de la arquitectura”. (AB, p. 215). 

61 “– Peste de literatura – refunfuñó Samuel – Se ha inventado una fábula increíble alrededor de un pobre 

mestizo. - El gaucho de la leyenda no existió jamás.   

– ¿Qué no ha existido? – gritó Pereda lleno de santa indignación  

– Desde los viajeros coloniales hasta los cronistas del siglo pasado... Pero Schultze intervino aquí 

resueltamente:  

– Admito la existencia del gaucho – declaró -. Pero si fue como lo describe la poesía, si fue rebelde a 

todo sistema de orden, sin principios jerárquicos, matón y vagabundo, me parece bien que haya 

desaparecido. ¡Dios, y que revuelo ser armó en el campo de los criollistas no bien hubo proferido 

Schultze tamaña blasfemia!  

– ¡Si el gaucho ha muerto – le gritó Del Solar –, es porque lo mataron los gringos como usted!”. (AB, p. 

215-216). 
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herdeiros. Na fala do crioulista Pereda, fica implícito que a ficção é capaz de forjar 

realidades que adquirem estatuto de verdade, graças ao poder fixador da escrita (“Desde 

os viageiros coloniais até os cronistas do século passado...”, p. 215). Destaca-se a 

importância da literatura informativa escrita por viajantes e cronistas na disseminação 

de uma imagem superlativa da nação e dos nativos na qual Pereda, já no século XX, 

segue acreditando. O discurso de Schultze sugere que a verdade passa por um viés 

ideológico que beneficia o interesse de determinado grupo que se vale da escrita para 

inventar ou reinventar e legitimar suas tradições. 

Os debates acalorados e divergentes entre os intelectuais revelam que os 

“cimentos da nação” não são fixos e tampouco consensuais, mas, ao contrário, são 

questões polêmicas e amplamente discutíveis. Por outro lado, mostra também a rica 

diversidade ideológica entre artistas filiados ao mesmo grupo vanguardista.Portanto, 

essa mescla de “verdades” divergentes por parte do grupo martín-fierrista relativiza os 

discursos e conceitos, propiciando a desierarquização dos absolutos. Abre-se um espaço 

para a heterogeneidade e o hibridismo cultural e a polifonia. 

Vale ressaltar que a personagem Bernini deixa transparecer as críticas de 

Scalabrini Ortiz ao caráter essencialmente imigratório da Argentina, à eliminação e ao 

consequente desaparecimento de grande parte da população indígena, que tem destino 

pior que o dos gaúchos. No discurso sentimental de Bernini, há também o conformismo 

em relação ao desaparecimento dos índios, seja pela ganância do branco, seja pela 

inocência, álcool. Todos concordam que eles pertencem mais à pré-história da nação 

que à história da Argentina; portanto, para que eles não desaparecessem, seria 

necessário que o progresso recuasse, como se seu desaparecimento fosse condição para 

existência do progresso. 

Passemos agora a um episódio envolvendo o declínio do gaúcho cantador da 

vida simples e bucólica dos pampas em prol do “diabólico progresso”. 

 

2.2.5 Santos Vega e Juan Sem Roupa: barbárie × civilização  

 

Em meio aos acalorados debates sobre o gaúcho, este se faz anunciar na figura 

fantasmagórica de Santos Vega, um lendário gaúcho payador, cantor popular das 

argentinidades. Ele surge envolto em uma atmosfera de magia, com uma trilha sonora 
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capaz de calar a própria natureza para ouvir os acordes chorosos da sua misteriosa 

vihuela: 

 

E um grande silêncio se fez, de repente, como se toda a planície, contendo a 

respiração, dispusesse-se a ouvir com seus mil ouvidos invisíveis. [...] doces 

palavras como memória de uma manhã defunta [...]. E no momento em que a 

música estalava como uma tempestade sobre suas cabeças, os excursionistas, 

apavorados viram levantar-se do Nascente a figura de um homem a cavalo 

que resplandescia como se fosse metal polido, e em cujos braços descansava 

uma vihuela muda que parecia, no entanto, ser a fonte e o centro da canção 

maravilhosa. E ao reconhecê-la, um grito unânime irrompeu de sete 

gargantas: – Santos Vega, o payador! (AB, p. 76).62 

 

A figura fantasmal do gaúcho Santos Vega63 traz a musicalidade nostálgica, que 

evoca um passado idílico nos pampas argentinos, ao mesmo tempo em que ressalta a 

impossibilidade de um retorno ou prolongamento desse tempo mítico, como indica a 

referência à “memória de manhã defunta”, sinalizando que esse tempo, caso tenha 

realmente existido, está definitivamente morto, conforme citação a seguir: 

 

[...] o fantasma se afastou marchando rumo ao Oeste. E quando os 

aventureiros foram atrás de suas pegadas, um riso maroto ecoou atrás deles. 

“– É o nó, meus senhores!” Disse uma voz –. “Esse compatriota não pode 

mais cantar nesta terra”. (AB, p. 76).64 

 

O própio Juan sem Roupa, vencedor de Santos Vega, aparece para ressaltar a 

derrota e o fim de uma época marcada pela inocência para dar lugar a novos tempos, ao 

progresso. Ele revela que um dos seus pseudônimos é progresso e que a derrota de Vega 

se devia à sua falta de ambição por bens materiais. O payador se contentava com um 

                                                           
62 “Y en el momento en que la canción estallaba como una tempestad sobre sus cabezas, los 

excursionistas, despavoridos, vieron levantarse del Naciente la figura de un hombre a caballo que 

resplandecía toda como si fuera de metal bruñido, y en cuyos brazos descansaba una vihuela muda que 

parecía, sin embargo, la fuente o el centro de la canción maravillosa. Y al reconocerla, un grito unánime 

brotó de siete gargantas: – Santos Vega, el payador!” (AB, p. 76). 

65 Gaúcho lendário que teria vivido por volta de 1830. Exímio menestrel, ou trovador popular dos pampas 

argentinos, narrador das realidades políticas e sociais. Contam que ninguém ficava insensível ao seu 

canto sublime e à sua habilidade em tirar acordes melodiosos de seu istrumento musical. No entanto, 

após uma longa batalha musical com Juan sin Ropa, Santos Vegas é derrotado e nunca mais pôde cantar. 

Segundo Eduardo Romano (1991), em geral, as histórias sobre a derrota de Santos Vega enfatizam a 

destruição do tradicionalismo idílico dos pampas diante do progresso infernal.  

 
64 “[...] el fantasma se alejó al tranco, rumbo al Oeste. Y cuando los aventureros iban a lanzarse tras de sus 

huellas, una risita maliciosa resonó a sus espaldas. 

– ¡Es al ñudo, señores! – dijo una voz –. ¡Ese paisano ya no cantará en esta tierra!” (AB, 113-114). 
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cavalo, uma guitarra e a sombra de uma árvore. Essa simplicidade ameaçava estabelecer 

uma nova idade da inocência nos Pampas, contrariando os interesses diabólicos e 

progressistas dos capitalistas. Del Solar corrige o diabo Juan sem Roupa, retificando 

que Santos Vega representava a barbárie e foi vencido pelo progresso que trouxe a 

civilização, representada pelos imigrantes. Novamente, o progresso, relacionado ao 

capitalismo, é colocado como justificativa para eliminar um modo de vida bucólico. Há 

uma crítica velada pelo núcleo metafísico quanto ao modelo de desenvolvimento 

adotado na Argentina, que modificara completamente a feição do país. Mas as 

metamorfoses não cessam e o Juan sem Roupa, codinome do diabo, do progresso, vai se 

transformando em outros seres. 

 

2.2.6 Os imigrantes e a cultura de mescla  

 

Ao se identificar com o progresso, o diabo se transforma em um italiano 

denominado pejorativamente de cocoliche:65 

 

[...] um homem grande e forte corado de camisa xadrez e bombacha 

quadriculada, botas amarelas, facão chamativo e chicote guarnecido de prata. 

Não sem uma onda de simpatia, os aventureiros logo identificaram a figura 

sorridente do cocoliche.  

– Sono venuto a l’Argentina per fare l’America – declarou. 

– E sono in America per fare l’Argentina. 

– Aja! Del Solar gritou. Assim eu queria ver-te! Não sois o gringo jogador 

que com hipotecas e armadilhas roubou a terra dos camponeses? Cocoliche 

estendeu e exibiu suas grandes mãos calejadas. Eu trabalho na terra – disse. 

[...] Risos hostis misturados a vozes de apoio, comemorou a resposta do 

cocoliche. – Nisso tem razão o gringo – admitiu Pereda. 

– É um jogador! – Insistiu Del Solar. Só veio para ficar rico! (AB, p. 115).66 

                                                           
65 Cocoliche é uma mistura de italiano e espanhol, falado pelos imigrantes italianos na Argentina, 

especialmente em Buenos Aires entre 1880-1950. No caso, refere-se ao usuário dessa gíria. Disponível 

em: <http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Cocoliche>. Acesso em: 15 maio 2013. 

66 “[...] un hombretón forzudo y coloradote, de camisa y bombachas a cuadros, botas amarillas, facón 

ostentoso y un rebenque guarnecido de plata casi hasta la lonja. No sin una efusión de simpatía, los 

aventureros identificaron al punto la imagen risueña de Cocoliche. 

– Sonó venuto a l’Argentina per fare l’America – declaró el aparecido –. E sono in America per fare 

l’Argentina. 

– ¡Aja! – le gritó Del Solar –. ¡Así quería verte! ¿No sos el gringo bolichero que con hipotecas y 

trampas robó la tierra del paisanaje? Cocoliche tendió y exhibió sus grandes manos encallecidas. 

– Io laboro la terra – dijo –. Per me si mangia il pane. Risas hostiles mezcladas a voces de aliento 

festejaron el retruque de Cocoliche. 

– En eso tiene razón el gringo – admitió Pereda. 
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Del Solar recrimina o imigrante italiano, por considerá-lo aproveitador das 

riquezas do país, tendo em vista o estereótipo que se formou do imigrante, como o de 

usurpador, sem ligação com a nação, cujo objetivo era apropriar-se das riquezas da 

nação. 

Tal ideia era comum entre os intelectuais, como destaca Scalabrini Ortiz (1937, 

p. 3):67 “O estrangeiro não vem ao nosso país para trabalhar a nosso favor, mas para 

usufruir de todas as vantagens que o país pode proporcionar [...]”.  

O Cocoliche rebate a acusação, mostrando as mãos calejadas de trabalhar a terra 

para obter seu sustento. Outra figura que surge do passado para endossar o discurso do 

Cocoliche, em uma nova metamorfose de Juan sem Roupa, é o avô de Adán 

Buenosayres, afirmando que, na condição de imigrante, ele trabalhou até a morte sem 

conseguir comprar sequer um pedaço de terra; portanto, essa ideia de gringo aventureiro 

em busca de riqueza não condiz com a realidade de todos, enfatiza o fantasma do avô de 

Adán: 

 

– Cem vezes eu cruzei os pampas em minha carreta, e uma centena de vezes, 

cruzei o rio em meu baleeiro de contrabandista. Arei a terra virgem ajuntei 

manadas selvagens. E não é a minha terra onde os meus ossos apodrecem. 

(AB, p.115).68 

 

Em AB, Marechal mostra os dilemas causados pela imigração na Argentina. Ela 

foi amplamente incentivada pelo marketing de terras férteis à espera de cultivo. Com 

isso, a partir do final do século XIX e até meados do século XX, a Argentina recebeu 

um contingente considerável de imigrantes, fugindo da miséria e das guerras que 

dizimavam a Europa. Eles vinham em busca de trabalho e sobrevivência digna, como 

demonstraram as personagens imigrantes, o avô de Adán e o Cocoliche. Entre o grupo 

de imigrantes,69 nenhum superou o de italianos (FAUSTO, p. 2000). 

                                                                                                                                                                          

– ¡Es un bolichero! – insistía Del Solar –. ¡Sólo ha venido a enriquecerse! 

67 “El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro provecho sino a sacar cuantas ventajas 

pueda proporcionarse…” (ORTIZ, 1937, p. 3). 

68 “– Cien veces crucé la pampa en mi carreta, y cien veces el río en mi ballenero de contrabandista. Aré 

la tierra virgen y agrandé rebaños. Y no es mía ni la tierra donde se pudren mis huesos”. (AB, p.115). 

69 Entre 1890 e 1914, a Argentina tornou-se uma das grandes nações de imigrantes do mundo moderno. 

Em 1914, cerca de um terço de seus quase oito milhões de habitantes havia nascido no exterior, a 

maioria na Itália (39,4%) e na Espanha (35,2%). Os imigrantes russos, principalmente judeus que 
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A Argentina transformou-se sob o impacto de uma imigração europeia maciça, 

que remodelou a identidade nacional. Os estrangeiros trouxeram usos linguísticos, 

costumes, hábitos e línguas a Buenos Aires, que se tranformou em uma Babel, 

mostrando uma cultura diversificada e multifacetada. Com isso, a ideia de nação, a 

autodefinição do ser argentino, entrou em crise devido às tranformações ocorridas.  

De acordo com Ezequiel Adamovsky (2009), a Argentina era uma sociedade 

formada por crioulos, índios e mestiços incultos, antigos e novos imigrantes, resultando 

em uma território com grande variedade de línguas e culturas, o que gerou certa 

insatisfação tanto entre os crioulos quanto entre os imigrantes, decorrente da indefinição 

sobre o ser nacional. Nesse cenário, a ideia de uma “comunidade nacional imaginada” 

homogênea não era tarefa fácil.  

Assim, com intuito de promover um sentimento de pertença, pelo tempo do 

Centenário, foi criado o mito do “crisol de raças”, sugerindo que todos os grupos 

étnicos que habitam a Argentina tinham se fundido perfeitamente e criado uma “raça 

Argentina” mais ou menos homogênea, progressista, civilizada, moderna e próspera 

(ADAMOVSKY, 2009).  

As sucessivas transformações de Juan sem Roupa mostraram um passado em 

ruína e um presente babélico, no qual crioulos e imigrantes de diversas origens e línguas 

travaram luta para o estabelecimento da identidade argentina, sem se chegar a um 

consenso. As últimas transformações do diabólico ser apresentam as possibilidades 

imaginadas por alguns martín-fierristas para a comunidade do porvir.  

Destacam-se o Soldado Martín, com suas ideias cristãs, e o Neocrioulo com uma 

proposta futurista intercultural e uma visão global do que seria o ideal de nação a ser 

construída, considerando até a possibilidade de se criar uma língua em que todos os 

países da América do Sul pudessem se expressar, como veremos a seguir.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

haviam fugido da perseguição étnica e política no Império Russo, formavam o terceiro maior grupo 

(4,1%), seguido por sírios e libaneses (2,7%). Havia ainda imigrantes da França, da Alemanha, da 

Dinamarca e da Áustria. E os britânicos formavam uma minoria poderosa. A Argentina recebeu, entre 

1869 e 1930, mais imigrantes em relação à sua população que qualquer outro país moderno. (SOLBERG 

apud SILVA 2004). 
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2.2.7 Por uma comunidade do porvir: o soldado Martín e o Neocriollo 

 

A nação não é apenas o presente, mas também as gerações 

passadas e as que virão, a herança de umas e o porvir de 

outras, uma corrente ininterrupta de sentimentos que une os 

destinos cumpridos aos destinos a cumprir. 

(Darcy Azambuja) 

 

E quando os ânimos inflamados dos heróis ameaçaram instaurar uma guerra 

entre crioulistas e cosmopolitas, aparece Martín,70 o soldado cristão, que representa um 

ideal de pátria fraterno e comunista em que haja divisão voluntária dos bens, mas ele 

mesmo mostra a inviabilidade dessa comunidade no presente, pois, ao tentarem dividir 

seu vestuário, deixaram-no totalmente nu:  

 

[...] os sete expedicionários de Saavedra viram chegar um cavaleiro nu em 

cuja testa brilhava uma aura espiritual, que, à medida que se aproximava, 

difundia-se na noite um cheiro suavíssimo de corpo glorificado. 

– Que a paz esteja convosco! Exclamou o cavaleiro.  

– Que a paz esteja convosco! 

– Quem é você? Adán Buenosayres perguntou. 

– Martín, o soldado, respondeu o cavaleiro. Eu sou aquele que deu aos pobres 

metade do seu vestuário.  

– Senhor, que faz no meio da noite profunda? 

– Guardo a cidade que me foi confiada . 

– Por que está tão nu? Adán insistiu.  

– Dei voluntariamente ao pobre a metade do meu manto, e pobre me tirou a 

outra metade. Cristo é a figura do pobre, e dando crédito ao pobre se desnuda 

ao Nosso Senhor. Mas não é bom que o pobre nos tire a outra metade do 

vestuário. (AB, p. 116).71. 

 

                                                           
70 José Francisco de San Martín y Matorras ou General San Martín é o nome do principal herói da 

Independência argentina. O militar participou ativamente das independências da Argentina, do Peru e do 

Chile. Nascido no interior da Argentina, filho de um oficial do exército espanhol, San Martín mudou-se 

quando criança para a Espanha e, ao longo de duas décadas, serviu ao exército do país, chegando ao 

posto de tenente-coronel de cavalaria. Em 1812, passou a lutar contra os espanhóis em prol da 

independência da América Latina. Como forma de homenagear os feitos e sensibilidade san-martinianos 

em prol dos países, até então dependentes, Marechal escreveu uma peça musical denominada “Canto de 

San Martín”. (VIDELA DE RIVERO, 2003). 

71 “[...] los siete expedicionarios de Saavedra vieron llegar a un jinete desnudo en cuya frente resplandecía 

cierta espiritual aureola, el cual, a medida que se acercaba, difundía em la noche un olor suavísimo 

como de cuerpo glorificado. – ¡Haya paz! – exclamó el jinete –. ¡Haya paz! – ¿Quién es usted? – le 

preguntó Adán Buenosayres. – Martín, el soldado – respondió el jinete –. Yo soy el que dio al pobre la 

mitad de su capa. – Señor, ¿qué haces en la profunda noche? – Monto la guardia en la ciudad que se ha 

confiado a mi custodia. – ¿Y por qué tan desnudo? – insistió Adán. – Di voluntariamente al pobre la 

mitad de mi capa, y el pobre me quitó la otra mitad. Figura de Cristo es el pobre, y el que da su haber al 

pobre se desnuda en Nuestro Señor. Pero no es bueno que el pobre nos quite la otra mitad de la capa”. 

(AB, p. 116). 
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A nudez do herói cristão injustiçado sugere a impossibilidade de um comunismo 

cristão, devido à ambição desmedida que inviabiliza a verdadeira justiça na divisão dos 

bens. Trata-se, segundo nos parece, de uma sátira ao justicialismo, cuja filosofia aliava 

cristianismo, política e o populismo peronista. A ideia dessa comunidade com o 

soerguimento do homem parece estar longe de ser realizada, enquanto prevalecerem as 

diferenças de classes e as injustiças sociais. 

Busca-se uma comunidade mais inclusiva e fraterna, que em alguns aspectos se 

assemelha à comunidade proposta por Giorgio Agamben (1993) em A comunidade que 

vem. Tal comunidade seria formada pelo “qualquer”, ou seja, aquele que, apesar de sua 

singularidade, não almeja a pertença a nenhum grupo ou classe, mas é importante para a 

comunidade “o ser que, seja como for, não é indiferente” (AGAMBEN, 1993, p. 11).  

Maturo (1999) ressalta que Marechal tem uma absoluta atualidade, cujas 

preocupações humanitárias e do país estão presentes em todas as suas obras. A pátria, 

para ele, é um conceito físico e metafísico. Ela fala da preocupação de Marechal com as 

realidades espirituais, da redenção do homem e da construção de uma sociedade 

argentina redimida, porque ela é composta de homens redimidos. Então, primeiro 

preocupa-se com a salvação pessoal (o Adão deve ser exemplo) e depois a salvação 

comunitária. Enfatiza-se a imagem da comunidade organizada, a comunidade cristã, a 

comunidade de irmãos que estabeleceram a filosofia do amor como a base de uma 

comunidade verdadeiramente humana.  

A imagem futurista que fecha a série de transformações vinculadas ao Ser 

argentino é a do Neocrioulo. Segundo Schultze, Juan sem Roupa era apenas uma 

prefiguração do Neocrioulo que habitaria os pampas em futuro distante. Ao ser evocado, 

o futuro distante se manifesta em Juan sem Roupa: 

 

[...] sua figura cresceu até atingir uma estatura de seis metros, deixou cair seu 

traje de gaúcho e mostrou a forma viril mais desconcertante que se pode 

imaginar o engenho humano. A criatura estava completamente nua: a caixa 

toráxica e abdômem luziam uma transparência de raios-X que mostravam o 

desenho dos órgãos internos. Ele permanecia em pé sobre uma das pernas 

gigantes e tinha encolhido a outra, como o Flamengo do Sul. Mas o mais 

surpreendente foi a sua grande cabeça envolta em um halo radiante, seus 

olhos luminosos que se transformaram como faróis no final de duas antenas 
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longas, boca e ouvidos saxofone como dois funis de rotação apontando para 

os heróis e confuso. (AB, p. 116 ).72 

 

Após várias peripécias da criatura, que envolve uma composição dadaísta, em 

uma língua que apenas Schultze entendia, e execução de um número de variadas danças, 

o Neocrioulo se despede dos aventureiros em grande estilo: 

 

Logo, girando sobre si mesmo, apontou com suas nádegas para os heróis e 

disparou um peido luminoso que ascendeu na noite até o céu e se fixou na 

constelação do Centauro, entre as estrelas alfa e beta. Após esse feito se 

desvaneceu na escuridão. (AB, p. 181).73 

 

Por meio dessa criatura bizarra, Marechal também satiriza a proposta de Xul 

Solar, para quem o Neocrioulo seria uma língua para a América Latina, em que todos 

pudessem se expressar. Contudo, ao unificar a diversidade de línguas em uma única, tal 

idioma se torna incompreendido por todos, exceto pelo próprio criador. 

As discussões, ao longo da Viagem de Saavedra, sugerem uma conjuntura de 

mudança e de revisão do passado. Contudo, nesse contexto, o moderno (os metafísicos 

cosmopolitas – Adán, Tesler e Shultze) pode conviver com o tradicional (os crioulistas 

Bernini, Pereda e Del Solar) em uma sociedade em que diferentes temporalidades 

ocupam o mesmo espaço.  

A sequência de episódios e debates, ocorrida na trajetória dos intelectuais em 

direção ao velório, destaca a inviabilidade de uma identidade fixada na essência genuína 

do crioulo, do ser argentino, pois, mesmo no reduto de malevos, considerados pelos 

crioulistas baluartes da cultura argentina, a mestiçagem se manifestava, como demonstra 

a figura do malevo di Pasquo, mistura racial do gaúcho crioulo com o imigrante 

                                                           
72 No original: “[...] su figura creció hasta lograr una talla de seis metros, cayó su ropaje gaucho; y se 

mostró entonces la forma varonil más desconcertante que pueda imaginar el ingenio humano. Aquella 

forma estaba completamente desnuda: su caja torácica y su abdomen lucían una transparencia de rayos 

X que dejaba ver el fino dibujo de los órganos internos; se mantenía de pie sobre una de sus piernas 

gigantes, y llevaba encogida la otra, como los flamencos del sur. Pero lo más asombroso era su cabezota 

envuelta en un halo radiante, sus ojos fosforescentes que giraban como faros en el extremo de dos largas 

antenas, su boca de saxofón y sus orejas como dos embudos giratorios que apuntaban ya a los héroes 

desconcertados” (AB, p. 116). 

73 No original: “Luego, girando sobre si mismo, apuntó con sus nalgas a los héroes y soltó un pedo 

luminoso que ascendió en la noche hasta el cielo de los fijos y se ubicó en la constelación del Centauro, 

entre las estrellas alfa y beta. Hecho lo cual se desvaneció en la negrura”. (AB, p. 181). 



114 

 

italiano. Franky Amundsen apresenta a Adán o “italomalevo! Um cruzamento entre 

Gabino Ezeiza74 e ‘la Traviata’” (AB, p. 149).75 

Esse cruzamento remete à união de dois grandes compositores, um clássico: 

Giuseppe Verdi, autor da ópera la Traviata, e outro popular: Gabino, célebre payador, 

um gaúcho argentino, equiparado a Santos Vega. Além dessa mistura do popular e do 

erudito, há também a mistura de raças diferentes, uma vez que Gabino era de 

descendência negra. Assim, o cruzamento com “la traviata”, que significa mulher caída, 

prostituta, sugere que a miscigenação, a impureza, são inevitáveis devido ao 

intercâmbio comercial, cultural, étnico que subjaz a todo e qualquer encontro entre 

povos.  

A aventura dos intelectuais deixa clara a impossibilidade da edificação da nação 

no passado crioulo, tendo em vista a ruína de seus símbolos máximos: o cavalo crioulo, 

a derrota do gaúcho Santos Vega, a entrada em cena dos emigrantes e, finalmente, a 

morte do malevo76 Juan Robles, considerado o gaúcho puro-sangue. 

Esse gaúcho puro-sangue é velado em meio a outros gaúchos, porém nem todos 

nascidos na Argentina, mostrando um processo de mistura no reduto crioulo. Fica 

evidente que tradições culturais diferentes coexistem na modernidade.  

Marechal, por meio dessa viagem a Saavedra, apresenta uma releitura do 

passado fundacional argentino, revisando as várias versões sobre a origem e a formação 

da identidade argentina, conforme se pode verificar no QUADRO 2 (no Apêndice B, 

p.184) com a síntese dos principais episódios referentes às várias possibilidades e 

posicionamentos no que diz respeito à identidade argentina.  

Como se pode notar, a aventura em busca das identidades coletivas, longe de 

confirmar a essência do nacional, a origem da argentinidade, traz à tona as estratégias 

que almejaram apresentar a nação como um constructo homogêneo. A multiplicidade de 

ideias sobre a formação da nação e os traços marcantes de seus habitantes, defendidos 

pelos heróis marechalianos, confirma a tese contemporânea de que as nações são 

                                                           
74 Gabino Ezeiza (1858-1916), considerado o maior dos payadores argentinos. Disponível em: <www.la-

floresta.com.ar/gabino.htm>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

75 “– ¡El italomalevo! – presentó Franky – ¡Una cruza de Gabino Ezeiza y la ‘Traviata!’” (AB, p. 143). 

76 Malevo resulta da apócope de malévolo. “Forajido. Delincuente, lutador, valentão e encrenqueiro que 

vivia na periferia de Buenos Aires. Disponível em: <http://que-

significa.com/significado.php?termino=malevo>. Acesso em 20 jun.2012.  



115 

 

narrações credíveis, com memórias e tradições inventadas (ANDERSON, 2008; 

RENAN, 1997; HOBSBAWN 1984; BHABHA, 1998).  

Marechal, por meio das discussões a respeito dos elementos e seres vinculados à 

argentinidade, mostra que a narrativa nacional constrói-se na interação entre os signos 

repetidos da tradição e a ressignificação destes no presente. Com isso, ele desmitifica a 

crença na possibilidade de retorno a uma origem uníssona e recuperável, bem como a 

crença de poder construir uma identidade nacional, unidimensional e definitiva. Há uma 

constante paródia ao intento crioulista de encontrar as raízes autóctonas no espaço dos 

subúrbios e em personagens míticos como o gaúcho, o malevo, o taita, etc. A 

mitificação dos malfeitores era uma forma de apresentar uma alternativa nacional às 

ondas de imigrantes que se espalhavam pelo país (LOJO, 2004).  

Retomando as ideias de Anderson e de Renan sobre a nação e as condições para 

sua existência, Nicolas Shumway assegura que uma nação bem-sucedida é aquela que 

produziu uma história aceita pela maioria dos seus cidadãos, oferecendo-lhes um 

território, um sentido de pertencimento a uma comunidade de passado compartilhado e 

de destino coletivo, o que implica a tarefa de “fundar mitos e de criar uma mitologia 

nacional” (SHUMWAY, 2002, p. 11). 

Nesse sentindo, tanto Marechal quanto Mário de Andrade buscam mostrar 

exatamente isso, os bastidores da criação dessa nação discursiva, evidenciando, assim, 

que a nação é um vazio, preenchido historicamente por discursos que atestam 

a origem, a tradição, a memória e a identidade. 

Por meio de peripécias, diversas figuras do cenário cultural, fictícias ou não, 

servem de motivo para reavaliação do passado a partir dos problemas vivenciados no 

presente. Com humor, Mário de Andrade e Leopoldo Marechal criticam os modelos 

essencialistas de identidade e de nação, acenando para a possibilidade da existência, no 

mesmo espaço-nação, da diversidade de identidades, tempos e memórias plurais. Eles 

sugerem uma identidade cultural formada por uma língua comum, com variações 

regionais, culturais e sociais, resultado de diversas contribuições em consonância com 

uma raça mestiça, com os imigrantes integrados.  

Se estudiosos como Bhabha (1998), Eric Hobsbawm (1992), Benedict Anderson 

(2008), entre outros, trouxeram para o plano teórico a questão da artificialidade da 

imagem de nação e do conceito de cultura, Mário de Andrade e Leopoldo Marechal, no 
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início do século passado, já demonstravam essa urdidura nas obras em análise, adotando 

um nacionalismo crítico, percebendo a nação e a ident idade sempre em 

construção.  
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3 GÊNERO, SEXUALIDADE, RAÇA E ETNIA EM MACUNAÍMA E ADÁN 

BUENOSAYRES 

 

[...] o gênero interage com modalidades raciais, de classe, 

etnossexuais e regionais de identidades constituídas 

discursivamente. 

(Judith Butler) 

 

As relações sociais envolvem o entrelace de questões que se articulam formando 

uma grande teia de contrastes sociais nos quais se interconectam os personagens sociais 

que desfilam pelas páginas dessas obras, cujas relações são permeadas pelo poder. A 

categoria gênero, como um dos principais elementos articuladores das relações sociais 

no contexto urbano, nos permite entender como os sujeitos sociais estão sendo 

constituídos cotidianamente por um conjunto de significados impregnados de símbolos 

culturais, conceitos normativos, institucionalidades e subjetividades sexuadas (SCOTT, 

1990) que atribuem a homens e mulheres um lugar diferenciado no mundo, sendo essa 

diferença atravessada por relações de poder que conferem ao homem, historicamente, 

uma posição dominante. 

Neste capítulo, nosso propósito é verificar como as questões de gênero, 

sexualidade e raça/etnia foram abordadas em Macunaíma e em AB, examinando-se o 

caráter inovador, contestador ou contraditório que as obras apresentam em relação ao 

contexto histórico em que foram produzidas, tendo o gênero, em articulação com os 

Estudos Culturais, como categoria de análise. Isso implica conferir os papéis destinados 

às identidades/alteridades (mulheres, índios, negros, mestiços, gaúchos e imigrantes) 

nas duas obras, observando-se os diálogos que essas obras estabelecem com a tradição 

histórica, literária, psicológica e cultural. 

Para melhor compreensão desses temas, antes da análise, apresentaremos 

algumas reflexões sobre eles, com ênfase no gênero, pois se trata de uma questão-chave 

para se entender que identidades e alteridades são aprendizados construídos 

socialmente, conforme explica a crítica norte-americana Judith Butler:  

 

É, então, no âmbito da cultura e da história que se definem as identidades 

sociais (todas elas e não apenas as identidades sexuais e de gênero, mas 

também as identidades de raça, de nacionalidade, de classe etc.). Essas 

múltiplas e distintas identidades constituem os sujeitos, na medida em que 
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esses são interpelados a partir de diferentes situações, instituições ou 

agrupamentos sociais. (BUTLER, 2000, p. 155). 

 

O gênero é dinâmico e inter-relacional, pois está em permanente interação com 

questões sociais, históricas e discursivas. A inovação conceitual da teoria de Butler 

reside na noção de gênero como uma ação performativa, ou seja, uma construção 

sociocultural e histórica que se realiza a partir “da repetição estilizada de atos – gestos e 

signos – que vão imprimindo no corpo e na subjetividade uma identidade de gênero” 

(BUTLER, 2008, p. 200).  

Na acepção da historiadora brasileira Guacira Lopes Louro (2001/2007), em 

consonância com a historiadora estadunidense Joan Scott, o gênero constitui uma 

categoria de análise valiosa para entender as desigualdades de qualquer natureza nos 

relacionamentos interpessoais, pois leva em conta as intrincadas redes de poder que 

atravessam a construção das identidades/alteridades. Estas são vistas de maneira 

relacional, incluindo as múltiplas e complexas combinações de gênero, sexualidade, 

classe, raça e etnia. Por tudo isso, o gênero propicia um campo fértil de análise das 

desigualdades e das hierarquias sociais. 

O conceito de gênero surgiu no final do século XIX e, posteriormente, no final 

da década de 60, no bojo dos movimentos feministas, quando tal conceito passou a 

integrar a discussão dos processos de construção ou formação histórica, linguística e 

social na constituição de identidades femininas e masculinas, considerados em suas 

múltiplas conexões e relações de poder (LOURO, 2007). 

Ao adotar o gênero como categoria de análise, não se pretende negar a biologia, 

os corpos sobre os quais a sexualidade é impressa, mas é “enfatizada a construção social 

e histórica produzida sobre as características biológicas” (LOURO, 2007, p. 22).  

Outra contribuição importante para compreensão do tema em foco vem da 

socióloga brasileira Heleieth Saffioti (1934-2010), que, mesmo tendo reconhecido a 

potencialidade do gênero como categoria de análise, não abandona a terminologia do 

patriarcado, que, segundo ela, destaca melhor o poder de exploração-dominação do 

patriarca, pai/marido, sobre a mulher, numa distribuição desigual de autoridade, de 

poder e de prestígio entre as pessoas de acordo com seu sexo, classe social, raça e etnia, 

dentre outras variáveis (SAFFIOTI, 2004).  
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Embora Macunaíma e AB antecedam as discussões sobre gênero e os estudos 

culturais, nota-se, em ambas as obras, a intenção de questionar, por meio da paródia ou 

da estilização, estereótipos e estigmas atribuídos historicamente a alguns grupos sociais, 

mostrando-se em sintonia com ideias propagadas pelos estudiosos dessas áreas, 

conforme veremos ao longo deste capítulo. 

 

3.1 Macunaíma e Adán Buenosayres: (des)construindo estereótipos 

 

As desigualdades se estabelecem não na diferença biológica 

mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de 

acesso aos recursos da sociedade, nas formas de 

representação. 

(Guacira Lopes Louro) 

 

Os estereótipos77são crenças a propósito de características, atributos e 

comportamentos dos membros de determinados grupos, usados para fazer inferências, 

podendo” justificar a discriminação de grupos e gerar preconceitos”, baseados na 

nacionalidade, etnicidade, raça, gênero, classe social entre outros (NOGUEIRA; 

SAAVEDRA, 2011, p. 13). 

Essas pesquisadoras verificaram que muitos estereótipos se mantêm, resistindo a 

evidências provenientes de estudos que os negam. Daí a importância de conhecê-los e 

verificar como Mário de Andrade e Marechal lidaram com eles. 

Embora as discussões sobre gênero, sexualidade, raça e etnia tenham alcançado 

mais visibilidade a partir da década de 1970, com a efervescência de movimentos 

políticos contestatórios do status quo branco, rico, masculino e heterossexual, nas 

primeiras décadas do século XX, Macunaíma (1928) e Adán Buenosayres (1948) já 

antecipavam a impropriedade de fixar características e atributos aos grupos sociais, 

sugerindo que essas são construídas socialmente em um processo dinâmico. 

Em ambas as obras, tais temas se fazem presentes, em forma de paródia, 

invertendo os papéis tradicionalmente atribuídos aos gêneros ficções de fundação, 

propiciando o debate a respeito dos estereótipos e estigmas atribuídos historicamente a 

                                                           
77 Para saber mais sobre estereótipos, ver Nogueira e Saavedra (2011), que fazem um estudo aprofundado 

sobre os vários tipos de esterótipos (de gênero, raciais e étnicos, de classe, religião, entre outros), 

revisitando os principais estudos sobre essa temática.Ver também no Apêndice C (p.185) os principais 

estereótipos de gênero. 
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grupos sociais, tais como os nativos, mestiços, mulheres, negros e imigrantes, que 

tiveram participação relevante no cenário da nação brasileira e da Argentina. 

Mário de Andrade, segundo Eneida Maria de Souza (2012), inaugura um 

caminho que aponta sempre para a relação com o outro, lançando luz sobre questões 

menosprezadas ou ausentes dos discursos oficiais, tanto no domínio da história quanto 

da literatura e das artes em geral. Prova disso é que aspectos importantes disseminados 

pela literatura e cultura nacionais são revistos e reconfigurados de forma irreverente em 

suas obras. 

Em Macunaíma, ele estabelece um diálogo paródico com os textos que forjaram 

a tradição nacional, as chamadas narrativas fundacionais,78 como veremos a seguir.  

 

3.1.1 Macunaíma: um novo olhar sobre os romances de fundação 

 

Em Macunaíma, as leituras das chamadas literatura de fundação são 

perceptíveis, porém com desvios e recriações. Um exemplo é o encontro de Ci, a Mãe 

do Mato e rainha das icamiabas, com Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse 

encontro consiste numa leitura do idílico encontro entre Iracema e Martim, do romance 

Iracema, de José de Alencar (1829-1877). Alencar é o principal autor de narrativas 

fundacionais, no Brasil, e a quem Mário de Andrade, no manuscrito de Macunaíma, 

dedicou a obra, com os dizeres: “A José de Alencar, pai-de-vivo que brilha no vasto 

campo do céu”'. Nos romances alencarianos, a identidade nacional resulta da 

mestiçagem entre indígenas e portugueses que, movidos pelo amor incondicional, 

uniam-se e procriavam, originando, assim, uma raça mestiça, filhos da nação 

(SOMMER, 2004). 

Na versão marioandradina, o evento nada tem de romântico e harmônico, pelo 

contrário, é retrato de um ato de violência, em uma luta desigual, culminando com o 

estupro e a posse do corpo da índia e, por consequência, a posse da terra, o reino do 

Mato Virgem, como se pode constatar na citação seguinte: 

                                                           
78 Para Doris Sommer, os romances fundadores da nação tentam passar-se por verdade e tornar-se base 

para a associação política ou para construir uma “narrativa” da nação, na qual os conflitos são abolidos 

em nome de uma síntese hegemônica, baseada na união amorosa do(a) nativo(a) com o colonizador. 

Assim, “os romances iriam ensinar ao povo a sua história, seus hábitos que acabavam de se formular, e 

as ideias e sentimentos sociais e políticos ainda não divulgados.” (SOMMER, 2004, p. 24).  
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A cunhã era linda [...] o herói se atirou por cima dela pra brincar. Ci não 

queria. Foi um pega tremendo. [...] O herói apanhava [...]. Afinal se vendo 

nas amarelas porque não podia mesmo com a icamiaba, o herói deitou 

fugindo chamando pelos manos:  

– Me acudam que sinão eu mato! me acudam que sinão eu mato!  

Os manos agarraram Ci, Maanape trançou os braços dela por detrás enquanto 

Jiguê com a murucu lhe dava uma porrada no coco. [...] Quando Ci ficou bem 

imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com ela. (Mac, p. 25-26; grifos 

nossos). 

 

E foi assim que Macunaíma se tornou o imperador do Mato Virgem. Nessa 

citação, evidenciam-se elementos desconsiderados no texto alencariano, mas que, 

provavelmente, estiveram presentes no embate dos nativos com os conquistadores: a 

resistência do nativo, a presença do negro como “herói”, a violência, a luta desigual. 

Mário de Andrade, ao conceber um herói preto retinto, apresenta uma alternativa 

contrária às narrativas fundacionais, possibilitando desconfiar da imagem idealizada e 

maquiada dos heróis e heroínas que aparecem belos e nobres, condizentes com 

estereótipos europeus, numa clara discriminação do elemento nacional, que precisa ser 

mascarado, idealizado para parecer digno e heroico, distante de sua própria cultura e de 

sua aparência real. 

Apesar das diferenças apontadas nas duas obras, há algumas convergências. 

Tanto em Iracema quanto em Macunaíma, a junção “amorosa” legitima o domínio do 

conquistador sobre a terra, porém, no caso de Macunaíma, houve luta e resistência, 

enquanto a heroína alencariana se entrega voluntariamente ao invasor português. A esse 

respeito, Doris Sommer (2004) argumenta que, nos romances de fundação, os 

acasalamentos eram um caminho para aniquilar as diferenças, “uma maneira de 

conceder aos conquistadores o direito à propriedade, ao autoengrandecimento por meio 

da autorreprodução, era ainda a oportunidade de concretizar o ideal fraterno de uma 

identidade nacional” (SOMMER, 2004, p. 57).  

Desse modo, por meio da paródia, Mário de Andrade promove uma 

reapresentação do que havia ficado recalcado, no texto parodiado, permitindo reflexão a 

respeito de questões do texto do passado, em “processo de liberação do discurso” e 

“uma tomada de consciência crítica” (SANT’ANNA, 1995, p. 31). 

 

3.1.2 Nuances da violência de gênero 
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Na obra A dominação masculina (2010), o sociólogo francês Pierre Bourdieu 

(1930-2002) declara que instituições e agentes, tais como a família, a Igreja, o Estado, a 

escola e os meios de comunicação contribuem para disseminar, perpetuar e inculcar 

valores e condutas que julgam adequados a homens e mulheres por meio da 

educação/socialização. Dessa forma, no processo de assimilação, incorpora-se a 

dominação do homem sobre a mulher, exercida por meio de uma violência simbólica,79 

compartilhada inconscientemente por dominador e dominado (BOURDIEU, 2010).  

É considerada violência de gênero a manifestação de relações de poder cultural e 

historicamente desiguais entre homens e mulheres. Tal violência é exercida por um sexo 

sobre o outro e pode ser física, sexual, psicológica ou simbólica (SAFFIOTI, 2004).  

Mário representa a violência como parte integrante da colonização, como uma 

herança que tem sido parte constante dos relacionamentos. O episódio do encontro entre 

Macunaíma e Ci envolve violência física, sexual e simbólica, pois a relação sexual sob 

coação ou fisicamente forçada se configura como mecanismo de dominação/exploração 

não apenas do corpo da mulher, mas também do território do Mato Virgem.  

Contudo, o estereótipo do homem como forte, viril, superior e da mulher como 

frágil e submissa é desfeito pela inversão dos papéis. Ci é superior a Macunaíma em 

termos de força física e destreza nas lutas corporais. Mesmo economicamente, é ela 

quem trabalha e mantém Macunaíma, que, por sua vez, não se importa de ser sustentado 

pela amada. Ao contrário, ele vivia feliz e sossegado deitado na rede, enquanto Ci 

lutava, chefiando um bando de mulheres guerreiras.  

Essa inversão de papéis evidencia que a desigualdade entre homens e mulheres, 

no que diz respeito aos binarismos forte/frágil, ativo/passivo, é uma construção 

sociocultural disseminada ao longo da tradição patriarcalista, no intuito de forjar 

estereótipos para justificar a dominação masculina, o sexismo e a violência simbólica. 

A inversão de papéis em Macunaíma consiste em uma releitura paródica da 

personagem Iracema, que se coloca numa posição de subordinação e inferioridade em 

relação a Martim, conforme se pode constatar nesta citação: “Senhor de Iracema, ouve o 

                                                           
79 Para Pierre Bourdieu, a violência simbólica tem força ideológica para firmar valores culturais e morais. 

Essa violência se faz presente no processo de socialização, quando os discursos em vigor impõem, de 

forma sutil, valores, hábitos e comportamentos, sem recorrer necessariamente à agressão física, mas 

criando situações em que indivíduos se sentem inferiorizados, como nos casos de racismo e sexismo 

(BOURDIEU, 2010). 
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rogo de tua escrava” (ALENCAR, 1977, p. 18, grifos nossos). Ao contrário de Ci, 

sempre altiva e guerreira, a própria Iracema se coloca como escrava em relação ao 

guerreiro branco.  

A devoção de Iracema mascara o processo de violência simbólica (BOURDIEU, 

2010) e de gênero, desvalorizando a si própria como mulher e como representante de 

uma etnia diferente em relação ao padrão valorizado: homem adulto, branco e europeu. 

A violência simbólica, expressa no discurso de Iracema, ocorre pela assimilação da 

ideologia que desvaloriza a própria nativa e sua cultura.  

Essa violência também é exercida e sofrida pelo autor José Alencar que, mesmo 

sendo brasileiro, reverencia a cultura europeia, considerando-a superior, discriminando 

o elemento nativo, quer seja pela condição subalterna que a heroína assume em relação 

ao conquistador/colonizador, quer seja pela idealização dos traços físicos dos heróis e 

heroínas indígenas, distantes da realidade dessa raça/etnia. Segundo Bourdieu (2010), 

nas relações em que o vínculo é de domínio/submissão, os dominados, inconsciente e 

involuntariamente, assimilam os valores e a visão de mundo dos dominantes e, desse 

modo, tornam-se perpetuadores da ordem estabelecida, sem perceberem que são as 

principais vítimas dessa mesma ordem. 

No caso alencariano, a heroína não é violentada nem por palavras nem por atos; 

aparentemente não há coação, mas a violência ocorre de forma sutil. De acordo com o 

crítico Alfredo Bosi (1992), Iracema assume a função de um mito sacrificial, que se 

sacrifica voluntariamente em favor do branco. Essa atitude omite a violência existente 

no processo de colonização e legitima a posse do continente pelo europeu, uma vez que 

“[...] o risco do sofrimento e morte é aceito pelo selvagem sem qualquer hesitação, 

como se sua atitude devota para com o branco representasse o cumprimento dum 

destino, que Alencar apresenta em termos heroicos e idílicos” (BOSI, 1992, p. 176). 

Wagner Camilo (2007), contrariando essa interpretação, condena as análises em 

que Iracema é considera a Eva bíblica, culpada de sua própria degradação e de sua raça, 

ao seduzir Martim, oferecendo-lhe a bebida proibida, o licor da Jurema. Para Camilo, 

Alencar faz uma releitura do Gênesis, porém deslocando os papéis de sedutor e vítima. 

Nesse sentido, Iracema constitui uma vítima vulnerável à sedução de Martim, que, tal 

qual a serpente da tentação, é elemento desencadeador da quebra da harmonia da tribo e 
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responsável pela desgraça de Iracema e da tribo tabajara, à custa da realização de sua 

fantasia sexual exótica (CAMILO, 2007, p. 173). 

Corroborando com essa análise, Florentina Souza (2008, p. 106) ressalta que a 

mulher, seja indígena ou negra, ainda hoje, é vista como “objeto do prazer sem culpa 

para os homens brancos, [...] das índias às africanas e afrodescendentes, as mulheres no 

Brasil foram assim representadas e assim ‘consumidas’ por uma tradição patriarcal, 

sexista e racista”. 

O estupro praticado por Macunaíma, com a cumplicidade dos irmãos, sugere que 

essa violência de gênero foi/é uma prática recorrente em relação às índias, a exemplo da 

violência de gênero e étnica em Iracema. Ainda que tenha sido bastante sutil, já que a 

imagem que Alencar esboça do português é nobre, cortês e heroica, depurada de toda 

barbárie do colonizador, que Mário de Andrade faz questão de realçar em Macunaíma.  

Mário mostra como a violência de gênero parece algo natural, como no caso de 

Jiguê, que, embora não desconfiasse que a esposa andara brincando com Macunaíma, a 

espanca na frente de todos por ela não ter feito o trabalho a ela destinado: 

 

Quando voltaram pra maloca a moça parecia muito fatigada de tanto carregar 

piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Nem bem ela 

deitou Macunaíma na rede, Jiguê já chegava de pescar de puçá e a 

companheira não trabalhara nada. Jiguê enquizilou e [...] deu nela muito. 

Sofará aguentou a sova sem falar um isto (Mac, p. 4). 

 

Ninguém da família recrimina Jiguê, nem mesmo ela reclama da “sova”. Nesse 

caso, ela se torna tanto vítima da violência física quanto cúmplice pela aceitação e 

perpetuação de uma ordem injusta, resultado de uma ideologia de dominação masculina 

que é produzida e reproduzida tanto por homens como por mulheres, conforme ressalta 

a filósofa Marilena Chauí (1984). Para essa filósofa, em muitas culturas, existe o 

consentimento social para que os homens pratiquem agressão contra a mulher. “O ser 

dominado perde sua autonomia, sua capacidade de autodeterminação para pensar, 

querer, sentir e agir” (CHAUÍ, 1984, p. 36). 

Ainda que a violência fosse consentida em algumas tribos, o autor de 

Macunaíma deseja revelar a violência presente nos relacionamentos, pois, segundo o 

próprio autor, em uma de suas cartas, endereçada a Carlos Drummond de Andrade, não 

pretendeu retratar a cultura indígena e sim a sociedade brasileira de modo geral: 
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[...] meu Macunaíma nem a gente pode dizer que é indianista. O fato dum 

herói principal de livro ser índio não implica que o livro seja indianista. A 

maior parte do livro se passa em S. Paulo. Macunaíma não tem costumes 

índios, tem costumes inventados por mim e outros que são de várias classes 

de brasileiros. O que procurei caracterizar mais ou menos foi a falta de 

caráter do brasileiro que foi justamente o que me frapou quando li o tal ciclo 

de lendas sobre o herói taulipangue. Os caracteres mais principais que a gente 

percebe no livro são a sensualidade, o gosto pelas bobagens, um certo 

sensualismo melando, heroísmo, coragem e covardia misturados, uma 

propensão para política e para o discurso. Porém nem tive intenção de fazer 

um livro importante de psicologia racial não. (ANDRADE, 1982, p. 104). 

 

Além de evidenciar a violência presente no processo de colonização/exploração 

da terra e dos corpos das índias, Mário de Andrade demonstra que o sexo não determina 

os papéis de gênero, pois fica claro que o herói não era páreo para a sua amada, Ci, seja 

no trabalho, seja nas lutas e até mesmo nas brincadeiras sexuais. 

Ao estabelecer um diálogo paródico com a tradição literária, especialmente com 

as narrativas fundacionais, Mário de Andrade evidencia elementos que foram relegados 

ao esquecimento, subtraídos da memória oficial da nação, como as violências e as 

diversidades que permearam a construção de nossa identidade. Para isso, ele ilumina as 

zonas de sombras, desentranha os esquecimentos, com intuito de trazer para o centro do 

palco identidades e culturas menosprezadas pela elite, para que se conheça o outro lado 

da história (SOUZA, 2012).  

 

3.1.3 Sexualidade em questão: mulheres para casar, para trabalhar e para fornicar 

 

Como já vimos, as personagens, homens e mulheres, representadas na rapsódia 

fogem aos estereótipos em vigor nas primeiras décadas do século XX, quando a moral e 

os “bons” costumes regravam o comportamento e as atitudes das mulheres, 

especialmente no que diz respeito à sexualidade.  

Em Macunaíma, o sexo ocorre sem qualquer compromisso com a função 

reprodutiva, pois tem um sentido prazeroso de satisfação dos desejos (“brincar”), sem 

envolvimento sentimental. Os relacionamentos de Macunaíma com as mulheres (Sofará, 

Iriqui, Susi, a filha de Vei, a portuguesinha, etc.) são puramente sexuais, não envolvem 

sentimento amoroso ou desejo de procriação, exceto em relação a Ci, único amor da 

vida do herói.  
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Desde criança, o herói é afeito às brincadeiras sexuais, como já prenunciavam as 

mulheres da tribo ao comentarem suas peraltices: “espinho que pinica, de pequeno já faz 

ponta” (Mac, p. 2). Nem bem completara seis anos, quando começou a falar, ele possuía 

o dom de se transformar em um príncipe lindo e fogoso para brincar com a cunhada 

Sofará. As brincadeiras, misturando magia, sexo, sadomasoquismo, conforme se pode 

verificar na citação a seguir:  

 

Macunaíma principiou atirando pedras nela e quando feria, Sofará gritava de 

excitação tatuando o corpo dele em baixo com o sangue espirrando. Afinal 

uma pedra lascou o canto da boca da moça e moeu três dentes. [...] Quando 

Sofará veio correndo, ele deu com o pau na cabeça dela. Fez uma brecha que 

a moça caiu torcendo de riso aos pés dele. Puxou por uma perna. Macunaíma 

gemia de gosto agarrando no tronco gigante. Então, a moça abocanhou o 

dedão do pé dele e engoliu. Macunaíma chorando de alegria tatuou o corpo 

dela com o sangue do pé. (Mac, p. 11). 

 

Apesar de Macunaíma se transformar em um príncipe para brincar com a 

cunhada, a relação é marcada pela falta de carinho e civilidade com a dama. Esse 

procedimento constitui uma sátira às tradições romanescas, especialmente os códigos do 

amor cortês, em que o homem se comportava como um vassalo perante a amada, havia 

um distanciamento físico e a prática do sexo só ocorria após os sagrados laços do 

matrimônio, visando à reprodução (SOUZA, 2012). 

A situação descrita causa estranhamento pela junção de violência, dor e prazer. 

Trata-se de uma forma de lidar com a sexualidade que transgride os padrões normativos 

ditados pela moralidade oficial e esperados pela sociedade. Todavia, as práticas que 

fogem às convenções, segundo Judith Butler, constituem um vetor importante para o 

questionamento de atitudes, conceitos e comportamentos cristalizados, pois “é o 

estranho, o incoerente, o que está ‘fora’ da lei, que nos dá uma maneira de compreender 

o mundo inquestionado da categorização sexual como um mundo construído, e que 

certamente poderia ser construído diferentemente” (BUTLER, 2008, p. 161). 

No que diz respeito à sexualidade, Mário de Andrade apresenta mulheres que 

ignoram os tabus, as convenções. Elas têm desejos e fantasias e não têm vergonha de se 

expor ou de demonstrar seus prazeres, tal como acontece atualmente, conforme retrata a 

citação seguinte, em que Ci, após as batalhas diurnas, ainda tinha muita disposição para 

as brincadeiras sexuais e exigia do herói a mesma disposição:  
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[...] De noite Ci chegava recendendo resina de pau, sangrando das brigas e 

trepava na rede que ela mesmo tecera com fios de cabelo. Os dois brincavam 

e depois ficavam rindo um pro outro. [...] Morto de soneira, infernizado, 

Macunaíma brincava para não desmentir a fama. [...] Mas Ci queria brincar 

inda mais... Convidava, convidava... O herói ferrado no sono. Então a Mãe do 

Mato pegava na txara e cutucava o companheiro. Macunaíma se acordava 

dando grandes gargalhadas estorcegando de cócegas. [...] E brincavam mais 

outra vez. [...] Então pra animá-lo, Ci empregava o estratagema sublime. 

Buscava no mato a folhagem de fogo da urtiga e sapecava com ela uma coça 

coçadeira no chuí do herói e na nalachitchi dela. Isso Macunaíma ficava que 

ficava um lião querendo. Ci também. E os dois brincavam que mais 

brincavam num deboche de ardor prodigioso. (Mac, p. 17, grifo nosso). 

 

Considerando o termo em destaque na passagem citada, pode-se afirmar, em 

consonância com Bourdieu, que o privilégio da masculinidade hegemônica ou 

dominante é também uma cilada, pois impõe ao homem um modelo quase sempre 

inalcançável e o “dever de afirmar sua virilidade é, acima de tudo, uma carga” 

(BOURDIEU, 1999, p. 64). Apesar de, às vezes, o herói brincar “para não desmentir a 

fama”, constata-se que, para o casal, o sexo tem um sentido prazeroso de divertimento. 

Fica implícito que os índios são mais felizes por serem livres de preconceitos e tabus, 

relacionados a preceitos religiosos e morais, no que diz respeito a questões de gênero e 

sexualidade.  

Prova disso é a aceitação da bigamia, em que uma mulher se relaciona com dois 

homens, algo totalmente inovador até mesmo nos dias atuais. Inicialmente, ao descobrir 

que Macunaíma fazia sexo com a cunhada Sofará, Jiguê bate severamente em ambos e 

devolve Soforá ao pai dela. Jiguê consegue outra mulher, mas Macunaíma também 

“brinca” com ela; porém, em vez de devolvê-la, Jiguê aceita dividi-la com o irmão. 

Esse tipo de bigamia põe em xeque a existência de uma fidelidade 

inquebrantável das heroínas indígenas dos romances fundacionais, mostrando que a 

fidelidade não é inerente à natureza delas. Por outro lado, a mudança de comportamento 

de Jiguê revela que as masculinidades podem variar de acordo com a cultura e mesmo 

ao longo da vida de uma pessoa.  

Segundo Saffioti (2004), a monogamia era uma imposição do patriacardo às 

mulheres honestas e honradas, santificadas pelo matrimônio; aos homens eram 

permitidas as aventuras extraconjugais, ocultas ou não. Mário subverte esse costume, 

colocando uma mulher para dois homens, em uma convivência harmoniosa, regulada 

pela amizade e respeito entre eles.  
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Com isso, dentro do aparato teórico dos estudos de gênero, o discurso 

marioandradino possibilita ler novas possibilidades de relacionamento, sugerindo que a 

monogamia não é única forma de organização familiar, entre os índios, e, 

principalmente, mostra que a fidelidade feminina é uma construção cultural consoante à 

ideologia patriarcal e que a poligamia não é, necessariamente, privilégio dos homens. 

No entanto, ao lado dessas inovações em relação ao contexto em que a obra foi 

gestada, há também repetições estilizadas, no que diz respeito à sexualidade exacerbada 

dos índios (Macunaíma, Ci, Sofará). Tal representação está em consonância com os 

estereótipos a respeito da sexualidade dos índios, construídos e disseminados pelos 

diversos discursos, desde o início da colonização, conforme retrata Gilberto Freyre: 

 

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação 

sexual. O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios 

padres da Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé 

em carne. Muitos clérigos deixaram-se contaminar pela devassidão. As 

mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes 

indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao 

europeu por um pente ou um caco de espelho... (FREYRE, 1992, p. 92). 

 

Essa identidade de gênero relativa à etnia indígena encontra-se aprisionada em 

uma forma fixa de alteridade, marcada por preconceito e estereótipo, como se todas as 

índias fossem essencialmente iguais e tivessem o mesmo padrão de comportamento. 

Mário de Andrade repete, de forma estilizada, uma representação cristalizada por 

camadas de discursos a respeito da sexualidade indígena, mas também registra 

diversidade e instabilidade das identidades de gênero entre essa etnia. As icamiabas, por 

exemplo, eram guerreiras e castas, exceto Ci, que acabou se encantando pelo herói.  

Outro aspecto inovador com relação às questões do gênero é o episódio em que 

o herói se traveste de mulher, com intuito de recuperar seu amuleto, a muiraquitã, que 

estava em poder do Gigante Piaimã. Macunaíma se disfarça de francesa e deixa o 

Gigante cheio de desejo: 

 

A francesa sentou numa rede e fazendo gestos tão graciosos [...] ele sentou na 

rede mui rente da francesa, muito! E falou murmuriando que com ele era oito 

ou oitenta, não vendia não emprestava a pedra mas porém era capaz de dar... 

“Conforme...” O gigante estava mais era querendo brincar com a francesa. 

Quando por causa do jeito de Piaimã o herói entendeu o que significava o tal 

“conforme”, ficou inquieto. Matutou: “Será que o gigante imagina que sou 
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francesa mesmo!... Cai fora, peruano sem vergonha!” E saiu correndo pelo 

jardim. O gigante correu atrás. (Mac, p. 67). 

 

O herói travestido de francesa fica inquieto com a possibilidade de uma 

“brincadeira” com o gigante, fica implícita certa rejeição à homossexualidade, que se 

manifesta em forma de repulsa, como exprime o herói (“Cai fora, peruano sem 

vergonha”). Contudo, o travestismo produz uma rasura nos ordenamentos sexuais 

aceitos como normais; além disso, a atitude de Macunaíma, que, em vez de dizer que 

era homem, ou simplesmente recusar a brincadeira, prefere fugir. A fuga tem a 

conotação de um ato feminino, em que a mulher é a caça e o homem, o caçador. Vale 

lembrar que, no contexto de produção de Macunaíma, a heterossexualidade era a única 

via de viver os desejos e prazeres, pois “qualquer prática fora disso era vista como 

desvio, como a diferença” (LOURO, 2000, p. 42).  

No entanto, ao apresentar comportamentos sexuais fora dos padrões, Mário de 

Andrade possibilita questionar os princípios básicos de uma sociedade que se diz 

democrática, mas que é incapaz de compreender as múltiplas possibilidades de as 

pessoas viverem a sua identidade de gênero, sexualidade e desejo. 

Outra subversão presente em Macunaíma consiste em apresentar o sol, símbolo 

de masculinidade, vigor e força, integrando o universo feminino. Na rapsódia, Vei, a 

Sol, é uma deusa, mãe de três filhas. Para Jayro Nogueira Luna (2010), ainda que a 

feminilidade do Sol tenha fundamentação em lendas indígenas, nas personagens míticas 

tupis Guaraci e Jaci, essa inversão da sexualidade do Sol confere ao feminino e à 

natureza brasileira os atributos solares: força, vigor e vida.  

Prova disso é que a força da Sol age sobre Macunaíma e os seres aquáticos, 

como a fatal Uiara (Iara), usada como arma para destruição de Macunaíma: 

 

Vei, a Sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas, 

virada em mão de moça. Era malvadeza da vingarenta só por causa do herói 

não ter se amulherado com uma das filhas de luz. [...] E Macunaíma 

enxergou lá no fundo uma cunhã lindíssima, alvinha e padeceu de mais 

vontade. E a cunhã lindíssima era a Uiara. [...] [Vei] pegou num rabo-de-tatu 

de calorão e guascou o lombo do herói. 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 vitória. (Mac, p. 136). 
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O herói havia prometido casar-se com uma das filhas da Sol e lhe ser fiel, mas 

rompe a aliança ao cair em tentação e brincar com uma portuguesa. Como vingança, a 

deusa usa seus raios solares para aumentar o calor e o desejo de Macunaíma, que acabou 

mergulhando na lagoa e sendo despedaçado pela Uiara.  

Desta feita, ele não consegue juntar seus pedaços, ficando sem perna, sem o 

muiraquitã e sem a vontade de viver. Ao romper a aliança com o princípio feminino, 

ligado à natureza tropical e aos atributos solares – força, vigor e vida –, o herói caminha 

para a destruição, pois, sem a aliança com a força e o vigor que emanam do feminino e 

da natureza, o herói fracassa. 

Luciana Ornelas Martins Assis (2007), com base na psicologia analítica, diz que 

o problema de Macunaíma é que, devido à falta de modelos (pai ausente e mãe morta 

prematuramente), ele não completa seu processo de individuação. Em termos da 

psicologia analítica, Gambini explica que o processo de individuação é amplo, 

complexo e contínuo e pode ser traduzido como “tornar-se si mesmo”. Para esse 

desenvolvimento, faz-se necessário um bom relacionamento com anima, que é a parte 

feminina da psique masculina. A anima ocupa papel importantíssimo na integração do 

lado consciente (ego) com o inconsciente (self). No caso de Macunaíma, quando ele 

elimina sua mãe, destrói a primeira projeção de sua anima, impedindo o contato do ego 

com o inconsciente, e o acesso ao si mesmo. 

Gambini (1999, p. 129), citado por Assis (2007), explica que a relação entre mãe 

e filho, fundamental para o crescimento, é anulada logo de saída. Então, a questão da 

inconsciência já está presente – a questão da origem, da afetividade e modelo com 

relação à mãe fica comprometida, como também não pode se relacionar com o pai, que 

nem apareceu na história. O herói fará seu percurso, mas não terá as condições 

necessárias para cumprir um destino, ele se configura como um herói “impedido”. 

Macunaíma permanece dependente da mãe durante toda a sua trajetória. Depois 

da morte da mãe, ele parte pelo mundo e encontra Ci, a Mãe do Mato. Ela recebe a 

projeção da anima do herói, casam-se. No entanto, a Mãe do Mato e o filho que 

Macunaíma teve com ela também morrem; outra vez, o herói se afasta da possibilidade 

de chegar à individuação.  

Gambini (1999) lembra que uma anima bem desenvolvida é fonte de equilíbrio, 

autorrealização e bem-estar para o homem, enquanto uma anima atrofiada torna-se 
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ardilosa e é capaz de prendê-lo em suas armadilhas. Macunaíma, com anima atrofiada, 

se torna incapaz de desenvolver seu ego e, durante sua trajetória, vai se identificando 

com as mais diferentes personas, ou seja, com os papéis que ele assume diante da 

sociedade e que recobre o verdadeiro ser, como uma máscara.  

Desse modo, o “herói de nossa gente” se torna alvo fácil das armadilhas de Vei, 

a Sol. Vei sempre o atrai para o perigo, para a morte. 

 

3.1.4 Gênero, raças e sensualidade 

 

A rapsódia de Mário também desmitifica o discurso sexista e racista que associa 

sensualidade à raça, ao representar as mulheres. No discurso do senso comum, as 

mulheres brancas são apropriadas para o casamento; as pretas para trabalhar e a mulata 

para fornicar, conforme demonstram os estudos de Eduardo de Assis Duarte (2010). 

Segundo o crítico, esse discurso de base patriarcal vem sendo disseminado desde os 

tempos coloniais e ainda permanece no imaginário nacional na atualidade. De acordo 

com esse pesquisador, José de Alencar, em várias passagens de sua obra, divide as 

mulheres em “anjos louros” e “morenas ardentes”, atribuindo características específicas 

a cada tipo, como se pode conferir em uma emblemática passagem do romance O 

Guarani: 

 

Vendo aquela menina loura, tão graciosa e gentil, o pensamento elevava-se 

naturalmente ao céu, despia-se do invólucro material e lembrava-se dos 

anjinhos de Deus. [...] 

Admirando aquela moça morena, lânguida e voluptuosa, o espírito apegava-

se à terra; esquecia o anjo pela mulher; em vez do paraíso, lembrava-se de 

algum retiro encantador, onde a vida fosse um breve sonho. (ALENCAR, 

apud DUARTE, 2010, p. 16).  

 

Duarte chama a atenção para o sentido de elevação e espiritualidade agregado à 

construção da mulher branca, filha do patriarca, cuja representação se aproxima da 

Virgem Maria e contrasta com a maliciosa moça morena. Esta guarda a “marca sensual” 

da mãe indígena e é representada como mestiça brasileira, nos termos do discurso 

alencariano: languidez, indolência, lábios desdenhosos, sorriso provocador e “um poder 

de sedução irresistível” (ALENCAR apud DUARTE, 2010, p. 27). Alencar sugere que 
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tais atributos são inerentes à sua condição de mestiça, apropriada para o amor carnal, do 

mesmo modo que a pureza faz parte da natureza da moça branca angelical. 

Florentina Souza (2012, p. 194), baseada em estudos de Hooks, ressalta que as 

mulheres índias, negras e mestiças, além de serem representadas como objeto sexual, 

são vistas também como fonte de corrupção, de doenças e de perversidade ou tidas 

como submissas e desfrutáveis, tais como “mercadorias destinadas ao prazer”, um 

“playground alternativo”. Assim, “raça e etnicidade se comercializam como recurso 

para o prazer de membros das raças, classes e gêneros dominantes”. 

Mário de Andrade contraria esse pensamento em Macunaíma, mostrando a 

possibilidade de conciliar tais atributos em uma mesma pessoa, pois Ci, uma linda índia, 

é apropriada para casar, trabalhar e brincar (“fornicar”). Ele desconstrói a situação 

evocada por esses dizeres ao colocar a mulher branca como exímia profissional da 

fornicação e as icamiabas como virgens. Como indica a citação, referente à chegada do 

herói à cidade de São Paulo, após a morte de Ci, Macunaíma “brinca” com três 

prostitutas brancas: 

 

Macunaíma campeou campeou nas estradas e terreiros estavam apinhados de 

cunhãs tão alvinhas, tão... Macunaíma gemia. Roçava nas cunhãs 

murmurejando com doçura: – Mani! Mani! filhinhas da mandioca... perdido 

de gosto e tanta formosura. Afinal escolheu três. Brincou com elas na rede 

estranha plantada no chão, numa maloca mais alta que a Paranaguara. 

Depois, por causa daquela rede dura, dormiu de atravessado sobre os corpos 

das cunhãs. E a noite custou pra ele quatrocentos bagarotes. (Mac, p. 41-42). 

 

A única diferença que Macunaíma estabelece entre as índias e as mulheres 

brancas é que as prostitutas cobravam por seus serviços, ao passo que as índias eram 

“derrubadas a pauladas” ou “brincavam por brincar”. Ao brincar com as prostitutas, o 

herói contrai doença (sapinho), desmitificando a associação entre as mulheres negras ou 

mulatas e doenças, ou seja, todas são passíveis de contrair e transmitir doenças; estas 

não estão associadas à cor ou etnia, mas a outras condições.  

Em Macunaíma, a abordagem étnico-racial é uma constante; no entanto, o 

episódio mais polêmico é o que se refere à lenda das três raças formadoras da identidade 

nacional, por apresentar aspectos negativos sobre raças historicamente discriminadas, 

como veremos a seguir. 
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3.1.5 Racismo e seus impasses 

 

Me sinto só branco, só branco em minha alma crivada de raças! 

(Mário de Andrade) 

 

Na época da escrita da rapsódia Macunaíma, a tendência era valorizar a 

diversidade cultural constituinte da nação-Brasil. Buscava-se, numa releitura do 

passado, valorizar negros e índios como dignos representantes do País, em uma 

tentativa de inclusão de culturas silenciadas ou marginalizadas. Assim, a tradição de 

raças antes menosprezadas, como a negra e a indígena, passa a ser valorizada e a 

mestiçagem se torna um aspecto fundamental para a formação da identidade nacional 

(BERND, 1992). 

No episódio conhecido como a lenda de formação das três raças, Mário de 

Andrade mostra a existência da diversidade, porém, mostra também a existência de 

discursos racistas, gerando muitas polêmicas. 

Na travessia da selva para a civilização, o herói se depara com um pequeno lago 

e decide tomar um banho para se refrescar. Após o banho, Macunaíma se transforma 

num homem branco, loiro e de olhos azuis. Jiguê, o irmão do meio, mais que depressa 

salta dentro da poça-d’água, porém fica apenas avermelhado, uma vez que a água já 

estava turva após o banho de Macunaíma. Maanape, o irmão mais velho, apenas 

consegue molhar a palma das mãos e a sola dos pés, que ficaram vermelhas; o resto do 

corpo permanece preto retinto, conforme relata a citação a seguir: 

 

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 de 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 de Sumé, do tempo que andava pregando o Evangelho de Jesus pra 

indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco louro e de 

olhos azuizinhos, a água lavara o pretume dele. [...]. Nem 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 o 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 
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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! (Mac, p. 36, grifos nossos).  

 

O branqueamento do herói deixa transparecer ideias racistas enraizadas no 

imaginário nacional ao sugerir que, na formação das três raças que compõem o povo 

brasileiro, há uma hierarquia em que o branco é exaltado e o mestiço é um intermediário 

entre o branco e o negro, ou seja, não é nem branco nem preto, pois pertence a uma raça 

impura, mas é melhor do que ser negro, de acordo com a citação. Constata-se a presença 

de violência simbólica (BOURDIEU, 2010), induzindo negros e mestiços a se auto-

avaliarem de acordo com critérios e padrões racistas forjados pelo discurso dominante. 

Qual seria a intenção de Mário ao colocar as raças de forma hierarquizada? Seria 

uma crítica ao racismo velado existente entre os intelectuais? O fato é que o negro 

sempre foi um tema espinhoso para os intelectuais, pois, apesar de ser componente 

importante na construção da pátria, ele ficou à margem da literatura para não sujar a 

história do Brasil com a história infame da escravidão brasileira (DUARTE, 2012).  

Ao que tudo indica, trata-se de uma crítica à obra Martim Cererê, de Cassiano 

Ricardo, integrante do movimento Verde-Amarelo. Para ele, a identidade nacional era 

resultante da mistura de três raças para formação de um único povo. Essa mistura era 

glorificada, pois uma complementava a outra, destacando que cada raça desempenhava 

uma função igualmente importante na constituição do novo povo e para a expansão do 

Brasil.  

 

todos os três, [...] o homem da Terra, com o seu nomadismo; o homem do 

Mar, com a sua carga de aventura; o homem da Noite, para afrontar o sol dos 

trópicos [...] todos três de mãos dadas e pela primeira vez, deuses-bichos, 

com barba de cipó, depois de haver bebido em grandes goles a água do rio 

que nascera correndo pra dentro da terra e de costas voltadas para o mar 

todos três, bateram à porta do Sertão antropofágico tropel formidável: “Nós 

queremos entrar”. (RICARDO, 1989, p. 56-57).  

 

Assim, o homem da terra (o índio), o homem do mar (o português) e o homem 

da noite (o negro) de mãos dadas saíram em busca de aventuras. Essa imagem é repetida 

em Macunaíma, contudo, Mário não acredita nessa democracia racial. 
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Segundo Mozart Linhares da Silva (2012), a democracia racial é um mito e uma 

farsa, pois vende a ideia da inexistência do racismo no Brasil; no entanto, na prática, 

funciona como uma forma de despolitizar o afro-descendente e de dissimular o racismo 

presente na sociedade brasileira. Destaca-se que, de 1920 a 1930, as políticas públicas 

incentivavam a imigração que atendia a duas motivações, o branqueamento e a 

depuração do negro na composição da população. Silva (2012) ressalta que sempre 

prevaleceu a ideologia da branquitude na sociedade brasileira, em que o segmento 

branco se configurou como padrão ideal de beleza e de superioridade racial.  

Parece que a intenção de Mário de Andrade é satirizar o discurso eugênico das 

primeiras décadas do século XX, sugerindo que a tal propalada democracia racial não 

passa de uma “fábula”, uma lenda, distante da realidade racista que vê a cor negra como 

sujeira, passível de ser lavada, conforme atestavam os eugenistas-higienistas. 

Mário de Andrade chama a atenção para o racismo presente na linguagem, pois é 

por via da linguagem que ele se manifesta, na interação do dia a dia, pela convivência 

com mitos, lendas, fábulas, narrativas, anedotas, frases-feitas e outras expressões 

produzidas e reproduzidas na dinâmica cultural. Haja vista os grifos da passagem citada, 

extremamente racista. 

Eduardo de Assis Duarte (2012), ao comentar o episódio das três raças, em 

Macunaíma, considera a atitude de Mário contraditória, pois, num texto que 

aparentemente celebra a mestiçagem, esse episódio é problemático por hierarquizar as 

raças, com discurso de rebaixamento do negro pelo narrador. Com isso, segundo Duarte 

(2012, p. 6), “o texto (o episódio das três raças) deixa visível o quanto a ideia de 

branqueamento implica em denegação do ser e do existir negro num país de racismo 

camuflado como o Brasil”. Por outro lado, Duarte reconhece a empreitada de Mário de 

Andrade em estudos e pesquisas relativas à arte negra, ressaltando: 

 

Apesar das concessões ao discurso racial hegemônico, Mário de Andrade 

deixou considerável acervo de estudos e pesquisas sobre a oralidade de 

origem africana presente em nossa cultura popular, além de belas páginas 

sobre a arte da “mulataria” no século XVIII, em especial, sobre Aleijadinho. 

Nesses momentos, a afro-descendência assume a forma de retorno do 

recalcado, e passa a dirigir a sensibilidade e o olhar do sujeito mestiço. 

(DUARTE, 2012, p. 6-7). 
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Pode-se dizer que tal episódio polêmico dá margem para múltiplas 

interpretações. Acreditamos que Mário de Andrade procura satirizar a eugenia, pois 

Macunaíma, ao se lavar nas águas miraculosas da civilização cristã, muda apenas a 

aparência. Na cidade, o herói continua preguiçoso, fica mais suscetível às doenças e seu 

caráter mutante, afetado pela civilização, leva-o a fazer escolhas desastrosas que o 

induzem à ruína, à solidão e à perda do melhor de si: a alegria e a vontade de viver.  

De acordo com Mozart L. Silva (2012, p. 200), entre 1920 e 1930, houve uma 

série de sugestões de políticas públicas de caráter eugenistas para que “toda a impureza 

e toda a disgenia fossem combatidas em nome da nação”. Contudo, a ênfase recaía na 

política de imigração. Para os eugenistas, fazia-se necessária a importação de imigrantes 

europeus brancos para que ocorresse “o branqueamento e a depuração do negro na 

composição da população”. Tais imigrantes seriam a “salvação da raça brasileira”. 

Eneida de Souza (1999, p. 77) interpreta o embranquecimento do herói como 

paródia da cena ambivalente de colonização e catequese, cujo objetivo primordial era 

“tornar branco” o interior dos índios: “A metamorfose de Macunaíma em branco (por 

fora) ilustra a caricatura do projeto colonizador, em que o trânsito vadio do herói, nos 

espaços linguísticos e culturais do índio e do branco, traz a marca de sua contradição”. 

Assim, o embranquecimento de Macunaíma se configura como sátira ao racismo que 

constitui o fundamento do sistema colonial de desigualdade e dominação.  

Mário de Andrade, ao fazer uso de termos relativos ao vocabulário eugenista e 

higienista, tem intenção de colocar em discussão a visão preconceituosa e racista dos 

discursos eugenistas. Por outro lado, a democracia racial proposta por Cassiano Ricardo 

é irreal e despolitizante, uma vez que, para ele, a sociedade brasileira consiste em um 

todo harmonioso, sem espaço para ódio e preconceito e tudo que cria a desarmonia, 

como a luta de classes, deve ser violentamente reprimido (VELLOSO, 1993). 

No poema “Improviso do mal da América”, Mário focaliza essa questão, 

enfatizando que nossas almas e nossos corpos são colonizados por meio de um grito 

imperioso de brancura que nos impele ao desejo de pertencimento a uma única raça e 

uma única identidade, mesmo mergulhado na diversidade cultural brasileira. Isso 

confirma a intolerância social em relação à alteridade. Assim, o próprio negro ou índio 

(vermelho) não se identifica com sua raça, conforme Mário de Andrade, neste poema:  
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[...] Me sinto branco, fatalizadamente um ser de mundos que nunca vi...  

Me sinto branco na curiosidade imperiosa de ser [...] 

Mas eu não posso me sentir negro nem vermelho! Decerto que essas cores 

também tecem minha roupa arlequinal, Mas eu não me sinto negro, mas eu 

não me sinto vermelho, Me sinto só branco, relumeando caridade e 

acolhimento, Purificado na revolta contra os brancos, as pátrias, as guerras, 

as posses, as preguiças e ignorâncias! Me sinto só branco agora, sem ar neste 

ar-livre da América! Me sinto só branco, só branco em minha alma crivada 

de raças! (ANDRADE, 2012, p. 1: grifos nossos). 

 

O autor de Macunaíma aponta a tendência de o colonizado se identificar com o 

colonizador e desvalorizar sua cultura e sua raça, sendo que muitas vezes o próprio 

intelectual, mesmo ciente de nossa formação cultural híbrida, privilegia uma raça em 

detrimento das outras, representando-a como ideal. 

Para Finazzi-Agrò, trata-se de uma encenação das possibilidades de 

identificação. A ausência de caráter do herói, o seu não pertencer a uma raça 

determinada, permite-lhe atravessar ou encenar todas as diferenças, todas as 

representações de identidade, instaurando um sentido plural, “contraditório, instável, 

constituído por meio da agregação provisória de muitas linguagens, numa encruzilhada 

inextricável de diferenças que só na vertigem da ‘falta’ encontram uma mediação 

possível, descobrem uma positividade” (FINAZZI-AGRÒ, 1991, p. 58).  

Essas encenações constituem repetições diferenciadas de representações de 

identidades de gênero, em uma releitura da tradição, em concordância com o conceito 

de gênero como performance proposto por Judith Butler (2000, 2008). Para ela, o 

gênero é uma identidade mantida pela reiteração e repetição das normas de gênero, que 

se cristalizam e se mostram como uma substância da pessoa, uma verdade incontestável. 

O discurso marioandradino opera um trabalho consistente de desconstrução e 

reconstrução do imaginário sexual, em que os papéis tradicionais do feminino e do 

masculino são alterados, apontando a instabilidade das identidades, em constantes 

mutações, e novas possibilidades para os relacionamentos sexuais, evidenciando que 

não existe apenas um modo de viver a masculinidade e a feminilidade. 

É também dentro desse procedimento do gênero performativamente produzido 

que Marechal reencena o episódio bíblico do Gênesis. A releitura-reescritura 

marechaliana contempla uma repetição estilizada de um conjunto de significados já 

estabelecidos socialmente pelos mitos e pelo discurso religioso, para problematizar o 
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relacionamento entre homens e mulheres no contexto argentino nas primeiras décadas 

do século XX. 

Nossa proposta analítica baseia-se nas teorias sobre gênero, articuladas aos 

Estudos Culturais, como suporte para compreender as diferenças e as desigualdades 

entre homens e mulheres não como resultados apenas de fatos “naturais”, mas sim como 

consequência de um construto social, cultural e linguístico, produto e efeito de relações 

de poder, como veremos a seguir. 

 

3.2 De volta ao começo: as mulheres de Adão 

 

A alma é a prisão do corpo 

(Foucault) 

 

Fonte: <https://ukiahcommunityblog.wordpress.com/2013/05/19/my-students-are-completely-surprised-

to-learn-about-lilith-adams-first-wife/>. Acesso em: 10 dez 2010. 

 

Em Macunaíma o herói tem suas aventuras sexuais, no contexto mítico-

primitivo, marcado pela liberdade, sem repressão da cultura religiosa civilizatória; já em 

AB, dentro de um contexto religioso, os dogmas e preconceitos tendem a regular os 

relacionamentos e a sexualidade, gerando sentimentos de culpa e sujeição do feminino, 

dentro de uma sociedade patriarcal. No entanto, há um procedimento comum entre os 

autores, ambos efetuam leituras paródicas, dos romances de fundação, no caso de 

Macunaíma, e de textos religiosos, inclusive a Bíblia, no caso de Marechal. 
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O mito adâmico, inserido no Gênesis, está repleto de afirmações de 

“preponderância” de gênero, suscitando um desequilíbrio imperioso da condição da 

mulher perante o homem, isso, naturalmente, sob os auspícios da leitura tradicional 

judaico-cristã (GEBARA, 1994). No romance de Marechal, o poeta cristão Adán 

Buenosayres vive a eterna angústia de oscilar entre a realização do desejo carnal, visto 

como luxúria, pecado capital, e a busca da felicidade metafísica, considerada como a 

comunhão com Deus e o retorno ao paraíso perdido.  

Marechal faz largo uso da mitologia cristã para dramatizar a profunda crise 

existencial de seu personagem Adán, que, tal qual o Adão bíblico, aspira ao Paraíso 

perdido e sua aliança com Deus. É no conflito entre tentação e salvação que o novo 

Adão reencena seus relacionamentos com Eva/Lilith.80 

Entre as mulheres que desfilam pelas páginas de AB, Irma, a arrumadeira, 

condensa em si características que remetem à primeira mulher do Adão bíblico, tanto na 

versão do Talmude (Lilith) quanto na bíblica (Eva). Segundo Roberto Sicuteri (1986), 

as relações entre Adão e Lilith foram marcadas pela ausência da razão e pela paixão 

avassaladora, capaz de dominar Adão, fazê-lo perder o juízo e se entregar à luxúria, 

afastando-se de seus compromissos com Deus.  

Leopoldo Marechal reproduz exatamente esse sentido, no envolvimento de Adán 

com Irma. No momento em que ela está arrumando o quarto do jovem poeta, eles 

acabam se envolvendo, como sugere a citação a seguir: 

 

[...] estavam na primavera, e o forte cheiro dos paraísos talvez tivesse lhes 

encabritado o sangue, a ela que, estendendo seus cobertores na cama, 

encurvava-se toda como um arco vivo, e a ele que tinha esquecido sua leitura 

para olhar o que ela desejava que visse [...] ¡oh, Eva! E Adán seguiu a linha 

de seus braços nus que ao se estender mostravam duas mechas de negrura, ou 

                                                           
80 Lilith é considerada a primeira mulher de Adão, conforme relata textos da tradição judaica, como o 

Zohar, o Talmude e o Alfabeto de Ben Sira. No folclore popular hebreu medieval, ela é tida como a 

primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do Jardim do Éden por 

causa de uma disputa sobre a igualdade dos sexos, passando depois a ser descrita como um demônio. 

Segundo oTalmud, Lilith queria ter os mesmos direitos de Adão e, quando constatou que não poderia 

obter status igual, resolveu abandoná-lo. Deus envia emissários para trazê-la de volta, ordenando que 

fosse obediente a Adão. Lilith recusa. Assim, ela é amaldiçoada por Deus e condenada a viver com os 

demônios às margens do Rio Vermelho. Lilith é descrita como líder de uma legião de demônios de 

natureza sexual, os íncubos (masculinos) e os súcubos (femininos). Eva é criada para substituí-la, a 

partir da costela de Adão, para ser submissa e obediente a ele. Conta-se que, exilada no Mar Vermelho, 

Lilith volta ao Jardim do Éden, na forma de serpente, para persuadir Eva a desobedecer à proibição de 

comer o fruto da árvore do conhecimento, despertando nela o desejo de igualdade com o próprio Deus. 

Lilith é associada ao desejo sexual, à sensualidade, à insubmissão e à luxúria. (SICUTERI, 1986).  
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via o início de suas coxas verdimorenas como a pele das maçãs, e logo sentiu 

que uma bruma espessa, levantando-se de seu ser, turvava-lhe a memória e o 

entendimento, até lhe deixar unicamente uma vontade de agressão que o 

atraía trêmulo para Irma. E como os olhos de Adão perguntaram “sim?”, ela 

respondeu “sim” com os olhos. (AB, p. 10; grifos nossos).81 

 

Marechal transfere o epsódio bíblico do Gênesis para Vila Crespo, subúrbio de 

Buenos Aires, mais precisamente para a rua Monte Egmont,82 número 303, para o 

quarto de pensão de Adán Buenosayres, onde a mestiça Irma presta serviços 

domésticos. Irma condensa em si traços arquetípicos de Eva, explicitamente 

mencionada (¡oh, Eva!), e de Lilith, que, embora não tenha seu nome citado, apresenta 

características e atitudes que remetem a esse mito, tais como a sedução, a luxúria e a 

insubmissão à moral e aos mandamentos religiosos.  

Adán atribui às circunstâncias a perda da razão e o mergulho no abismo do 

império dos sentidos, especialmente o olfato, que lembra o Éden (“o forte cheiro dos 

paraísos). Lembrando que paraíso83 (Ailanthus altíssima) é uma árvore comum na 

argentina, mas usada com uma conotação de odor afrodisíaco. Para muitos, o odor da 

folhagem dos paraísos é intensamente desagradável e pode causar dor de cabeça, 

náusea, rinite e conjuntivite. Todavia é a visão que acende o desejo (“...seguiu a linha de 

seus braços nus...”, “...via o início de suas coxas verdimorenas como a pele das 

maçãs...”). Por meio dessa comparação, Irma remete ao fruto proibido e se confunde 

com ele, que é saboreado por Adán. 

Essa alusão à maçã corrobora a ideia de transgressão dos amantes Adão e Eva, 

que culminou na expulsão de ambos do paraíso. Ao contrário de Macunaíma, em que a 

concretização dos desejos sexuais, mesmo o adultério, ocorre sem culpa, como 

                                                           
81 No original: “...estaban en primavera, y El fuerte olor de los paraísos quizá lês había encabritado la 

sangre, a ella que estiraba las cobijas de su cama, encorvándose toda como un arco vivo, y a él que había 

olvidado su lectura para mirar lo que deseaba ella que viese [...] ¡oh, Eva! Y Adán siguió la línea de sus 

brazos desnudos que al tenderse mostraban dos vellones de negrura, o vio el arranque de sus muslos 

verdimorenos como la piel de las manzanas; y de pronto había sentido que una bruma espesa, 

levantándose de su ser, le borraba memoria y entendimiento, hasta dejarle sólo una voluntad de agresión 

que lo empujaba temblando hacia Irma. Y como los ojos de Adán preguntaran “¿sí?”, Ella respondió 

“sí”con los ojos”. (AB, p. 10). 

82 Trata-se da rua onde viveu o jovem Leopoldo Marechal, hoje Tres Arroyos. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=dYdTZ1ABQEI>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

83 Paraíso ou árvore-do-paraíso, para saber mais a respeito, acesse o site: 

<http://www.asplantasmedicinais.com/arvore-do-paraiso-beneficios-alimento-remedio.html>. Para 

saber a origem do nome, assista ao vídeo no site: <https://www.youtube.com/watch?v= 

KOQpxpORmEw>. 
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celebração da vida, sem qualquer censura ou preocupação religiosa, em AB, na 

concepção de Adán, o sexo como satisfação puramente física representa um pecado 

grave que conduz ao distanciamento do paraíso prometido pela religião.  

Após o ato sexual, Adán experimenta um sentimento melancólico, tal qual o 

Adão bíblico, pois sente que a falta de controle de sua vontade desviou sua alma do 

universo sagrado, naufragando-a em um mundo profano e sem luz: “um mundo já sem 

brilho e sujo de grosseiras melancolias, como se a alma tivesse perdido, em seu 

naufrágio, a visão da graça inteligível que ilumina as coisas” (AB, p. 10).84 

Diferentemente do Gênesis, em que a culpa pela infração à ordem divina recai 

sobre Eva, Adán assume a culpa pelo ato que julga pecaminoso, sugerindo que o 

homem perdeu a imortalidade e o direito ao Éden por sua própria culpa, por uma 

fraqueza da carne, que o torna um monstro:  

 

[...] pobre monstro que, destinado, em sua origem, à beatitude paradisíaca, 

havia ido escandalosamente ao chão e se chamuscava, tais como insetos, 

noturnos, (s)em qualquer vislumbre ou simulacro de sua felicidade primeira. 

(AB, p. 10).85 

 

Segundo a filósofa e teóloga Ivone Gerbara, a tradição religiosa cristã 

desenvolveu “uma atitude de imputação de culpa à mulher pela entrada do mal ou do 

pecado na história humana”. Esse mal está relacionado à sexualidade, como “uma 

transgressão a um estado de inocência primitiva”. Em vista disso, o corpo, o receptáculo 

natural dos desejos e tentações, deve ser disciplinado, vigiado e, em alguns casos, 

punido (GEBARA, 1994, p. 46). Trata-se, segundo a filósofa, de uma interpretação com 

o claro intuito de disciplinar a conduta da mulher, controlá-la e subjugá-la. Segundo ela, 

mesmo com os movimentos feministas e as mudanças conquistadas pelas mulheres, a 

Igreja continua uma instituição patriarcal conservadora, impondo uma disciplina rígida 

aos seus seguidores. 

                                                           
84 “Después era como extraviar este mundo (olvidarlo y olvidarse), para volverlo a encontrar en seguida 

(recordarlo y recordarse), pero un mundo y asin lustre y sucio de groseras melancolías, como si el alma 

hubiese perdido en su naufragio la visión de La gracia inteligible que ilumina las cosas”. (AB, p. 10). 

85 “[...] pobre monstruo que, destinado em su origen a La beatitud paradisíaca, se había venido 

escandalosamente al suelo y se chamuscaba, como los insectos nocturnos, en cualquier vislumbre o 

simulacro de su felicidad primera”. (AB, p. 10). 
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O discurso marechaliano, entretanto, opera um desvio do padrão mítico-

religioso. Dessa feita, a subjugação, a maculação do corpo e a consequente culpa 

recaem sobre o masculino, em vez do feminino. Essa inversão, ao que tudo indica, está 

relacionada a uma conjuntura que envolve saber, poder e disciplina, que atuam em 

conjunto, visando à produção de um sujeito em conformidade com o poder que o 

produziu, no caso o discurso religioso, conforme propõe Foucault (2005). 

Segundo Foucault, o poder se constitui de um conjunto de dispositivos de 

sujeição e de produção dos indivíduos, atuando diretamente nos corpos. Tais sujeições 

são incorporadas nas interações com as instituições ou espaços como família, escola, 

igrejas, ciências, etc. 

Michel Foucault considera o corpo como uma “superfície de inscrição para o 

poder” e a alma um instrumento de atuação dos poderes/saberes sobre o corpo, no 

processo de constituição do corpo histórico dos sujeitos. A alma é criada diretamente 

sobre o corpo, “em função dos interesses políticos sobre ele concentrados”. Em síntese, 

“a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política: a alma, prisão do corpo” 

(FOUCAULT, 2005, p. 30). 

Para esse filósofo, todos os relacionamentos estão atravessados pelas relações de 

poder e saber, que estão diretamente entrelaçados, ou seja, “não há relação de poder sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 2005, p. 27). Esse saber 

adquire estatuto de verdade incontestável como os ensinamentos bíblicos que 

apresentam a verdade proveniente da autoridade divina, portanto, incontestável; 

contudo, Foucault alerta:  

 

[...] a verdade não existe fora do poder ou sem poder [...]. Cada sociedade 

tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (2004, p. 12). 

 

Neste sentido, o autor destaca que as próprias instâncias sociais, entre elas a 

escola, a família, as instituições religiosas, possuem os seus regimes de verdade, que se 

instauram por meio de múltiplos discursos (re)produzidos na sociedade.  
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Assim, o poeta religioso e metafísico, Adán Buenosayres, imerso em uma 

cultura religiosa, com seu regime de verdade rígido, incorpora um julgamento negativo 

sobre si. Fica claro para ele que o correto seria resistir à tentação, como o fez Santa 

Rosa de Lima,86 que martirizava o próprio corpo, crente na elevação do espírito após se 

livrar de seu invólucro mortal. Essa comparação é uma forma de o narrador L.M87 

enfatizar a dificuldade de seguir os princípios religiosos, sugerindo que é uma tarefa 

para santos e não para pobres mortais, que viverão sempre na tensão entre os deveres do 

espírito e os apelos da carne.  

Ao contrário de Adán, Irma, tal qual Ci e Lilith, não se sente culpada pela 

prática sexual; ela age “como se nada tivesse acontecido; e ele ficou ali saboreando sua 

vergonha, remorso inútil, sua ira contra si mesmo por se deixar enredar outra vez no 

famoso truque da Natura”. (AB, p. 10, grifos nossos).  

Os grifos na citação acima são para marcar a ideia de repetição tanto no nível 

denotativo, referindo-se a algo que já acontecera antes, envolvendo Adán e Irma, como 

no nível mítico-literário. O Adão argentino re-encena e revive a mesma angústia do 

famoso episódio do pecado original que causou a queda de Adão e submeteu toda a 

humanidade à mortalidade e à consequente perda de uma unidade com Deus e a 

natureza. Esse sentimento de angústia existencial é decorrente de uma educação 

religiosa que estabelece práticas disciplinares para o corpo e para a alma, sobretudo no 

campo da moral sexual. 

A repetição estilizada do episódio bíblico pelo discurso marechaliano remete ao 

conceito de gênero defendido por Butler, qual seja: uma repetição de normas, mitos, que 

já não retornam mais a um significado original, mas se dá pela repetição de um discurso 

                                                           
86 Rosa (Santa Rosa de Lima) era uma linda menina da cidade de Lima que decidiu manter a castidade e 

se entregar à obra de Deus. Aos 14 anos, ao olhar uma imagem de Cristo e contemplar sua coroa de 

espinhos, decidiu imitar o gesto, usando uma coroa de estanho fundido, que lhe provocou grave 

sangramento. Aos 19 anos, convencida de que sua beleza era um convite ao pecado, Rosa se imolou e 

acabou se internando em um convento, onde constantemente cometia sacrifícios e atentados ao próprio 

corpo como sinal de devoção. Morreu aos trinta e um anos de idade, em 24 de agosto de 1617. A vida da 

santa foi objeto de uma biografia escrita por Leopoldo Marechal chamada “La Vida de Santa Rosa de 

Lima” e que foi editada em 1943. (AGUIAR, 2006). 

87 Marechal introduz um jogo de multiplicar as instâncias de enunciação narrativa, ele dispõe de um autor 

ficcional, ao qual atribui os cinco primeiros capítulos ou livros, que é também o narrador destes, além de 

um prólogo indispensável, que assina com as iniciais L.M, e o próprio Adán, como autor-personagem 

dos dois últimos livros. Percebe-se certo distanciamento ideológico entre as ideias de L. M. e Adán. 

(BRAVO HERRERA, 1997). 
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e normas que podem ser transgredidas, imitadas, parodiadas, explicitando a 

arbitrariedade do par sexo/gênero (BUTLER, 2008). 

Fernanda Bravo Herrera (1997), ao analisar a recorrência do discurso 

marechaliano a construções míticas, destaca que a intenção de Marechal é de revisá-las, 

a partir de seu modelo ideológico, para redefini-las e refundá-las, denunciando sua 

rigidez, autoritarismo, artificialidade, alienação e limitação. O propósito de Marechal é 

corrigir pela comicidade, por meio de uma mirada mais complexa e completa do 

mundo. 

Irma, alheia à religião, não se sente culpada, mas é condenada como pecadora, 

desviante e diabólica, merecedora, portanto, de punição. É essa a opinião do vizinho de 

quarto de Adán, o filósofo judeu Samuel Tesler, que se sente profundamente 

incomodado com a presença ruidosa da jovem: 

 

– Mulher infernaaal! [...] Com os seus tangos malditos e seus baldes é capaz 

de despertar todos os leitores da filosofia alemã [...]. E acrescentou, como 

que impulsionado por um ressentimento antigo: – Essa criatura deve ter o 

diabo metido no corpo... (AB, p. 11, 24, grifos nossos).88 

 

A fala do filósofo judeu destaca o pendor lilithiano de Irma, bem como o 

incômodo causado pela cantoria da amante de Adán. Essa atitude indica a intolerância 

em relação às mulheres que fugiam aos padrões do sexo frágil, submisso e discreto. O 

filósofo declara que a mulher deveria ter um comportamento servil, pautado na sujeição 

silenciosa. Como Irma não se enquadra nesse perfil, ele enfatiza que ela deveria ser 

deportada para Catamarca, sua terra nativa. Tesler acrescenta que ela, com sua cantoria, 

seria capaz de derrotar o próprio Ulisses, numa clara referência ao embate entre o 

ardiloso herói grego, Ulisses, e as sedutoras e perigosas sereias, na obra Odisseia, de 

Homero.  

Com isso, ela é representada também como sereia, mito ligado à sedução e ao 

(en)canto. As sereias são consideradas modelo da mulher sedutora e “inimiga de 

homens”; elas seduziam, com seu canto e beleza, para depois matar. Ou seja, “os mitos 

também servem para afastar os sexos, mesmo considerando o lado positivo de enaltecer 

                                                           
88 “– ¡Mujer infernaaal! [...] Con sus tangos malditos y sus baldes es capaz de despertar a todos lós 

lectores de la filosofía teutona... Y añadió, como alentado por un resentimiento antiguo: – Esa criatura 

debe de tener el diablo metido en el cuerpo...” (AB, p.11, 24) 
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a força da mulher, eles podem criar no inconsciente coletivo possibilidades de posturas 

conflituosas” (GEBARA, 2004, p. 34). 

Se na Odisseia as sereias constituem um poderoso obstáculo no caminho de 

Ulisses em direção ao destino almejado – o retorno a sua casa em Ítaca, onde o esperava 

a fiel Penélope –, em AB, Irma, com sua sensualidade exacerbada, é considerada pelo 

herói como um obstáculo para o retorno ao tão almejado paraíso, sua morada primeira e 

à qual desejava retornar, em um sentido simbólico.  

Não por acaso, na escola em que Adán trabalha, há a encenação do episódio das 

Sereias. Ao observar o espetáculo, ele anseia ser como Ulisses, que resiste a elas, 

mesmo ouvindo seu canto sedutor. Lembrando que Ulisses fez-se amarrar ao mastro do 

navio, Adán pondera: “ouvir a música sem cair no laço de quem a canta! Mas como? 

Certamente faz falta um navio e seu mastro” (AB, p. 220).89 

Em AB, o mastro é substituído pela cruz (religião) e se equivalem, pois são 

formas de se abster de fazer o que se deseja em prol de algo maior: no caso de Ulisses, a 

própria sobrevivência e o retorno a Ítaca; no caso de Adán, a salvação e o direito ao 

Paraíso. Lembrando que, na tradição cristã, o barco remete à igreja, que acomoda e 

protege os seus fiéis dos perigos e tentações da vida. Simboliza também a travessia, 

para vida ou para morte. 

O estereótipo de mulher tentadora e causadora da desgraça do sexo masculino, 

atribuído a Irma, não condiz com a intencionalidade da moça. Irma se revela uma 

pessoa de personalidade ruidosa, alegre, livre e cheia de energia; por isso mesmo, é alvo 

de preconceitos. Adán se refere a ela como “uma flor selvagem”, “uma primavera 

bárbara”, um “corpo selvático” e, em vários momentos, alude à familiaridade de Irma 

com as bruxas, por se sentir seduzido por ela; por exemplo: “Desgrenhada e quente, 

bruxa de dezoito anos” (AB, p. 6).90 

O filósofo Samuel Tesler critica Adán por manter simultaneamente um 

envolvimento sexual com Irma, mesmo cortejando Solveig Amundsen, moça de família, 

conforme se pode contatar na citação seguinte: 

 

                                                           
89 “¡Oír la música, sin caer en el lazo de quien la profiere! Y cómo? Ciertamente, hace falta um navío y su 

mástil”. (AB, p. 220). 

90 “desgreñada y caliente, bruja de dieciocho años”. (AB, p. 6). 
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O que me custa digerir é a simultaneidade de seu envolvimento com Irma e 

seu romance com Solveig [...] você dá à Irma o corpo e à Solveig a alma? 

Trata-se de um caso de quota proporcionalmente muito difundido entre os 

canalhas que arrastam um alaúde neste vale de Irmas. (AB, p. 24).91 

 

Tesler recrimina Irma pelo comportamento liberal, considerando-a como a fonte 

de perdição. A expressão “vale de Irmas” remete à expressão bíblica “vale de lágrimas” 

(Salmo 84), que faz referência ao lugar onde os mortos, segundo as Escrituras Sagradas, 

padecem à espera do dia do Juízo Final. Assim, o nome próprio “Irma” se torna um 

adjetivo depreciativo que abrange mulheres “decaídas” e que conduzem ao mau 

caminho. Mulheres que são usadas e descartadas, pois não são do tipo “para casar”. 

Adán reconhece sua culpa por seduzir Irma sem intenção de manter um relacionamento 

sério e recorda sempre a declaração feita a ela: “seus olhos são iguais a duas manhãs 

juntas”92 (AB, p. 11, 17, 24, 180, 186, 201).  

Essa frase é repetida toda vez que ele se lembra de Irma ou fala a seu respeito 

(seis vezes). Tal repetição parece sinalizar um sentimento de culpa, por usá-la e 

descartá-la, ou, quem sabe, sugere que Irma incorpora as duas mulheres míticas (Lilith e 

Eva) da vida do Adão bíblico, ou ainda, recriminando-se por fornicar com ela e entregar 

o coração a outra.  

 

3.2.1 Gênero, classe e etnia: Adán entre a rosa branca e a flor selvagem 

 

Como vimos, Adán se relaciona com duas mulheres com distintas finalidades: a 

mulher branca, civilizada e pura (Solveig) com quem deseja se casar e se salvar da vida 

de luxúria e pecado; e a mestiça, bárbara, sensual, da classe trabalhadora (Irma) para 

satisfação dos desejos carnais, sendo que essa prática, para Adán, constitui um grave 

pecado que distancia os homens de Deus. 

Adán manifesta, claramente, a preferência por Solveig, representada como rosa 

branca, contrapondo-a à flor selvagem (Irma), como se pode comprovar na citação a 

seguir: 

                                                           
91 “Lo que me cuesta digerir [...] es la simultaneidad de tu lío con Irma y de tu romance com Solveig 

Amundsen. [...] –¿Le das a Irma el cuerpo y a Solveig el alma? Es un caso de repartición proporcional 

muy difundido entre los sin verguenzas que arrastran un laúd en este valle de Irmas”. (AB, p. 24). 

92 “[...] sus ojos eran iguales a dos mañanas juntas”. (AB, p. 11, 17, 24, 180, 186, 201). 
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Melhor era o perfume das rosas brancas, porque as rosas brancas lhe falariam 

sempre de Solveig Amundsen. Naquela tarde viu como ela se inclinava na 

penumbra do invernáculo: havia rosas brancas, e estavam como embriagados 

com o perfume das rosas, e ela também era uma rosa branca, uma rosa 

aveludada e orvalhada; e sua voz devia ter algum parentesco íntimo com a 

água, pois era úmida e de claríssimas ressonâncias [...].93 (AB, 11-12, grifos 

nossos).  

 

O quadro seguinte, tendo por base as caraterísticas e atributos referentes às duas 

mulheres, permite visualizar o contraste entre Irma e Solveig. Elas são representadas 

segundo estereótipos ligados às figuras de Lilith/Eva (Irma) e a Virgem, a mulher 

celeste, o ideal de mulher (Solveig).  

 

Quadro 1 – Tensão entre o terreal e o metafísico: Irma e Solveig 

MULHERES IRMA SOLVEIG 

Nome (origem e 

significado) 

Nome de origem germânica; significado: 

nobre, grande. 

Nome masculino de origem 

sueca que significa “caminho do 

sol”. 

Representação mítica Figura compósita: Lilith, Eva, Sereia, bruxa, 

bacante; tentadora, afasta o homem de Deus 

(dispersão); Mulher infernal. 

Figura compósita: mulher 

celeste, esfinge, Virgem Maria – 

mensageira entre o homem e 

Deus; centro unitivo. 

Características Jovem de 18 anos; cantora ruidosa, coxas 

verdemorenas como a pele da maçã; agressiva, 

intensa, instintiva, bárbara, oriunda do campo. 

Adolescente de voz cristalina 

como água, comedida, cerebral, 

adorável, misteriosa, silenciosa, 

civilizada. 

Analogias/metáforas Flor selvagem/corpo selvático, primavera 

bárbara, vendaval; barbárie; campo. 

Rosa branca aveludada, 

perfumada e orvalhada – 

civilizada, citadina. 

Intuito Mulher para fornicar/pecar e trabalhar; amor 

de perdição. 

Mulher para casar; amor de 

salvação. 

 

Ao contrário de Irma, Solveig Amundsen é branca, civilizada e de família, tem 

nome e sobrenome, contrastando com a sensualidade bárbara de Irma, que é mestiça, 

tendo em vista os indícios fornecidos pelo autor – “[...] suas coxas verdemorenas [...]” – 

                                                           
93 “Mejor era el olor de las rosas blancas, porque las rosas blancas le hablarían siempre de Solveig 

Amundsen. Aquella tarde vio cómo se inclinaba ella en la penumbra del invernáculo: había rosas 

blancas, y estaban como ebrios con el olor de las rosas, y ella también era una rosa blanca, una rosa de 

terciopelo mojado; y su voz debía de tener algún parentesco íntimo con el agua, pues era húmeda y de 

clarísimas resonancias”.(AB, 11-12). 
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e por ser proveniente de Catamarca, província argentina cuja população, na maioria, é 

indígena.  

Apropriando-se de imagens clássicas de pureza (branca, alva, nívea, água 

cristalina, claríssima), o narrador mostra o contraste entre esses dois tipos de mulheres e 

seus desdobramentos: a tensão entre o terreal, vinculado à satisfação do corpo, e o 

metafísico, que diz respeito à alma e sua união com Deus por meio da mulher 

abençoada. 

Adán dedica à Solveig o “Caderno de Capas Azuis”, uma construção poética em 

que Solveig aparece como a mulher ideal, a mulher celeste, sempre bela, pura, uma rosa 

branca continuamente aveludada e perfumada, emancipada das quatro estações, ou seja, 

das intempéries do tempo. Adán ressalta que edificou uma mulher celeste sobre a base 

de uma mulher terrestre. Sugere que a Solveig celeste poderia ser a intermediária 

(mensageira) entre ele e Deus. Nesse caso, a construção desse ideal de mulher remete à 

representação da Virgem Maria, a intercessora de todos perante Deus.  

Fernanda Bravo Herrera (2007) percebe nesse tipo de amor devotado a Solveig 

como uma releitura dos Fedeli d’Amore (Os fiéis de amor), cujo mais notável 

representante é Dante Alighieri (1265-1321). Segundo Herrera, o Amor é um dos 

campos semânticos fundamentais que estruturam e organizam a escrita marechaliana. A 

figura de Beatriz, que é a guia na parte do “Paraíso” da Divina Comédia, representa, 

entre outras coisas, as ligações de Dante com as confrarias místicas de seu tempo, 

principalmente, os trovadores “Fedeli d’Amore”. Estes tinham como ideal feminino não 

a mulher física, mas a mulher idealizada espiritualmente, a Grande Mãe, no sentido de 

ser um meio nobre (ou representação) para que se tornassem “os eleitos”. Para os 

integrantes dos Fedeli d’Amore, a “Mulher” simboliza o intelecto transcendente, a 

Sabedoria, a Madonna Intelligenza. Eles acreditavam que o Amor a uma mulher poderia 

despertar o adepto da letargia em que o mundo cristão havia mergulhado, devido à 

ausência de dignidade espiritual dos chefes da Igreja, ao se voltarem, prioritariamente, 

para assuntos mundanos e temporais (BRAVO HERRERA, 2007). 

Em AB, entretanto, o narrador L. M. mostra o equívoco do poeta, “tecedor de 

fumaças”, pois a musa não corresponde à imagem que o poeta edificara e imortalizara 

no “Caderno” e tampouco aos sentimentos que Adán lhe devotara.  
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Ironicamente, Adán desprezou Irma, por julgá-la incapaz de elevá-lo ao plano 

metafísico-religioso; por seu turno, Solveig o despreza, preferindo o médico Lúcio 

Negri, por julgá-lo, economicamente, mais promissor que o poeta e mais facilmente 

manipulável por ela; portanto, um candidato ideal para se casar. Já Adán, poeta e 

professor, tinha um futuro incerto como intelectual e não correspondia às expectativas 

dela, como se pode verificar na citação a seguir: 

 

Solveig adivinhava em Lucio um tímido; e se as coisas caminhassem tal qual 

já se anunciavam, ela saberia dirigir seu talento, despertar suas ambições e 

fazer com que fosse “alguém” [...] E Adán Buenosayres? Incompreensível. 

Por que lhe deixara esse caderno de capas azuis? Não o compreendia: não era 

uma “intelectual” como sua irmã Ethel. (AB, p. 68).94 

 

Sob um ar misterioso e, aparentemente, inocente e virginal de adolescente, 

Solveig se revela uma mulher materialista, dissimulada e interesseira, disposta a fazer 

um casamento por interesse, muito distante da mulher ideal erigida pelo poeta Adán 

Buenosayres, pois o ar angelical era apenas aparência. O narrador L. M. deixa claro que 

Solveig, mesmo muito jovem, sabia exatamente o que queria e como fazer para 

consegui-lo: era conveniente manifestar inocência para se integrar ao rol das moças 

desejadas para contrair matrimônio, sugerindo que mulheres racionais, materialistas e 

ambiciosas não eram cortejadas para casar, então, ela prefere dissimular tais traços para 

conseguir seus objetivos. 

Esse comportamento racional de Solveig contrasta com o sentimentalismo do 

poeta Adán, invertendo os arquétipos atribuídos ou desejáveis às mulheres. Nota-se que 

os atributos e características tradicionalmente femininas se encaixam em Adán 

(sentimental, tímido, seguidor leal, gentil, introspectivo, cheio de pudor) e as 

masculinas em Solveig (racional, empreendedora, tomadora de decisões, ardilosa). Até 

mesmo o nome de Solveig remete ao masculino e solar. Com relação à arrumadeira, 

Adán adota os sentimentos tradicionalmente atribuídos à mulher (a culpa, o sentimento 

de ter sido tentado e seduzido). 

                                                           
94 “Porque Solveig adivinaba en Lucio a un hombre tímido; y si las cosas viniesen a parar en lo que ya 

estaban anunciando, Ella sabría dirigir su talento, despertar sus ambiciones y hacer que fuese “alguien” 

[...] ¿Y Adán Buenosayres? Incomprensible. ¿Por qué le había dejado a ella ese Cuaderno de Tapas 

Azules? No lo entendía: ella no era una “intelectual” como su hermana Ethel”. (AB, p. 106).94 
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Tal qual em Macunaíma, há uma inversão dos estereótipos, uma vez que as 

mulheres, em sentimentos e atitudes, assumem os estereótipos masculinos e os homens 

são mais sentimentais, equivocados em relação às mulheres. Estas se apresentam mais 

racionais e práticas, contrariando os tradicionais estereótipos. 

As afinidades entre Solveig e Lucio Negri mostram que mulheres e homens da 

mesma classe e etnia têm mais chances de compartilharem os mesmo interesses e 

afinidades. Assim, considerar apenas o sexo biológico como a principal diferença 

contribui para uma simplificação das intrincadas diferenças, que são atravessadas por 

outras dimensões, tais como classe, religião, etnia e raça. A classe constitui um fator que 

interfere na realização pessoal de indivíduos do mesmo gênero, como demonstram as 

intelectuais Ruth e Ethel.  

Em AB há personagens femininas significativas em várias frentes. Adán se 

revela um herói dúbio e ingênuo, cindindo por paixões terrenas (Irma e Ruth) e em 

busca de um amor platônico com a adolescente e virgem Solveig, como espelho da 

Virgem Maria, capaz de redenção, que, como veremos, se revelará mais madura que 

Adán em termos de vida prática. 

 

3.2.2 Ruth e Ethel: uma questão de classe 

 

Na linha de mulheres fora do padrão, além de Irma, destacam-se Ruth e Ethel, 

duas intelectuais com aspirações semelhantes, porém com destinos diversos, devido à 

interferência da classe social. 

Ruth, filha da proprietária da Taberna “A formiga de Ouro”, é uma jovem ruiva, 

bela e sensual, pertencente à classe trabalhadora (doméstica). Sente-se uma gata 

borralheira, confinada ao trabalho doméstico, mas com grandes sonhos e talentos 

artísticos. Enquanto lava pratos, declama peças clássicas e sonha com os aplausos e o 

reconhecimento do público. Leitora dos clássicos, ela discute com o poeta Adán 

questões estéticas, conquistando o reconhecimento e a admiração dele; porém, sem 

meios e oportunidades de alçar voos em direção à realização de seus sonhos, fica 

confinada à cozinha e aos deveres de empregada doméstica.  

Já Ethel, irmã de Solveig, é intelectual e uma exímia pianista, calorosamente 

aplaudida nos salões durante as tertúlias promovidas pela família dela. Ethel tem 
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consciência de seu talento e obtém o reconhecimento de seus pares e de outras 

mulheres.  

Fica visível que as mulheres nem sempre compartilham os mesmos direitos e 

privilégios, sendo que a classe social, no caso em questão, constitui um fator 

determinante. Ruth, apesar de ter inclinação e sonho de seguir a carreira artística, é 

fortemente desencorajada e incompreendida pela mãe, que faz questão de lhe ensinar 

que seu lugar é a cozinha, cuidando dos afazeres domésticos. Já Ethel é incentivada a 

aperfeiçoar seus dotes artísticos e tem oportunidade de fazê-lo. 

Nesse sentido, segundo Bourdieu (2010), as mulheres das classes trabalhadoras 

seriam mais desencorajadas a tentar carreiras profissionais tradicionalmente 

“masculinas” e mesmo a lutar por um posto de trabalho mais alto, sendo estimuladas a 

abraçar os papéis de mãe e esposa e/ou carreiras que remetem aos cuidados com a casa e 

com outras pessoas, como empregada doméstica, enfermeira ou professora primária. 

Ethel, por ser proveniente de uma família que tem condições de proporcionar 

estudos das artes, sobressai e discute com propriedade com os demais intelectuais que 

frequentam as tertúlias, a ponto de considerar fraco o desempenho dos intelectuais na 

sociedade argentina, questionando a suposta superioridade deles em relação às 

mulheres: “Ethel Amundsen, subitamente séria, refletia, com amargura, sobre a 

decadência intelectual de um sexo que se dizia superior e malograva em disparates, 

como Schultze...” (AB, p. 69).95 

Com a personagem Ethel, Marechal destaca um aspecto relevante em relação à 

desconstrução de estereótipos de gênero, pois realça o talento e a capacidade racional da 

mulher. É interessante notar que o pensamento de Ethel está em consonância com o das 

mulheres atuais que, em vez de postularem igualdade de direitos, lutam para que as 

diferenças sejam aceitas e respeitadas. Ela busca o reconhecimento de seu talento e não 

a igualdade com o sexo masculino, do qual ela discorda e com o qual discute em pé de 

igualdade: “[...] Ethel Amundsen interrompia frequentemente o orador, seja com suas 

objeções duras, seja com movimentos negativos de sua luminosa cabeça” (AB, p. 89).96 

                                                           
95 “Ethel Amundsen, repentinamente grave, reflexionaba no sin amargura en la decadencia intelectual de 

un sexo que se decía superior y malograba en disparates, como los de Schultze...”(AB, p. 69). 

96 “[...] Ethel Amundsen interrumpía frecuentemente al orador, ya con sus objeciones duras, ya con 

movimientos negativos de su hermosa cabeza”. (AB, p. 89). 
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Ethel reflete o contexto das primeiras décadas do século XX, na Argentina, 

quando a mulher começa a se sobressair no cenário social. Para Sarlo (1988), a 

modernidade proporcionou a diminuição do analfabetismo, embora poucas mulheres 

tivessem acesso à universidade. Apesar das dificuldades das mulheres para ingressar no 

campo intelectual, alguns nomes femininos começaram a surgir: Victoria Ocampo 

(Titânia), Nydia Lamarque, Norah Lange (Solveig) e Alfonsina Storni. Os grupos 

vanguardistas abriram espaços para que mulheres pudessem se expressar, como foi o 

caso de Norah Lange inserida no grupo Martín Fierro e Alfonsina Storni que foi 

membro do grupo Nosotros. Muitas dessas mulheres que participam de AB se 

encontram no Inferno de Cacodelphia, são chamadas de Ultras e condenadas por se 

destacarem na sociedade e praticarem atos transgressores (ultraintelectuais, ultrapoetas, 

ultraprostitutas...) para suas condições. 

Marechal, ao apresentar uma galeria de mulheres e homens de diferentes perfis, 

demonstra que o gênero feminino é um campo de representação com diferenças 

pautadas por classe, etnia, cultura, religião, idade, dentre outras. Sua ficção, ao expor as 

diversidades que perpassam a identidade feminina, colabora para desconstruir alguns 

estereótipos e estigmas atribuídos historicamente a grupos sociais vítimas de 

preconceito e discriminação, especialmente às mulheres.  

No confronto entre as mulheres representadas por Mário de Andrade e as 

concebidas por Marechal há sensíveis diferenças. Mário de Andrade procura inverter, 

por meio da paródia, as representações cristalizadas nos romances fundacionais, 

enquanto em AB alguns desses estereótipos são reforçados, principalmente no que diz 

respeito à sexualidade, vista como pecado e rebaixamento, porém, ainda que a 

personagem se veja submetida ao rígido quadro de valores, o narrador quebra a 

seriedade de Adán, mostrando o poeta neoplatônico como alheio à realidade. Em 

Macunaíma o sexo é concebido como celebração da vida, sem conotação de pecado, 

conforme se pode verificar no quadro a seguir. 
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Quadro 2 – Representações de mulheres em Macunaíma e Adán Buenosayres 

MULHERES LOIRA MORENA 

Romances de fundação Menina loura (portuguesa), tão 

graciosa e gentil, angelical, 

celestial, apropriada para casar, 

virginal (Virgem Maria). 

Moça morena (mestiça, fruto da terra) 

lânguida, voluptuosa, ardente e tentadora 

(Eva), languidez, espírito terrestre, 

maliciosa, sedutora, irresistível – mulher 

para fornicar. 

Macunaíma Alvinhas, imigrantes francesas, 

polacas, mulheres para fornicar 

(prostitutas), exímias 

profissionais do sexo, 

intencionalmente sedutoras, 

transmissoras de doenças. Não 

são do tipo para casar. 

Ci – Figura compósita: mãe do mato, 

rainha das icamiabas/amazonas, pendor 

lilithiano, insubmissa, guerreira, linda, 

mantenedora da tribo, feiticeira, mulher 

carnal e celestial, mulher para fornicar e 

para casar, para trabalhar e guerrear. 

Adán Buenosayres Solveig – figura compósita: 

adolescente, celeste, esfinge, 

civilizada, racional, citadina, 

mulher para casar.  

Irma: figura compósita: jovem, Lilith, 

Eva, Sereia, bruxa, bacante; tentadora, 

mulher carnal (infernal), flor selvagem, 

mestiça, ligada ao campo, mulher para 

fornicar e trabalhar.  

 

O mundo retratado em AB segue a clássica divisão filosófica entre matéria e 

espírito, corpo e alma, em que o segundo elemento do par é o desejável. O valor do 

sujeito é dado pelo desenvolvimento de sua capacidade espiritual, enquanto o apego ao 

corpo, à matéria é uma ofensa que leva o homem à perdição, ao distanciamento de seu 

destino metafísico. O sentimento de culpa e a oscilação entre satisfação do corpo e 

salvação da alma, bem como o comportamento civilizado do poeta cristão Adán, 

contrasta com o primitivo em Macunaíma, pela ausência de caráter e as constantes 

metamorfoses; porém, o comportamento e atitudes de Irma se aproximam das mulheres 

de Macunaíma, atreladas ao sexo sem culpa, alheias à religião e à moral que condenam 

tal ato. São batalhadoras e transgressoras (Ci era uma guerreira saqueadora; Irma, uma 

jovem liberada, praticante do sexo livre. Ambas belas, sedutoras e agressivas). 

Esses atributos as vinculam à linhagem de Lilith. Segundo Nelson Laraia, Lilith 

está presente na mulher tentadora, sedutora, que fascina e perturba. Os homens a temem 

e, ao mesmo tempo, sentem-se atraídos por ela (LARAIA, 1997). São esses sentimentos 

que emanam dessas duas mulheres. Mesmo Solveig, sob a aparência angélica e 

silenciosa, é ardilosa e calculista e, portanto, tem certo pendor lilithiano, pois Litith, 

para Sicuteri (1991), está sempre onde uma transgressão foi provocada, está na mulher 

que segue seus instintos e desafia as regras. Lilith está, enfim, onde o sexo não segue 

ordem nenhuma, como em Macunaíma ou em Adán Buenosayres, em personagens 
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como Irma, Ruth e Ethel, Ci, entre outras. Lilith representa a rebeldia contra a 

passividade, a submissão e a obediência (SICUTERI, 1991). 

 

3.2.3 Identidades cindidas:a comunidade imaginada e a comunidade científica 

 

Como vimos, as personagens, homens ou mulheres, possuem diferentes 

identidades, envolvendo uma identidade racial, étnica social. Nas duas obras, a nação é 

representada como um espaço onde coabitam diferentes grupos e coexistem diferentes 

temporalidades. As mulheres constituem uma categoria heterogênea, com interesses 

diversos. Se nos romances fundacionais as mulheres permanecem submissas, aceitando 

os papéis sociais que lhe são atribuídos, em Macunaíma e em AB, elas buscam a 

autonomia e independência. Nas duas obras também ficam evidentes que os 

preconceitos, o racismo, ainda se fazem presentes, merecendo reflexão e estratégias para 

convivência com respeito às diferenças. 

Marechal reencena o Gênesis para chamar a atenção para o pecado original 

disseminado pela literatura, não se trata da degustação da maçã (Irma), mas os discursos 

condenatórios da mulher mestiça, bem como a exploração desta. A ensaísta Maria Rosa 

Lojo compartilha essa ideia de que o racismo e o etnocentrismo estão na origem do 

projeto civilizatório e ao longo de toda a história do País. 

Em La trampa fundadora (2005), a ensaísta enumera uma série de antíteses 

irreconciliáveis que predominaram no cenário argentino após a independência, opondo 

unitários a federais, cidade a campanha, letrados a iletrados, cidadãos a gaúchos 

selvagens, a Europa a América, entre tantas outras.  

Na segunda metade do século XIX, com otimismo triunfalista, impõe-se o 

“projeto civilizador” que adquire perfis claramente racistas; e a literatura, com o seu 

poder simbólico e sua capacidade para atrair a identificação emocional, tem sido o 

combustível que mantém esses conflitos, marcados pelas exclusões em circulação até 

hoje. Para Lojo, a “sedução da barbárie”, exerce o seu magnetismo desde as escritas de 

Sarmiento, de Mármol, Echeverría, sempre buscando culpados. 

No século 19, antes do crescimento substancial que houve entre 1880 e 1920, 

acreditava-se que para construir a Argentina progressista o elemento indígena deveria 

ser varrido dos pampas, cedendo lugar para os imigrantes. Quando a imigração começa 
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a tomar conta das cidades, começa a resistência aos “bárbaros” imigrantes. Há rechaço, 

principalmente, aos imigrantes espanhóis e italianos, como faz Eugenio Cambaceres em 

En la sangre, um livro naturalista que coloca os italianos incultos que chegavam como 

um elemento retardatário e que ia corromper a Argentina, e como tinham como valor a 

ascensão social sem escrúpulos, iriam corromper as classes altas também. Em AB, 

vimos que esse mito é desconstruído, pois os italianos, além de trabalhadores, também 

se integraram à cultura argentina. 

Lojo (2005) comenta que sempre houve vozes contrárias a esse projeto 

excludente. No século XIX, os irmãos Mansilla, Lucio Victorio (1831-1913) e Eduarda 

(1834-1892), filhos de General Lucio Norberto Mansilla, representam, talvez, no mapa 

de século XIX, não só um olhar diferente, mas o modelo possível de uma Argentina que 

não foi, mas que poderia ter sido: uma nação capaz de integrar sem esmagar, superando 

os conflitos, o arcaico e o moderno, o crioulo e o europeu, o indígena e o espanhol. Uma 

nação onde os marginalizados e excluídos, as classes populares, as minorias étnicas, e, 

transpassando verticalmente, os estamentos sociais, as mulheres em geral, poderiam 

aspirar a um lugar próprio. Lucio V. Mansilla é capaz de ver, naquela época, que existe 

uma cultura indígena e que nela há valores que inclusive podem ser superiores aos da 

sociedade chamada de civilizada. Na obra de Eduarda Mansilla aparecem negros, por 

exemplo. Na literatura canônica eles foram eliminados, ou aparecem como animais, 

como em El matadero, de Esteban Echeverría (LOJO, 2005). 

No Século XX, em AB, o poeta Adán Buenosayres propõe uma comunidade 

inclusiva justa, pois, com o banimento de um passado habitado por índios e gaúchos e a 

hostilidade aos imigrantes, ele se sente totalmente sem raízes, mas se diz esperançoso de 

reconstruir uma tradição, por meio de um processo de revisão.  

Vale lembrar que, no contexto das comemorações do Bicentenário da Revolução 

de Maio, em 2010, a comunidade continua a cisão que remonta ao projeto da Geração 

de 1837. Grande parcela da população enseja uma revisão da história argentina para 

mostrar que essa tradição é fruto de um processo de extermínio dos indígenas, que 

representariam, por sua vez, a essência do país.  

Na vertente científica, uma pesquisa, realizada durante 12 anos, de 1992 a 2004, 

examinou o DNA de 12 mil pessoas em 11 províncias do país. O resultado mostrou que 

apenas 44% da população tinham origem europeia, 56% têm traços indígenas, sendo 
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que 10% eram índios puros. Para o jornalista inglês Richard Gott (2008), a conclusão 

desse estudo desconstrói a compreensão predominante sobre a composição étnica do 

país. “A Argentina é um país mais indígena do que nos fazem crer os livros de história” 

(GOTT, 2008, p. 5). 

No entanto, o discurso que arquitetou a nação é duradouro, mesmo em face à 

pesquisa, muitos preferem acreditar que são europeus deslocados, como a professora 

Nélida Baigorria. Para ela, o escritor Esteban Echeverría (1805-1851) fixou os “valores 

inegociáveis de nossa identidade”. Outros comemoram (muito poucos). Nesse impasse, 

a deputada Cecília Merchán apresentou um projeto de lei para substituir a imagem do 

ex-presidente Julio Argentino Roca97 (1880-1886 e 1898-1904) que liderou a Campanha 

do Deserto, presente nas cédulas de cem pesos, pela de Juana Azurduy, uma 

descendente de indígenas que criou um exército de mulheres para lutar pela 

independência da América do Sul. Uma terceira via assume uma atitude pessimista, 

como o professor de história e escritor Sergio Wischñevsky, que lamenta o processo de 

decadência por que passa a Argentina e que o sonho argentino tenha se esfacelado e, 

ainda, que o futuro se apresente sombrio, dada a necessidade de rever mitos e modificar 

o passado (CAVALCANTI, 2009, p. 11).  

Está em curso, na Argentina, um movimento de contestação da identidade 

argentina legada pela geração de 1837. “O argentino não é tão-somente o branco 

europeu, mas aquele que tem raízes indígenas como outros países da América Latina” 

(CAVALCANTI, 2009, p. 11).  

Retomamos aqui o argumento do terapeuta junguiano Roberto Gambini (1999) 

que salienta a necessidade de reconhecermos e valorizarmos uma parte de nossa 

identidade, nossa protoidentidade que vem de nossa primeira mãe índia, que preferimos 

ignorar, tal como Macunaíma. Nas palavras de Gambini, Mário de Andrade delineou em 

Macunaíma o grande drama que o Brasil vivia na época e que continua a viver: a 

incapacidade de operar a síntese entre as três etnias que formam a base de sua 

sociedade: o índio, o negro e o branco. Segundo Gambini, assim como o personagem 

Macunaíma, o brasileiro não pode se ver nem como branco, nem como negro ou índio. 

                                                           
97 Roca conduziu a denominada Campanha do Deserto, a qual diversas fontes qualificaram de genocídio e 

de purificação étnica. Roca, comandando um exército moderno e bem preparado, submeteu a Patagônia, 

vencendo a tenaz resistência dos povos originais de etnia mapuche, causando uma grande quantidade de 

vítimas e expulsando as populações restantes para áreas periféricas. 
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Ele poderia ver-se sintetizado nos três, numa resultante nova que transcendesse as 

diferenças. 

O problema do Brasil é o mesmo de Macunaíma e talvez o mesmo dos 

argentinos, a falta de reconhecimento da cultura indígena. Pois, segundo ele, os 

primeiros brasileiros nasceram de um europeu com uma índia, como na história de 

Macunaíma. Trata-se de um pai ausente, de uma mãe que foi eliminada e de um filho 

que cresceu num vazio de modelos, pois a cultura da mãe é desqualificada, por ser 

mulher e por ser índia representava apenas um veículo carnal.  

Essa falta é o nosso drama inconsciente não redimido: a incapacidade que temos 

de valorizar igualmente as três etnias que formam a base de nossa sociedade: o branco, 

o índio e o negro. (GAMBINI, 1999). 

A violência inaugural que reprimiu os traços da cultura indígena e africana 

tornou-se nossa sombra e, assim como o “charme” de Macunaíma camufla sua 

violência, os relatos oficiais da história buscam camuflar, varrer para o “porão do 

inconsciente” de nossa sociedade os atos de barbárie empregados durante a colonização 

brasileira por meio do elogio à bravura dos feitos de nossos sanguinários colonizadores, 

que são reverenciados como heróis. A esse respeito, Eduarda Mansilla, citada por Lojo 

(2005), adverte que existem dois tipos de barbáries: as de quem, a partir de um olhar 

eurocêntrico, são julgados como “primitivos” e “inferiores”, e a barbárie, 

frequentemente, muito pior, a da mesma civilização, que pretende impor a liberdade a 

golpes de sabre, e utiliza o ideal de justiça como instrumento opressor. 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal, de maneiras diferentes, buscam 

desmitificar as verdades e as identidades tidas como naturais, mostrando que são, de 

fato, construções culturais, perpassadas por interesses ideológicos ligados a determinada 

classe que detém o poder de representação; portanto, longe de ser uma entidade 

biológica universal, trata-se de um constructo sociocultural e linguístico-discursivo, 

produto das relações de poder, como atesta Louro (2001).  

Tanto Mário de Andrade quanto Marechal colocam em cena episódios em que 

sobressaem questões de alteridade representadas e disseminadas pelos discursos 

forjados em um passado colonizador que ainda tende a prevalecer. No entanto, as 

alteridades que se formam no interior das duas nações indicam a impossibilidade da 

identidade nacional ser entendida como uma comunidade de similares, mas, sim, como 
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grupos hierarquizados a partir das diferenças socioculturais de gênero e raça, entre 

outras.  

Com isso, fica claro que muitas interpretações que conhecemos sobre identidade 

e alteridade, do presente ou do passado, estão vinculadas à elaboração intelectual e 

cultural de historiadores e artistas. 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal mostram diferentes modelos de 

mulheres ativas e insubmissas, o que abala a crença na essencialização do feminino e do 

masculino, marcada por binarismos e desigualdades. Levam em consideração as 

diferenças percebidas entre os sexos, raças e classes, e mostram que as identidades, 

sejam elas sexuais, de gênero, geração, raça, religião, etnia, etc., não são um produto 

acabado, mas um processo contínuo que nunca se completa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho 

modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o 

futuro. 

(Jorge Luis Borges) 

 

Estas considerações se atêm às convergências e divergências entre Macunaíma e 

AB, obras que desafiaram, em seu tempo, as produções literárias vigentes em seus 

respectivos países. Mário de Andrade e Leopoldo Marechal produziram uma literatura 

considerada referência com relação a rupturas de velhos valores e experimentações 

linguísticas, em sintonia com as vanguardas europeias e os movimentos revisionistas 

nacionais. 

Macunaíma, de Mário de Andrade e AB de Leopoldo Marechal abordam temas 

semelhantes em suas obras, tais como a cultura popular, o folclore, as narrativas orais, 

mesclando textos de proveniência erudita e clássica com o acervo popular. Os dois 

intelectuais inauguram uma nova organização da linguagem literária, utilizam 

provérbios, quadrinhas populares e aproximam a língua escrita ao modo de falar. O 

humor, a ironia e a paródia são os procedimentos utilizados para efetuar uma sátira da 

sociedade e de movimentos literários do passado, como as literaturas fundacionais do 

Romantismo, e do presente da escrita, o parnasianismo, no caso de Macunaíma e o 

Crioulismo, em AB. Tais abordagens revisionistas estavam em sintonia com os 

movimentos de vanguarda da época. 

São obras marcadas pela polifonia, em que se pode identificar uma diversidade 

de vozes no interior do texto, ou seja, a existência de outras obras na organização 

interna de um discurso (BAKHTIN, 2004). Em Macunaíma, em apenas um dístico: 

“Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são”, Mário evoca para o debate Lima 

Barreto, com Triste fim de Policarpo Quaresma: o frágil major e suas lutas inglórias 

contra as poderosas e aguerridas saúvas, além de outras pragas igualmente daninhas que 

emperram o progresso da nação; Monteiro Lobato, com Jeca Tatu e sua habitual inércia 

decorrente da pouca saúde e a desmitificação do índio idealizado por Alencar; Gregório 

de Matos, com ironia, deboche, humor e irreverência, satiriza os costumes baianos, que 

vão desde os políticos corruptos, o clero conivente, os intelectuais alienados ou 

acovardados. Apesar de divergências entre esses escritores, Mário de Andrade busca 
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solidificar seus argumentos, juntando os diagnósticos desses intelectuais em prol de um 

mesmo objetivo: abalar o imaginário de um país paradisíaco, o do Brasil-paisagem, em 

que “em se plantando tudo dá”. Lima, com o major Policarpo Quaresma, mostra a 

improdutividade da terra e voracidade das formigas na devastação do cenário 

paradisíaco; Lobato evidencia a pouca saúde dos brasileiros, que se confunde com a 

preguiça e constitui uma discussão polêmica. Gregório traz outras nuances para os 

males do Brasil, que passam pelo poder e pela política. A paródia marioandradina 

remete ao texto e ao contexto dessas produções, satirizando a visão de cenário 

paradisíaco que tem permeado o imaginário da nação desde o “descobrimento” do 

Brasil.  

No contexto do Modernismo, à luz das novas tendências culturais e a atitude 

contestatória em relação ao passado triunfal, edênico e harmônico, a tarefa que se 

impunha aos intelectuais era rever os imaginários disseminados pela literatura de 

fundação. Era preciso, desvendar o Brasil real, livre das idealizações, sob a ótica da 

irreverência e humor, da invenção e questionamento, e Mário de Andrade se destaca 

nesse empreendimento (BERND, 2003).  

De modo semelhante, AB também constitui uma tentativa ambiciosa de romper 

com a tradição anterior e abrir caminhos para novas formas de expressão literária. Em 

AB, além da polifonia, há a heterogeneidade enunciativa, desenvolvimento de várias 

vozes, no caso, as dos intelectuais mantín-fierristas presentes na obra, com os quais 

Marechal estabelece constantes debates a respeito da identidade, da argentinidade e da 

literatura. Nos debates, sobressai a crítica à construção do imaginário nacional pela 

geração de 1837, capitaneada por Echeverría e Sarmiento, inseridos no Romantismo. A 

famosa Geração 1837 considerava os pampas como um extenso território vazio, 

desconsiderando as formas de sociabilidades, representadas pelos gaúchos, índios e 

mestiços (os bárbaros). Até mesmo o legado espanhol deveria ser esquecido, por não 

estar alinhado com a Europa progressista, conforme afirma Freitas-Neto (2008).  

Esse autor salienta que a literatura produzida por essa geração caracteriza-se pela 

excessiva vontade de imitar a Europa e se distanciar do passado colonial. Os pampas, 

apresentados como deserto, consistiam no espaço a ser preenchido pelos imigrantes, que 

trariam o progresso e depurariam a raça. Os índios foram praticamente varridos dos 

Pampas, os imigrantes vieram, encheram a cidade com suas ruidosas presenças, 
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passaram a ser considerados os novos bárbaros e um problema para a identidade 

argentina. 

Nesse debate em torno da restauração do passado colonial, Marechal possui 

aliados no passado, Lucio V. Mansilla, que mostra que os índios não eram assim 

terríveis como o fez parecer Echeverría, destacando que a barbárie dos 

autodenominados civilizados às vezes é pior e mais implacável do que a dos nomeados 

de bárbaros. 

No presente da escrita, o índio motiva várias considerações e Bernini (Scalabrini 

Ortiz) é o que mais se empenha na defesa deles, condenando o genocídio dos “legítimos 

proprietários dos pampas”. No entanto, após caloroso debate acabam se convencendo de 

que eles pertenciam mais à pré-história argentina que propriamente à história e que o 

gaúcho seria um sucessor dessa etnia. 

Se em AB o desaparecimento do índio da história da argentina é aceito como 

parte da evolução e do progresso, em Macunaíma, o índio negro parodia os índios 

idealizados nos romances alencarianos e marca sua presença na história. Contudo, esse 

índio negro se torna branco e, sem realizar uma síntese entre as raças, sua identidade 

continua oscilante, passando por constantes metamorfoses. Para Gambini (1999), falta a 

Macunaíma e ao Brasil reconhecer sua “alma” indígena, como parte da identidade 

brasileira. O mesmo poderia ser dito da Argentina que empurra o índio para a pré-

história, como se assim se resolvesse o problema. Diferentemente, em Macunaíma o 

índio não apenas faz parte da história, mas é seu herói, ainda que um tanto 

metamorfoseado. Ele não consegue cumprir seu destino de herói porque falta-lhe 

organização e, segundo Gambini (1999), não completa seu processo de individuação, 

por repercutir a desvalorização de sua etnia pelos brasileiros, incluindo os próprios 

índios. 

Mário de Andrade e Leopoldo Marechal também discutem com seus pares, no 

presente da escrita, questões relativas ao espaço e sua representação como parte da 

identidade. Mário condena o regionalismo, propagado pelo grupo Verde-Amarelo, que 

tem como eixo a cidade de São Paulo. Marechal critica o Crioulismo, pelo banimento 

dos imigrantes da produção literária na representação da cidade de Buenos Aires. 
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Aqui importa lembrar que, na Argentina, na década de 1920, um grupo de 

intelectuais, capitaneado por Jorge Luis Borges98 (1899-1986), retoma a questão crioula 

e nacional em uma versão denominada por Beatriz Sarlo (1996) de Vanguardismo 

crioulista, que em AB é denominada de Crioulismo. Nessa vertente, a gauchesca se 

estabeleceu como paradigma do nacional, exaltando a figura do gaúcho, valorizando o 

subúrbio e o campo, onde se encontrariam as “verdadeiras” raízes da identidade 

argentina, em clara oposição ao cosmopolitismo “degenerado” pelas correntes 

imigratórias que superpovoavam a cidade de Buenos Aires. 

Mesmo antes da escrita de AB, Marechal (1926) já criticava abertamente essa 

tendência. Em uma resenha de El tamaño de mi esperanza, de Borges, que põe em 

relevo o tão decantado subúrbio, Marechal lamentava esse fato, ressaltando que o 

subúrbio e o gaúcho estavam se tornando uma das enfermidades específicas da literatura 

argentina. Em vista disso, ele propõe: “Esqueçamos o gaucho. No umbral dos novos 

dias cresce outra lenda maior e mais digna do nosso verso” (MARECHAL, 1926, p. 5). 

Em AB, não se poupam críticas a essa tendência e ao seu representante mais ilustre, 

Pereda (Borges), conforme se pode constatar na avaliação que Franky Amundsen faz 

dessa personagem, considerando-o um culto alienado da realidade circundante: 

 

Franky o estudava com certa melancolia glacial. 

– Assombroso! – observou, por fim, apontando para Pereda – Mandaram-no 

estudar grego na Universidade de Oxford, literatura em Sorbonne, filosofia 

em Zurique, e depois volta para Buenos Aires para meter-se até a virilha em 

um crioulismo de fonógrafo! Bah! um pobre alienado! (AB, p. 77)99. 

 

Segundo Javier de Navascués (1997, p. 761), Marechal não perdoa o jovem 

Borges pelas suas incursões crioulistas, dentro e fora do romance, mantendo um 

relacionamento de atração e repulsão, com alguns aspectos convergentes entre ambos. 

Ainda em AB, um dos amigos do poeta Adán, Samuel Tesler, critica as representações 

                                                           
98 Em Jorge Luis Borges, podem ser observados estilos muito diversos, desde textos claramente 

regionalistas e localistas, de 1918 a 1928, até escritos filosóficos e de caráter universal que se 

identificariam com a textualidade do Borges maduro das décadas seguintes ao ano de 1930. Em Fervor 

de Buenos Aires (1923), por exemplo, descreve uma cidade com características quase intocadas pelas 

grandes transformações decorrentes do processo imigratório e do progresso. (PINTO, 2003). 

99 No original: Franky lo estudiaba con cierta melancolía glacial. 

– ¡Despampanante! – observó al fin, señalando a Pereda –. Lo mandan a estudiar griego en Oxford, 

literatura en la Sorbona, filosofía en Zurich, ¡y regresa después a Buenos Aires para meterse hasta la 

verija en un criollismo de fonógrafo! ¡Bah! ¡Un pobre alienado! (AB, p. 77). 
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típicas como as do gaúcho, ou tipos como o “malevo”, o “taita”, o “compadrito” que 

não teriam nada de louvável, tidos como essências da argentinidade: “Criollismo era o 

nome de tão obscura heterodoxia [...] que elevava ao nível dos deuses do Olimpo certos 

personagens do subúrbio de Buenos Aires cujas façanhas apareciam cotidianamente 

registradas nos arquivos da polícia da Cidade (AB, p. 328-329).100 

Marechal condena o denominado “crioulismo urbano de vanguarda”, nem tanto 

pela nostalgia de voltar ao passado gauchesco, mas pelo aspecto artificial e 

contraprogressista, que impôs toda uma tradição voltada para os aspectos rurais-

pampianos e coloniais, virando a costas para a realidade tal qual se apresentava. Em “El 

gaucho y la nueva literatura rioplatense”, um ensaio de 1926, Marechal critica o aspecto 

artificial e desatualizado desse movimento. Para ele, nada haveria de censurável nisso se 

se tratasse do campesino real, mas se tratava de idealizações literárias de homens da 

cidade (MARECHAL, 1926).  

Diante das tendências de exclusão dos intelectuais argentinos, do passado e do 

presente, o jovem poeta Adán reclama de se sentir totalmente sem raízes. O escritor 

considera que a Argentina tem distorcido as tradições de seu povo, produzindo uma 

geração de migrantes desenraizados. Diante da consciência desse vazio cultural, o poeta 

Adán se propõe a reconstruir o passado, pois renunciar a ele seria renunciar a uma parte 

de si mesmo. Também não se pode virar as costas para o presente, como fizera a 

vertente crioulista que, na busca de uma Buenos Aires pretérita, cria uma “uma cidade-

museu”, já que o homem não vive lá. Para Pinto (1998), Borges, como outros crioulos, 

opera uma organização do esquecimento, suprimindo toda a memória incômoda, ou 

seja, a presença de imigrantes que lotavam a cidade.  

Diferentemente, Marechal, em AB, empreende uma poética que apresenta a 

inclusão e integração histórica de várias identidades que conformam a nação desde suas 

origens. Segundo Lojo (2004), a intenção de Marechal era colocar em relevo a memória 

e os “esquecimentos”, consciente de que toda existência ou ausência no presente exige 

uma história que a referende no passado. 

                                                           
100 No original: “Criollismo” era el nombre de tan oscura heterodoxia [...] que se trataba de levantar hasta 

el nivel de los dioses olímpicos a ciertos personajes del suburbio porteño cuyas hazañas aparecían 

cuidadosamente registradas en los archivos policiales de la ciudad. (AB, p. 328-329). 
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Se Marechal condena o crioulismo pelo seu caráter segregatório, ou seja, por 

manter os imigrantes fora da nação imaginada, Mário também condena a tendência 

regionalista proposta pelo grupo Verde-Amarelo.101 

Para Cassiano Ricardo, em Martim Cererê, os heroicos bandeirantes realizariam 

a “paulistanização” do Brasil, pois os valores dos bandeirantes paulistanos 

“sintetizavam a própria a brasilidade” (VELLOSO, 1993, p. 11). Para esse grupo, São 

Paulo era o centro ordenador da nacionalidade. Exaltava os paulistas/bandeirantes como 

heróis da pátria e símbolo da nacionalidade, exemplo de brasileiro patriota e valoroso, 

disposto a doar sua vida pelo bem da pátria, visando ao futuro grandioso do Brasil.  

Esses heróis exaltados por Cassiano Ricardo não escapam dos jogos de 

desmascaramento marioandradino. Na “Carta pras Icamiabas”, Macunaíma declara que 

os paulistas bandeirantes são “gente ardida e avalentoada, e muito afeita às agruras da 

guerra. [...] assim assaz numerosos são os distúrbios por cá, em que, não raro, tombam 

na arena da luta, centenas de milhares de heróis, chamados bandeirantes” (Mac, p. 68). 

A versão verde-amarela é contestada por Mário de Andrade, que enfatiza os 

conflitos ignorados pelo grupo, sugerindo que os paulistas/bandeirantes são propensos a 

entrar em lutas, mas não saíam delas com vida, tornando-se heróis, porém mortos. Essa 

afirmativa arranha a imagem celebrativa do Brasil que se queria progressista e ordeiro. 

Os deslocamentos geográficos resultantes de fugas espetaculares do herói têm o 

intuito de mostrar uma nação mais integrada, apesar dos contrastes regionais. As 

trajetórias por terra, pelo mar ou pelo ar (sobrevoando o Brasil no tuiuiú-aeroplano) 

permitem vislumbrar o país, contendo temporalidades e conjunto de elementos diversos. 

Mário de Andrade optou pelo caminho do folclore para a superação dos contrastes 

espaciais e sociais brasileiros. Nesse sentido, a questão da “organização da nação” se 

deu pela leitura da tradição cultural das distintas regiões brasileiras (VELLOSO, 1993, 

p. 11). 

                                                           
101 O grupo Verdeamarelismo (1926-1929) ou Verde-Amarelo contou com a participação de Cassiano 

Ricardo, Menotti del Picchia e Plínio Salgado. Seus integrantes propunham um retorno às origens da 

civilização brasileira, romantizando e mitificando sua gênese, conforme se observa na obra 

representativa dos ideais do grupo, Martim Cererê, que aproveita lendas indígenas e africanas para 

cantar o desenvolvimento do Brasil. (VELLOSO, 1993, p. 89-112). 



165 

 

Mário foi enfático na defesa de um só Brasil com sua diversidade. Em várias 

ocasiões, ele se manifestou contra o regionalismo. Em carta para Câmara Cascudo, em 

novembro de 1925, ele declarou: 

 

[...] sou contrário ao Regionalismo. Acho desintegrante da ideia de nação e 

sobre este ponto muito prejudicial para o Brasil, já tão separado. Além disso, 

fatalmente o regionalismo insiste sobre as diferenciações e as curiosidades, 

salientando não propriamente o carácter individual psicológico de uma raça, 

porém seus dados exóticos... (ANDRADE, apud MORAES, 2015, p. 15). 

 

Ele condena até o elogio de cunho regionalista de Sérgio Milliet ao livro Raça, 

de Guilherme de Almeida. Milliet ressalta o valor da obra e do autor, afirmando que 

"Guilherme é profundamente brasileiro. Digo mais paulista." Mário de Andrade 

publicou uma “carta protesto” a Sérgio, condenando essa atitude, asseverando a 

necessidade de abandonar tal visão regionalista: 

 

[…] Que historiada é essa, Sérgio, meu amigo, de falar [...] que “só se é 

brasileiro sendo paulista!” Protesto. [...] carece tomar cuidado com os 

símbolos e com os sentimentos perniciosos. Como o símbolo, o paulista é 

também aquela besta reverendíssima da guerra dos Emboabas, ainda por 

cima arara e covardão… [...] a gente vive em estado de sítio. Porém eu, que 

vivi na rua observando revoltosos e legalistas, tenho muito que contar sobre a 

psicologia do paulista. (ANDRADE, apud MORAES,1979, p. 106). 
 

Mário faz questão de lembrar a derrota dos paulistas na Guerra dos Emboabas e 

outras deficiências desses “heróis” para que eles não sejam tomados como referência de 

brasilidade. 

Pelo exposto, vimos que tanto Mário de Andrade quanto Leopoldo Marechal 

condenam a valorização de determinados espaços em detrimento de outros porque 

acabam criando cisões. Ambos abordam dois macroespaços relacionados à cidade e ao 

campo, mas suas narrativas se passam, em grande parte na cidade, São Paulo, no caso 

de Macunaíma, e Buenos Aires, no caso de AB. 

Nota-se certa contradição, especialmente, em Marechal que, em várias 

oportunidades, condena a cidade de Buenos Aires, qualificada como a cidade da coruja, 

cujo símbolo, de acordo com Tesler, é a galinha Bataraza, por ser “a ave gorda e torpe 

até dizer basta” (AB, p. 23).102 No episódio de Beba Robles, o centro da cidade assume a 

                                                           
102 No original: [...] el ave gorda y torpe hasta decir basta. (AB, p. 23). 



166 

 

forma de uma sereia que seduz mocinhas belas e incautas para a vida noturna e depois 

as expulsa, derrotadas, para o bairro de onde vieram, numa clara oposição entre cidade-

centro e bairro. 

Beba, a filha pródiga, retorna ao bairro onde viveu até sua adolescência para o 

velório do pai, o gaúcho Pisador de Barro. Hostilizada por parte da família, espera a 

autorização do irmão mais velho para entrar. O narrador L. M. conta a história dela, 

culpando o centro pela sedução e ruína de Beba, contrapondo a sedução e a 

insensibilidade do centro da cidade à inocência familiar do bairro: 

 

Foi a loucura do Centro, e a cidade que eleva à noite o perigoso canto de 

sereia! E o bairro ficou como um deserto! Lá duas boas almas guardaram 

suas roupas brancas e enterraram seu riso infantil debaixo de uma figueira 

que ainda chora. Então, que foi a sua vida, Cascabel, Cascabelito? Foi um 

revoar cego em torno de luzes malditas, e um rápido queimar de suas asas, lá 

no cabaré, sem glória [...]. Agora você é a flor de trapo (brilhante, sim, mas 

sem seiva), que se prende como luxo de um dia à existência fútil dos 

magnatas. (AB, p. 146).103 

 

Trechos da letra do tango Cascabelito entremeiam a histórica Beba, como se 

fosse sua trilha sonora. Segundo o narrador L. M., a história dela cabe em uma letra de 

tango. Buenos Aires assume um perfil mitológico de Sereia que atrai não só as 

mocinhas sonhadoras, mas também milhares de imigrantes sonhadores, com esperança 

de crescer com o país, mas acabam se frustrando com as poucas oportunidades para 

isso. 

O Adán marechaliano, similar ao flâneur, lê o espaço público da Buenos Aires 

que se moderniza, que guarda contrastes, metonimicamente representado pela rua, como 

realidade dinâmica e confusa. Lê a cidade como um discurso polifônico e polissêmico: 

um espaço de heterogeneidade, um espaço que abarca “toda a gente da terra”, com seus 

dramas, suas línguas que se misturam. 

Nesse aspecto, há um contraste desfavorável à cidade, com sua turbulência, seus 

labirintos infernais, constituem o contraponto da serenidade dos campos de Maipú, 

                                                           
103 No original: ¡Fue la locura del Centro, y la Ciudad que levanta en la noche peligroso canto de sirena! 

¡Y el barrio se quedó como desierto! Allá dos almas buenas guardaron tus percales y enterraron tu risa 

infantil al pie de una higuera que todavía llora. ¿Qué fue tu vida entonces, Cascabel, Cascabelito? Fue 

un ciego revolotear en torno de luces malditas, y un rápido quemarse de tus alas allá, en el cabaret sin 

gloria [...] Ahora sos la flor de trapo (brillante, sí, pero sin savia) que se prende como lujo de un día en 

la existencia inútil de los magnates. (AB, p. 146). 
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situados nos domínios da memória e da infância. Um espaço paradisíaco, porém 

ameaçado pela efemeridade do tempo, que arruína tudo, cabe ao poeta eternizá-lo pela 

sua arte. Nesse aspecto, as poéticas de Marechal e Borges se aproximam. Ambos 

efetuam um recuo estratégico para um tempo mítico e um deslocamento para fora da 

cidade moderna. No entanto, Marechal dialoga com esse espaço, enquanto Borges o 

ignora parcialmente, quer seja poetizando a periferia, quer seja descrevendo uma cidade 

diferente da real, uma cidade mítica irreconhecível. 

A proposta de Mário de desgeografizar o país também apresenta contradições, 

pois a cidade de São Paulo se sobressai para o bem e para o mal. A cidade e os paulistas 

são alvo das críticas irônicas, na carta de Macunaíma, ao descrever a cidade. A adoção 

de inovações tecnológicas, urbanísticas e sanitárias do período se revela ineficiente, pois 

a cidade se apresenta inóspita, as ruas estreitas são ocupadas por lampiões e estátuas, 

sobrando pouco espaço para as pessoas transitarem. O ornamental (estátuas e lampiões), 

segundo Macunaíma, tem mais direito às ruas que as pessoas. “A belíssima cidade de 

grato o seu convívio, [...] toda cortada de ruas habilmente estreitas e tomadas por 

estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara escultura; tudo diminuindo com astúcia o 

espaço de forma tal, que nessas artérias não cabe à população” (Mac, p.67). 

A solução, melhoria da circulação, é apresentada em forma de humor negro, em 

vez de alargar as ruas, por meio de um projeto urbano, o intuito é dizimar a população 

pobre: 

 

As ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizinhos e 

velívolas cascas de frutos; e em principal duma finíssima poeira, e mui 

dançarina, em que se despargem diariamente mil e uma espécimens de 

vorazes macróbios, que dizimam a população. Por essa forma resolveram, os 

nossos maiores, o problema da circulação; pois que tais insectos devoram as 

mesquinhas vidas da ralé; e impedem o acúmulo de desocupados e 

operários; e assim se conservam sempre as gentes em número igual. (p. 67-

68, grifos nossos). 

 

Evidencia-se o descaso com a população de baixa renda (“as mesquinhas vidas 

da ralé”). Macunaíma registra a cultura dos homens da “belíssima cidade” como 

marcada pela poluição, um dos mais graves problemas ambientais gerados pela 

intervenção do homem sobre o meio natural. Já na época, a poluição era uma ameaça à 

vida, espalhando doenças e garantindo certo equilíbrio demográfico, ou seja, a produção 

dos “vorazes macróbios” impedem a reprodução da ralé e o “acúmulo de desocupados e 
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operários”. Nota-se que Macunaíma, avesso ao trabalho, desvaloriza o trabalho dos 

operários, colocando-os no mesmo patamar dos desocupados. 

As construções irônicas, como ferramenta da paródia, desqualificam o objeto de 

que se trata: a cidade de São Paulo e as autoridades que gastam os “oiros da nação”, mas 

são incompetentes para governá-la. Mário de Andrade denuncia a política equivocada 

de desenvolvimento urbano, a negligência com a saúde pública e o descaso com as 

classes menos favorecidas. 

Enfatiza a disparidade social do Brasil proveniente do sistema capitalista, que 

divide a sociedade paulistana, espacialmente, entre poderosos (cafeicultores, 

multimilionários e os políticos, que vivem nos palácios) e os trabalhadores imigrantes, a 

maioria italianos, que Macunaíma considera escravos e que sobrevivem nas periferias, 

bairros miseráveis sem condições dignas de habitação, conforme ilustra a citação a 

seguir: “Nos bairros miseráveis, surge anualmente uma incontável multidão de rapazes e 

raparigas bulhentos, a que chamamos ‘italianinhos’;104 destinados a alimentarem as 

fábricas dos áureos potentados, e a servirem, escravos, o descanso aromático dos 

Cresos” (Mac, p. 65). 

A cidade dos bandeirantes empreendedores, a locomotiva que nunca para, é 

incapaz de promover o bem-estar de seus habitantes que trabalham nas fábricas, 

contradizendo as ideias de Cassiano Ricardo, para quem a identidade brasileira é 

formada pela união cordial do português, do índio, do negro e do imigrante, ressaltando 

que, no Brasil, não há lugar para luta de classes e sim para a cooperação e a colaboração 

entre o capital e o trabalho, sob direção e vigilância do Estado (VELLOSO, 1993). 

Como vimos, os traços convergentes são muitos. Além dos já citados, destacam-

se a diluição de fronteiras entre gêneros e o uso de uma linguagem impura, 

caracterizada pela experimentação, que não mais se pautava em regras e modelos 

tradicionais. Mário de Andrade e Leopoldo Marechal, em suas escritas, jogam com a 

justaposição e mistura de elementos díspares. Essa mescla leva à indefinição e à 

                                                           

104 Foram muitas as nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil desde as primeiras décadas do 

século XIX, mas o italiano superou todas elas. Mesmo não sendo o “mais branco e instruído”, ficou 

marcado como um imigrante adequado e confiável para a execução das tarefas que o Brasil dele 

esperava. Entre os séculos XIX e XX, cerca de 1,5 milhão de imigrantes italianos vieram residir no 

Brasil. A cidade de São Paulo chegou a ser identificada como uma “cidade italiana” no início do século 

XX. Eles chegaram a representar 90% dos 50.000 trabalhadores nas fábricas paulistas, em 1901. 

(GOMES, 2000). 
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ausência de pureza e está presente na narrativa em todos os níveis: na mistura de 

gêneros, na confusão de tempos e espaços, no cruzamento do erudito com o popular, na 

indeterminação das personagens, na linguagem, dentre várias. 

Outra semelhança entre eles consiste em que ambos buscam a aproximação do 

local com o universal, valorizando um passado nacional, revelado por meio de pesquisa 

das tradições e leituras dos romances formadores de suas respectivas pátrias. Essa volta 

ao passado é lida à luz de um presente revolucionário, marcado pela recepção das 

influências inovadoras trazidas pelas vanguardas europeias e pela experimentação 

estética e a dissolução de gêneros puros. 

Nesse momento de revisionismo, a intelectualidade brasileira e a argentina 

foram bastante profícuas em reler os valores nacionais e apresentar um contraponto às 

visões das literaturas fundacionais, revendo o discurso fundador das nações na tentativa 

de conceder visibilidade às suas margens, discutindo questões relacionadas às 

essencializações e aos estereótipos presentes nos processos de construção de 

identidades, levando em conta a articulação com as questões sociais, étnicas e raciais. 

A leitura efetuada da tradição por esses grandes autores evidenciam que os 

textos que se entrecruzam na escrita desses autores contribuem para atualizar certos 

mitos em um processo de apropriação seletiva e crítica do passado. Mário e Marechal, 

nas suas leituras, tendem a subverter a ordem anterior. Ambos apresentam um texto 

inovador, no sentido de impor uma nova linguagem, que valoriza a linguagem popular e 

desvia-se da maneira já estabelecida de fazer literatura.  

São também inovadores no sentido atribuído por Tânia Carvalhal de possibilitar 

uma leitura diferente dos que os precederam e, desse modo, revitalizar a tradição 

instaurada. Essa disposição de inverter o instituído, “de instigar uma releitura, se dá 

graças à interação dialética e permanente que o presente mantém com o passado, 

renovando-o” (CARVALHAL, 1986, p. 63). Dessa forma, percebe-se a riqueza das 

obras em foco. Por mais afinidades que apresentem, elas proporcionarão ainda e sempre 

outras possibilidades de leitura, outras interpretações. 
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APÊNDICES 
 APÊNDICE A –OS HERÓIS MARTINFIERRISTAS 

PERSONAGENS  PERSONALIDADE  

Adán Buenosayres  

 Poeta metafísico, professor, melancólico, 

sentimental, introspectivo, mal-humorado, oscila entre 

a religião, a elevação do espírito, e a tentação da 

matéria.  

Leopoldo Marechal (1900-1970) 

Professor, bibliotecário e secretário de cultura 

do governo Juan Domingo Peron, mas foi 

sobretudo poeta. 

Samuel Tesler 

Filósofo metafísico, megalomaníaco, considera-se 

como um gênio incompreendido, visto como 

esquizofrênico, soberbo, Leão de Judá, ébrio. 

Jacobo Fijman (1898-1970) 

Poeta judio-argentino, escritor, músico e 

pintor, interessado em metafísica. 

Schultze  

Astrólogo, inventor do neocrioulo e do inferno de 

Cacodelphia, guia Adán pelo inferno de Cacodelphia, 

Neogogo. Sempre com uma chave de fenda, querendo 

modificar o universo. 

Oscar Schultz Solari -Xul Solar (1887-

1963)  

Artista plástico e poeta aficionado pelas 

ciências ocultas, ilustrador da revista Martín 

Fierro, criador do neocriollo, linguagem 

universal que incluía o espanhol, o português, 

o inglês, francês, grego e sânscrito, além de 

argentinismos. 

 

Franky Amundsen  
Anfitrião das tertúlias, visto como mestre de conjuros, 

apresentador, Globe-trotter, embaixador da juventude, 

Nórdico, speaker y animador, humorístico. 

Oliverio Girondo (1881-1967) 

Poeta vanguardista e jornalista. Sua obra é 

considerada uma lufada de junventude e 

renovação. Autor de Veinte poemas para ser 

lidos en el tranvia (1922) no qual consta o 

poema “Rio de Janeiro”. 

 

Arturo Del Solar 

 Crioulista prático, guia nas aventuras pelos 

subúrbios. 

Ricardo Güiraldes (1866-1927)  

Escritor e poeta (líder do grupo Florida), autor 

de Don Segundo Sombra (1926) 
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Luis Pereda  

Crioulista teórico cegueta, fortachão, bochincheiro, 

ruidoso, “causador”, considerado como crioulista 

teórico. 

Jorge Luis Borges (1899-1986) 

Escritor, poeta, tradutor, crítico literário e 

ensaísta, uma das figuras mais importantes no 

cenário intelectual argentino. Autor de Fervor 

de Buenos Aires (1923), dentre várias obras 

de natureza diversa. 

Petizo Bernini 

 Sociólogo de vanguarda, homem de intelecção e 

paixão, natureza dual, baixo, denominado de “o 

homem da perna diminuta.”  

Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959) 

Historiador, filósofo, periodista, escritor, 

ensaísta, poeta, além de agrimensor. 

Descendente de imigrantes anglo-saxões e 

italianos. Autor de obras como El hombre que 

está solo y espera (1931) 

Fonte: Elaboração nossa para esta tese. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – FIGURAÇÕES DA IDENTIDADE ARGENTINA 

Episódios Características Situação 

CAVALO CRIOULO 

MORTO 

Feio, cabeçudo, “patudo”, sujo, 

dentes gastos e sarrosos, “cagón”. 

Degradação da tradição crioula, 

representada pelo gaúcho e seu 

cavalo, imbatíveis na arte da guerra. 

GLIPTODONTE  

 

Tatu gigante e peludo, testemunho 

da formação geológica e etnográfica 

da nação. Materialização do 

“Espírito da Terra”, teorizado por 

Bernini (Ortiz). 

A formação etnográfica da nação 

pampiana seria constituída com 

contingentes humanos vindos de 

todas as partes do globo, conforme a 

dinâmica história da humanidade. 

CACIQUE 

PALEOCURÁ 

Índio fantasmal, estereotipado, nudez 

hercúlea, aspecto ameaçador e 

demoníaco, guardião dos pampas 

contra a entrada dos usurpadores. 

Apreciador de aguardente.  

Os índios, embora aguerridos, eram 

inocentes, liberando o acesso aos 

pampas em trocas desfavoráveis. A 

ingenuidade justificava a extinção 

dessa raça. 

GAUCHO (SANTOS 

VEGA) 

O gaúcho representava o 

prolongamento do sangue indígena, 

tipo valente e guerreiro, demostrava 

destrezas nas lutas em favor da 

pátria. Considerado o cimento escuro 

que sustenta a bela edificação da 

nação. Rebelde à ordem, livre e 

exímio cavaleiro, sublime cantador 

de repentes (payador). 

Os gaúchos estavam ligados ao 

passado, à vida rural e, de uma 

maneira concreta, às raízes 

culturais. Santos Vega é condenado 

pela falta de ambição. Constituía 

ameaça ao progresso capitalista. Daí 

a sua derrota diante do imigrante e 

ao projeto político liberal de 

civilização. 

JUAN SEM ROUPA Personagem fosfórico, satanás 

(Ántrax), vencedor do gaúcho 

trovador Santos Vega. Capaz de 

Representa o ideal de uma nação 

progressista, competitiva, que 

valoriza as transações mercantis 
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constantes metamorfoses para se 

adaptar às situações, seria uma das 

figurações do diabo.  

capitalistas em detrimento de 

apegos artísticos, humanos e 

religiosos. 

COCOLICHE, 

OUTROS 

IMIGRANTES E 

CONQUISTADORES 

Trabalhadores e aventureiros vindos 

da Itália (cocoliche) e de outros 

países em busca de uma vida melhor. 

Os imigrantes colocam a nação na 

linha do progresso, segundo a lei 

mercantil, nem sempre justa para 

ambos os lados, mas desestabilizam 

a identidade nacional. 

MARTIN – O 

SOLDADO CRISTÃO 

Cavaleiro cristão e guardião da 

cidade. Justo e inocente, deu a 

metade de sua capa ao pobre e este 

lhe tomou a outra metade. 

Propõe uma comunidade cristã, que 

saiba dividir melhor os bens; porém 

condena a ambição dos pobres 

parasitas e egoístas que querem 

sempre mais sem se dar ao trabalho 

de semear para colher. 

NEOCRIOLO Ser autômato mutante cuja 

linguagem apenas Shultze entendia. 

Projeto futurista com intuito de unir 

as nações do continente americano 

por meio de uma língua comum. 

Fonte: Elaboração nossa para esta tese. 
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APÊNDICE C – ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 

Estereótipos de homem Estereótipos de mulher 

Racional, lógico 

Dinâmico, viril, superior 

Empreendedor, saliente, provedor 

Estratégico, ardiloso 

Independente, livre 

Competitivo, tomador de decisões 

Agressivo, imperativo 

Espaço público  

Sujeito/produtivo 

Emocional, intuitiva, sentimental, sonhadora 

Passiva, frágil, inferior 

Empática, tímida, dependente 

Espontânea, natural, acomodada 

Dependente, subordinada 

Cooperadora, seguidora leal 

Dócil, servil, gentil 

Espaço privado 

Objeto/reprodutiva 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos estudos de Nogueira e Saavedra (2011).  
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APÊNDICE D – RESUMO DE ADÁN BUENOSAYRES 

 

Adán Buenosayres (1948) romance pós-vanguardista que recria os anos centrais 

da Vanguarda argentina como um romanance em chave, em que o poeta Adán 

Buenosayres e seu círculo de amigos são caricaturas ficcionais de certas figuras-chave 

no domínio cultural da Argentina dos anos 1920: os martinfierristas, entre os quais 

estava o próprio Leopoldo Marechal (Adán Buenosayres) ao lado de Jorge Luis Borges 

(Pereda), Jacobo Fijman (Tesler), Xul Solar (Schultze) e Raúl Scalabrini Ortiz 

(Bernini), entre outros. O romance, uma epopeia moderna, como diz Marechal, focaliza 

um círculo de artistas e intelectuais de credo estético e ideológico diversificado que 

integram a Vanguarda ultraista e martinferrista. Trata-se, segundo o próprio Marechal, 

em seu caderno de Navegação, de uma experiência geracional comum no contexto de 

uma grande cidade latino-americana em um processo de urbanização e modernização. 

No ínício da história, o poeta Adán Buenos Aires acorda em seu quarto na 

manhã de quinta-feira, 28 de abril de um ano desconhecido da segunda década do 

século xx. Ele é despertado pela cantoria de Irma, a arrumadeira, com quem o poeta faz 

sexo rotineiramente. Em seguida, bate à porta de seu amigo e vizinho, Samuel Tesler, 

com o qual mantém uma longa conversa cheia de hilaridade. Mais tarde Tesler e Adán 

se dirigem à tertúlia da família Amundsen, onde mora Solveig Amundsen, a musa de 

Adán, por quem nutre uma paixão metafísica. Como demonstração de seu amor, ele a 

presenteia com um caderno onde registra seus sentimentos por ela, denominado de 

“Cuaderno de Tapas Azules”, uma prosa poética em que Adán a transfigura na mulher 

ideal, designada de “Aquela” e revela seus sentimentos de forma metafórica.  

Durante a tertúlia, regada à bebida em abundância, discutem-se vários temas, 

entre os quais se destaca a situação contemporânea da Argentina. Ao lado das 

acaloradas discussões políticas e culturais, os jovens apaixonados aproveitam para 

cortejar suas pretendentes. Alheia aos sentimentos do poeta e ao conteúdo do 

“Caderno”, Solveig esquece displicentemente o caderno ofertado pelo apaixonado 

Buenosayres no Divã. Para piorar o desconsolo do poeta diante do descaso de sua musa, 

ela dedica toda a atenção a outro pretendente, o médico positivista Lúcio Negri. Solveig, 

em silêncio, traça planos de se casar com o médico e alimenta as ambições dele para 

que se torne um homem próspero, descartando o poeta, por julgá-lo incompreensível e 
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de futuro incerto. À medida que os indícios de desprezo por Adán e interesse pelo 

médico se acumulam, Adán sente-se desolado e, segundo L.M., uma vaga demência se 

apodera do poeta. Numa paródia à loucura de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto 

(1516-1532), ele se imagina destruindo todo o bairro e seus moradores, deixando em 

seu caminho um amontoado de escombros. Ao pôr-do-sol, ele está em frente da Igreja 

de São Bernardo, preste a destruí-la, com um único golpe. Nesse momento, os olhos 

raivosos do herói se deparam com a escultura de Cristo, que com a mão dilacerada lhe 

aponta um coração de pedra sagrando. Adán deixa cair sua arma de destruição e recua. 

Ele retoma o juízo, acordando de seu desvario, contempla Solveig e Lúcio bailando pelo 

salão, como um par perfeito. Decide matar literariamente a sua musa. 

No final da noite, Tesler e Buenosyares se unem a uma comitiva formada por 

diferentes intelectuais, ligados à vanguarda martinferrista, para uma aventura pelos 

subúrbios de Buenos Aires em direção ao velório de um gaúcho antigo, exaltado por 

Pereda e o grupo crioulista como o representante típico da nação. Depois de um 

encontro sobrenatural com uma série de fantasmas, que promovem discussão sobre o ser 

argentino e sua formação, os heróis finalmente chegam ao velório do tal gaúcho, cuja 

imagem era bem diferente da propagada pela literatura gauchesca cultivada pelos 

crioulistas.  

No caminho de volta à cidade, a comitiva passa pelo estabelecimento do 

imigrante italiano Ciro Rossini, onde os amigos jantam e bebem novamente em 

abundância. Franky Amundsen, representante da cultura erudita, disputa uma payada 

(repente) contra Tissone, um repentista urbano de origem italiana, representante da 

cultura oral (gauchesca) que se sagra vencedor da contenda, mostrando que um 

imigrante pode ser representante da tradição argentina, tanto quanto o gaúcho. 

Após muita bebida, o grupo se dirige ao bordel "templo de Vênus". Adán e 

Tesler, com todas as dificuldades impostas pela embriaguez, conseguem chegar aos seus 

aposentos. No dia seguinte, Adán se lembra de seus anos vividos na Europa antes de se 

dedicar ao exercício do magistério. Na escola onde leciona, Adán Buenosayres assiste a 

uma apresentação de uma cena da Odisseia (o confronto de Ulisses com as sereias). 

Buenosayres inveja a situação de Ulisses, atado ao mastro que lhe possibilita ouvir o 

canto mavioso das sereias, sem se perder, ao passo que ele se sente em permanente 

tensão entre os chamados espirituais e as tentações carnais, sempre caindo em tentação. 
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Sábado santo, no regresso para casa, chove a cântaros, Adán relembra seus 

pecados e se arrepende de todos eles, principalmente da soberba, o desejo de ser aquilo 

que não o é. Ele para em frente à igreja do bairro, a de São Bernardo, e se prosta ante a 

efígie de Cristo, clamando para um sinal inteligível de perdão. Nada parece responder, 

mas o narrador esclarece que anjos e demônios estão brigando pela alma de Adán. Ao 

chegar à pensão onde vive, Adán encontra um andarilho sentado à porta e o convida a 

entrar, quando vai fechar a porta do quarto, percebe que o homem havia desaparecido 

misteriosamente.  

Adán vai para a cama e sonha com o andarilho sendo espancado e sangrando 

como Cristo. Anjos e demônios lutam pela alma de Adán. Após a batalha, uma grande 

quietude reina no quarto, presenças torvas retrocedem, retiram-se vencidas... “De pé ao 

lado da cabeceira da cama, alguém baixou as suas armas; e apoiado nelas vigia 

eternamente.” (AB, p. 362). Assim finaliza a narração de L.M., sugerindo a salvação da 

alma de Adán. 

 O livro VI constitui uma autobiografia espiritual de Adán, cujo núcleo gerador é 

seu o amor por Solveig Amundsen, musa terrestre que serve de modelo para o poeta 

edificar uma mulher celeste, a mulher ideal, intermediária do homem com Deus. Adán 

acredita ter encontrado uma criatura há muito procurada, imagem da beleza, formosura 

e pureza. No entanto, seu amor não é correspondido. Mediante ao fracasso do amor, o 

poeta reflete sobre a criação poética, focalizando as formulações poético-filosóficas e a 

percepção da devastação do tempo sobre as coisas e as pessoas que poderão ser salvas 

da roda invisível do tempo apenas pela edificação literária. 

O sétimo livro narra o descenso de Adán, guiado pelo astrólogo Schultze (Xul 

Solar), até ao inferno construído pelo astrólogo, este último livro é intitulado “Viaje a la 

Oscura Ciudad de Cacodelphia”, no qual todos os personagens que povoaram o 

romance reaparecem, agora sem suas máscaras que ocultaram as verdadeiras faces, 

porém estas são visíveis apenas aos olhos dos intelectuais. Trata-se de uma jornada em 

que se procura desvendar a identidade nacional, sem as máscaras que seus cidadãos 

ostentam. Nas várias esferas deste inferno, estão os diferentes aspectos da corrupção 

moral da sociedade portenha, seus vícios e defeitos. 

Cacodelphia é um reino do inferno, composto por nove cacobarrios (círculos), 

dominados por princípios universais (pecados cristãos) representados em Buenos Aires 
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por pessoas comuns. Dante colocou seus inimigos no inferno, Marechal colocou 

igualmente os afetos e desafetos e a si próprio. Os personagens, Adán e seu guia 

Schultze revelam muito de si, de seus pecados, que são comuns aos portenhos. 
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