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Deus recortou a alma da Paulicéia 

Num cor-de-cinza sem odor… 

Oh! Para além vivem as primaveras eternas… 

Mas os homens passam sonambulando… 

E rodando num bando nefário 

Vestidas de eletricidade e gasolina, 

As doenças jocotam ao redor… 

 

Paisagem nº2, Paulicéia Desvairada, Mario de Andrade 



RESUMO 

 

A obra em questão visa a compreensão dos processos de transformações da cidades 

de Rio de Janeiro no final do século XIX, com a instalação da República até a era do 

rádio e do início da São Paulo século XX, principalmente nos anos de 1920.  Essas 

análises se darão por conta da investigação de personagens mistos de ficcionais como 

Macunaíma e Policarpo Quaresma, quanto da figuras reais como seus respectivos 

escritores, Mário de Andrade e Lima Barreto ou, ainda, quanto de personagens que 

moldaram por si um símbolo cultural, como o malandro Madame Satã.  
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INTRODUÇÃO  

 

Talvez já tenhamo-nos amortecido com notícias que contenham abusos policiais ou 

militares sobre populações negras tais como o caso do homicídio em massa - ou 

massacre na Casa de Detenção do Carandiru em 1992. Em primeira leitura, caracterizar 

o massacre do Caso Carandiru como um atentado à população negra pode parecer um 

exagero, entretanto se levarmos em conta os dados do colossal  número de homicídios 

de jovens negros e os dados de mortos por policiais, temos um resumo preciso das 

cenas mais delicadas do  Massacre do Carandiru. Vê-se que o caso espelha não apenas 

a situação carcerária brasileira, mas sim um atributo endêmico da sociedade brasileira: 

Vejamos os dados do Mapa do Encarceramento: 

 

De acordo com as informações do “Mapa do Encarceramento”, o sistema 

prisional é composto da seguinte maneira: [...] sobre cor/raça verifica-se que, 

em todo o período analisado, existiram mais negros presos no Brasil do que 

brancos. Em números absolutos: em 2005 havia 92.052 negros presos e 

62.569 brancos, ou seja, considerando-se a parcela da população carcerária 

para a qual havia informação sobre cor disponível, 58,4% era negra. Já em 

2012 havia 292.242 negros presos e 175.536 brancos, ou seja, 60,8% da 

população prisional era negra. Constata-se assim que quanto mais cresce a 

população prisional no país, mais cresce o número de negros encarcerados. 

[...] (BRASIL, 2015, p. 33, apud. SILVA, 2016, p. 05 - grifos meus.).  

 

Agora vejamos os dados da do relatório da Anistia Internacional sobre o país: 

 

[...] alto número de homicídios de jovens negros continuaram entre as maiores 

preocupações. O governo não apresentou um plano nacional concreto para a 

redução dos homicídios no país, apesar de ter anunciado em julho que o faria. 

Segundo um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública referente a 

2014, mais de 58.000 pessoas foram vítimas de homicídios; o número de 

policiais mortos foi de 398, uma pequena queda de 2,5% com relação ao ano 

anterior; e mais de 3.000 pessoas foram mortas pela polícia, um aumento de 

aproximadamente 37% com relação a 2013 (BRASIL, 2016, p.82, apud. 

ANPUH, 2016, p. 05 - grifo meu). 
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Uma das obras mais polêmicas acerca do evento no Carandiru, o rap “Diário de um 

detento”, além de revelar as angústias de um preso, expõe todo o contexto sócio-racial 

daquele momento, além de espacializar as chamadas “quebradas” que, por definição, 

são os território não exclusivamente de negros, mas também dos marginalizados:  

 

Um dia... no Carandiru, não... ele é só mais um. 

Comendo rango azedo com pneumonia... 

Aqui tem mano de Osasco, do Jardim D'Abril, Parelheiros, 

Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela, 

Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. 

Ladrão sangue bom tem moral na quebrada. 

Mas pro Estado é só um número, mais nada. 

Nove pavilhões, sete mil homens. 

Que custam trezentos reais por mês, cada. 

Na última visita, o neguinho veio aí. 

Trouxe umas frutas, Marlboro, Free... 

Ligou que um pilantra lá da área voltou. 

Com Kadett vermelho, placa de Salvador. 

Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa 

com uma nove milímetros embaixo da blusa. 

Brown: "Aí neguinho, vem cá, e os manos onde é que tá? 

Lembra desse cururu que tentou me matar?"(RACIONAIS MC’S, 1997) 
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CAPÍTULO 1 - Rio de Janeiro: da Belle Époque à Era do rádio, para a população 

negra 

 

Agora, cabe à nós levantarmos algumas questões: por quê o número de negros 

encarcerados é tão alto no Brasil? Por quê até hoje não houve uma conclusão plena de 

processos que buscam a punição dos responsáveis pelo massacre no Carandiru? 

Desde quando há um sentido de complacência da população com uma ordem militar 

que higieniza e extermina a classe dos marginalizados? Qual é a razão da existência 

dessas “quebradas”? E porque sua população é caracteristicamente negra? 

 

Para respondermos a estas perguntas devemos voltar à um passado em que os 

primeiros indícios do que a sociedade e as cidades brasileiras viriam a ser podem ser 

observados, o que corresponde ao período da Belle Époque Tropical, ou Era Dourada, 

que vem a ser o fim do Império e o começo da República no Brasil. Para Nicolau 

Sevcenko, em entrevista dada à TV Cultura em 20001, é nesse momento  que surgem a 

classe dos homens novos, dos arrivistas, do liberalismo econômico, do positivismo, do 

lucro às expensas de quem fosse, mas majoritariamente às expensas das classes mais 

pobres e oprimidas, que nesse contexto eram predominantemente compreendidas por 

escravos recém libertos. Nesse sentido, Machado de Assis ilustra precisamente o 

sentimento da época: 

 

Mete dinheiro na bolsa – ou no bolso, diremos hoje – e anda, vai para diante, 

firme, confiança na alma, ainda que tenhas feito algum negócio escuro. Não 

há escuridão quando há fósforos. Mete dinheiro no bolso. Vende-te bem, não 

compres mal os outros, corrompe e sê corrompido, mas não te esqueças do 

dinheiro… E depressa, depressa, antes que o dinheiro acabe. (MACHADO DE 

ASSIS, 1896, p. 321). 

 

                                                
1 Entrevista concedida a Antônio Abujamra, no programa Provocações, em 2000. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxFaHUusv5g&t=363s 

https://www.youtube.com/watch?v=CxFaHUusv5g&t=363s
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Além disso, evidencia-se nesse período nitidamente um processo de desestabilização 

muito por conta de instalação de um modelo de administração novo, que pode ser 

observada por sucessivas crises políticas, ocorridas em 1889, 1891,1893, 1897 e 1904. 

Todas elas marcadas por exílios, deportações, deposições e degolas, afetando 

principalmente as elites do império e, por consequência, sua clientela (SEVCENKO, 

2003).  

 

Nesse mesmo sentido, marcando o processo de estabelecimento de uma nova ordem, 

ao mesmo tempo em que ascendem os “Homens Novos” também observa-se a 

dissolução de fortunas ou as chamadas “queimas de fortunas seculares”, devido à 

política do Encilhamento. Essas fortunas foram sorrateiramente transferidas para as 

mãos de um mundo desconhecido por meio de negociatas evasivas. Mesmo com o fim 

do Encilhamento, a especulação econômica continuava a tomar conta das grandes 

oscilações cambiais que caracterizaram esse momento inicial da Primeira República 

(SEVCENKO, 2002). 

 

A troca de elites, dos membros da alta corte para a nova burguesia moderna, ou 

conforme Sevcenko (2002), os arrivistas, que eram nada mais que alpinistas econômico-

sociais que, embalados pela modernidade enxergavam no país um meio de levantarem 

suas fortunas, gerou um certo desconforto dos antigos ricos. Essa situação pode ser 

exemplificada por um cronista da época, com a expressão em que sugere que os ricos 

de agora eram na verdade os troca-tintas de ontem (SEVCENKO, 2002). 

 

Embora parecesse um tempo áureo, em que a força do trabalho garantiria um futuro 

melhor à quem se prestasse a tal, a primeira mácula da nova República ocorre por 

verdadeiras ondas de distribuição de cargos e nomeações, que trouxeram efetivamente 

a nova burguesia a cargos de comando da nova ordem (SEVCENKO, 2002). 
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Toda essa movimentação social acompanhada por oscilações de câmbio, queda e 

ascensão de elites; política com troca de regimes e atores e economia com a injeção de 

capital estrangeiro faz com que a capital dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, 

se torne um verdadeiro palco. O elenco muda e com ele a cenografia, como ilustra Lima 

Barreto, lembrado por Sevcenko (2002): 

 

De uma hora pra outra, a antiga cidade (do Rio de Janeiro) desapareceu e outra 

surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na 

cousa muito de cenografia. (LIMA BARRETO, p. 106 apud SEVCENKO, 2002 

p.36) 

 

A conjuntura era de fato exepcional. Na virada do século, a capital do país se vê com 

um futuro realmente promissor: 

 

(...) Núcleo da maior rede ferroviária do país, que o colocara diretamente em 

contato com o Vale do Paraíba  em São Paulo, os Estados do Sul, o Espírito 

Santo e o Hinterland de Minas Gerais e Mato Grosso, o Rio de Janeiro 

completava sua cadeia de comunicação nacionais com o comércio de 

cabotagem para o Nordeste e o Norte até Manaus ...(SEVCENKO, 2002, p. 39) 

 

Com isso, a cidade do RIo de Janeiro se torna o grande centro comercial, abrigando as 

principais casas bancárias estrangeiras e nacionais. Entretanto, não somente capital 

econômica, a cidade transformou-se no maior centro cosmopolita brasileiro. 

 

A nova filosofia econômica gerada em grande parte pela política do Encilhamento, que 

de certa maneira democratizara o crédito, acarretou em uma nova lógica social e dos 

hábitos pessoais. Foi necessário adaptar e ressincronizar o comércio europeu moderno 

com as ânsias da nova burguesia tupiniquim. Tudo isso ajudado pela velocidade com 

que os mais modernos transatlânticos podiam trafegar. Surge nesse momento a 

chamada  “febre de consumo”  que toma conta da cidade e que faz a expressão “Dernier 

Bateau” ter o mais completo sentido (SEVCENKO, 2002). Nesse contexto, destaca-se a 
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Rua do Ouvidor como o grande pólo concentrador das mais diversas mercadorias 

europeias: 

 

A influência era enorme. Dobrara, senão triplicara, desde os primeiros meses 

da República, e nas esquinas das ruas das Quitanda e dos Ourives havia muita 

gente parada, sem poder circular. Vem raras cartolas, também pouco 

frequentes chapéus moles e desabados (modelos típicos do Segundo 

Reinado), quase todos com chapéus baixos, de muitas cores, e no geral 

pretos. Lojas atapetadas, atulhadas de fregueses, sobretudo casas de jóias: a 

clientela diária das senhoras luxuosamente vestidas, com mais aparato do que 

gosto, trazia a caixeirada numa roda-viva (TAUNAY, p. 36-37 apud 

SEVCENKO, 2002 p.40). 

 

Logo ficou claro para os novos atores que a cidade com traços coloniais e imperiais já 

não fazia sentido à aura da Belle Époque. A estrutura do velho cais não permitia a 

atracagem de navios com calado maior e portanto os mais modernos, pois ele possuía 

um sistema de transbordo ineficiente e caro. Além disso, a cidade era conhecida pelos 

imigrantes como “Túmulo dos Estrangeiros”, por conta de seus graves problemas 

urbanos relacionados principalmente à questão de salubridade, sobressaindo-se: 

cortiços super povoados, toneladas de lixo nas ruas e uma rede de água e esgoto 

claramente insatisfatória para os 700 mil habitantes contidos na cidade. Dessa maneira, 

toda essa situação de precariedade não podia acarretar em outra situação a não ser a 

propagação de várias doenças de cunho público como: hanseníase, tifo, sarampo, 

escarlatina, difteria, coqueluche, febre amarela (SECOM,2006). 

 

Obviamente que não era essa a imagem que os novos governantes alinhados com a 

nova burguesia arrivista gostariam de passar para os investidores estrangeiros, que no 

temor de contrair alguma doença se precaviam da maneira que podiam: 

 

se mostravam então parcimoniosos e precavidos com seus capitais, braços e 

técnicas no momento em que era mais ávida a expectativa por eles 

(SEVCENKO, 2002, p.41).  
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Era necessário dar cabo — e de uma vez por todas — à imagem de uma cidade 

perigosa, selvagem e insalubre, visto que as palavras de ordem eram justamente 

homônimas à “Ordem e o Progresso” expressos na bandeira do país, fruto da 

disseminação da Igreja Positivista do Brasil2. 

 

Capital do país e principal ponto de articulação do território brasileiro com os 

centros nervosos do capitalismo mundial nessa época, o Rio de Janeiro será o 

palco privilegiado onde se materializarão as pressões que visavam a República 

nascente (ABREU, 1994, p.35  apud SILVA,2018 p.17). 

 

As medidas práticas para instalar o “progresso” significavam ajustar a cidade aos 

padrões e ao ritmo das economias européias. O termo logo viraria a mais nova obsessão 

coletiva da nova burguesia. 

 

Com o desfecho da Guerra de Canudos em 1897, ao se extinguir os focos monarquistas 

do mapa,  marca-se o último suspiro de reinstalação da monarquia e eventual remoção 

da República. Além disso, em 1904, com o fechamento da Escola Militar da Praia 

Vermelha, encerra-se de vez a possibilidade de demonstração de qualquer poder militar 

                                                
2 O positivismo na Europa, ainda no início do século XIX, ao mesmo tempo em que ia ao encontro 
dos interesses da nova classe burguesa-industrial em ascensão, também dali emanava e dali 
retirava seus pressupostos. A necessidade de uma “ideologia”, que articulasse os seus interesses e 
e lhes atribuísse a aparência de suporte legal naturalizado, era essencial para o enfrentamento dos 
problemas sociais e as diversas manifestações da luta de classes. Seu princípio fundamentava-se 
no progresso do homem e tinha como base preceitos emprestados do corolário cristão: o amor, a 
fraternidade e o respeito ao próximo. Divulgar o conhecimento científico, objetivo, racional e em 
obediência às leis imutáveis da natureza era tarefa fundamental da nova categoria social que se 
instalava como elite política e econômica no país. Por aqui, penetrou primeiro nas Escolas Militares 
e em algumas Academias de Direito - pois, nessa época, era onde se localizavam os principais 
centros de reprodução de conhecimento. E por aqui fincou raízes profundas, influenciando até 
mesmo no dístico da bandeira nacional, com o lema “Ordem e Progresso”. 
MENDONÇA, Thaís Carneiro de. Técnica e construcão em Ramos de Azevedo - a construção civil em 
Campinas. 2010. Dissertação (Mestre) — Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Carlos, São Carlos, 2010, p.34 
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dos grupos monarquistas (SEVCENKO, 2002). Assim comenta Olavo Bilac (1904) em 

uma de suas crônicas, a respeito do encerramento desse ciclo: 

 

O Brasil entrou - e já era tempo - em fase de restauração do trabalho. A higiene, 

a beleza, a arte, o “conforto” já encontraram quem lhes abrisse as portas desta 

terra, de onde andavam banidos por um decreto da Indiferença e da Ignomínia 

coligadas. O Rio de Janeiro, principalmente, vai passar e já está passando por 

uma transformação radical. A velha cidade, feia e suja tem os seus dias 

contados” (BILAC ,1904 apud.SEVCENKO, 2002, p. 42)  

 

Era essa a confirmação de que o novo grupo dominante precisava para poder exibir 

seus monumentos para consagrar sua vitória perante à monarquia e difundir seus ideais. 

 

Melhoramentos de Pereira Passos: para todos? 

O primeiro de tais monumentos, A Avenida Central (hoje Rio Branco, Figura 06 e 08) é 

inaugurada no próprio ano de 1904, durante o governo do Presidente Rodrigues Alves, 

seguido pela promulgação da Lei da Vacina Obrigatória. Atos esses que assinalam o 

início das transformações urbanas sofridas pela cidade do Rio de Janeiro, tudo aos 

moldes do plano de Paris executado pelo barão Georges-Eugène Haussmann, que era 

o principal ditador cultural do momento, vale ressaltar:  

 

Haussmann rasgou, no centro de Paris, um conjunto monumental de largos e 

extensos bulevares em perspectiva, com fachadas uniformes de ambos os 

lados, reduzindo a pó os populosos quarteirões populares e o emaranhado de 

ruas estreitas e tortuosas (BENCHIMOL, 1990, p. 192 apud SILVA, 2018 p.16). 

 

Um dos objetivos do governo do Presidente Rodrigues Alves foi de fato a legitimação 

da República como forma de governo vigente às vistas da população, uma vez que seu 

antecessor, Campos Sales consagrou o novo regime junto às elites com sua política dos 

governadores. Nas palavras de Needell (1993, p. 54 apud Silva, 2018, p. 16) “um pai, 

que ainda chorava a morte de uma criança levada pela febre amarela no Rio, Rodrigues 

Alves representava as antigas e as novas forças dominantes, servindo deliberadamente 



15 
 

como seu instrumento”. O termo comum usado por diversos cronistas da época para 

retratar o advento de tempos melhores com o novo presidente é a palavra “regeneração” 

(SILVA, 2018).   

 

Rodrigues Alves, contava com o apoio do Prefeito Pereira Passos - que assumiu a 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 1902. A principal incumbência de Rodrigues 

Alves para Pereira Passos foi o mister de pôr em prática a dita “regeneração”. Passos, 

que à essa altura já era um engenheiro de renome, implementou de fato uma das 

maiores reformas urbanísticas brasileiras: 

 

O projeto urbanístico de Pereira Passos possuía sim bons objetivos, exceto pelo 

fato sócio-segregador que estava implícito em seus ideais, no qual trata de uma 

“limpeza” étnica e racial, que estava subjetivo por detrás de ideais 

reformadores, tendo assim, o fim dos cortiços e empurrando a população mais 

pobre, principalmente os negros, para os morros e áreas mais afastadas e 

menos nobres. Dessa forma, a especulação imobiliária assume o lugar de 

contribuir para que a classe social economicamente mais baixa não ocupasse 

áreas agora destinadas daqueles que “mereciam” desfrutar de tal processo 

urbanístico (SILVA, 2018, p. 51).  

 

A “regeneração” quando posta em prática, resume-se em realidade na demolição de 

diversos casarões imperiais e coloniais que marcavam a paisagem do centro da cidade 

do Rio mas que, entretanto, estavam transfigurados em verdadeiros cafuás onde a 

população pobre abarrotava-se, para que se abrissem grandes avenidas, jardins e 

praças com uma decoração abundante em cristais e mármores pontuadas com estátuas 

importadas da Europa, (SEVCENKO, 2002,)  

Vejamos agora um trecho do folheto divulgado pela prefeitura do Rio à época, visando 

apresentar à população argumentos que validassem a necessidade das obras de 

melhoramentos: 

 

Os differentes planos de saneamento da cidade que foram objecto de 

concessões do Governo incluíram todos, como parte principal, abertura de 
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avenidas, tão arraigada estava a convicção desta necessidade. Dentre as 

muitas e mui relevantes conseqüências desta medida sobresahem as 

seguintes: 

a) dar maior facilidade de communicação entre os differentes bairros da cidade, 

barateando os fretes e a taxa dos carros de passeio aqui tão caras;  

b) permittir o estabelecimento de um traçado vantajoso para 4 as grandes 

nlinhas de canalisação, evitando as freqüentes aberturas de vallas em ruas 

estreitas; 

c) impedir a valorisação constante dos prédios antiguados das ruas estreitas 

onde passa hoje o mais forte do movimento urbano, permittindo a sua 

substituição em época não remota; 

d) facilitar o enxugo do subsolo da cidade pela arborisação, impraticável nas 

ruas estreitas ; e) despertar o gosto architectonico, pois, offerecendo as ruas 

largas e beto situadas uma renda compensadora aos prédios nella edificados, 

os proprietários animar-se-âo a construil-os em melhores condições (RANGEL, 

1903).  

 

A figura 09 mostra a cartografia elaborada pela Comissão de Melhoramentos, que 

dividia os obras entre o governo federal e municipal, e ficou responsável  pelo conjunto 

de transformações implementados na cidade em 1903. As áreas que contém hachuras 

representam áreas destinadas a mercados, as linhas pontilhadas representam as 

reformas a serem executadas pelo Governo Federal, que compreenderiam o porto 

(Figura 07) junto com todas as ruas que se conectariam à ele, inclusive a Avenida 

Central. Já as linhas contínuas representam as reformas a serem realizadas pela 

Prefeitura, que compreenderia a maior parte dos projetos (SILVA, 2018). 

 

A questão da salubridade na cidade carioca estava principalmente ligada às questões 

relacionadas ao calçamento precário, à falta de distribuição de esgoto e água sendo  

que, segundo os argumentos dos discursos, os casarões da época do Brasil colônia e 

império haviam se transformado em cortiços (Figura 05). Acusar os cortiços e a 

população mais pobre, essencialmente formada por negros pois nesse momento 

estamos falando não apenas de negros mas de escravos forros e, no máximo, de uma 

geração posterior à Lei Áurea (1888), de agentes proliferadores dessas doenças, ou seja, 

tomá-los como a principal causa das doenças que assolavam o Rio de Janeiro foi o que 
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os higienistas, bem como a nova classe dominante, necessitavam para promover as 

demolições necessárias e, portanto,  promover a expulsão dessa população do novo 

centro da capital. Assim como nos mostra Santos e Silva, 

 

Os higienistas e a classe dominante ‘culpava’ a população pobre em especial 

os indivíduos negros, seus bairros (cortiços) e moradias pela proliferação de 

doenças, que (segundo eles) impediam a chegada de indivíduos de outros 

países, prejudicando a imigração de europeus, além de manchar a imagem do 

Brasil como nação (SILVA & SANTOS, 2012, p. 4 apud SILVA, 2018, p.4). 

 

 

 

Revolta da Vacina à partir de Relatos de Lima Barreto 

Na realidade, a incidência de áreas pantanosas que permeavam a cidade, além de 

outros problemas relacionados à higiene pública, faziam do Rio de Janeiro um 

verdadeiro polo de doenças infecciosas. 

 

A campanha de vacinação contra a varíola não foi o cerne da revolta, mas sim todo o 

contexto de que a vacina fazia parte, um projeto maior. Cabe à nós compreender quais 

foram os fatores que levaram ao levante da população caracterizada por uma classe 

dominada no sentido marxista.  Sendo assim,  podemos apontar, dentre tantos fatores,  

a truculência das chamadas Brigadas Mata-Mosquitos, compostas de grupos de 

agentes do Serviço de Funcionários que, escoltados por policiais, obtiveram a 

autoridade de invadir e até mesmo declarar a demolição de casas — claro que não 

quaisquer casas, apenas aquelas que apresentassem algum tipo de risco à saúde 

pública — e cortiços, sendo essas habitações majoritariamente ocupadas pela 

população dominada. Para a erradicação da varíola, foi decretada a vacinação 

compulsória. Ao mesmo tempo, os jornais considerados de oposição lançavam notícias 

que alarmavam ainda mais a população, já fragilizada pela perda e invasão de seus lares 

.  
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Os moradores da cidade, principalmente aqueles dos bairros mais pobres, 

estavam revoltados com a perda de suas casas, a truculência dos mata-

mosquitos e assustados com as notícias divulgadas pelos jornais de oposição 

sobre os supostos perigos da vacinação. Os alvos eram o prefeito, o “bota-

abaixo” e Oswaldo Cruz, o “general mata-mosquitos”. O projeto de regulamento 

da vacina obrigatória, por sua vez, foi apelidado “código de torturas”. Debates 

agitados no Congresso eram acompanhados pela agitação nas ruas, promovida 

pelo Apostolado Positivista, por oficiais descontentes do exército, monarquistas 

e líderes operários, todos eles mais tarde aglutinados na Liga contra a Vacina 

Obrigatória (SECOM,2006). 

 

Lima Barreto, nesse momento, demonstra profunda reprovação aos jornais que 

incentivaram o motim por parte da população, pois para ele, mais uma vez, a 

historiografia havia de se tratar dos contos heroicos, os “melhoramentos”, a 

modernidade, que por sua vez passava por cima das camadas mais pobres que não 

conseguiam acompanhar o progresso republicano (SECOM,2006). Segue um trecho de 

seu livro “Recordações do escrivão Isaías Caminha” (1909):  

 

As vociferações da minha gazeta tinham produzido o necessário resultado. 

Aquele repetir diário em longos artigos solenes de que o governo era desonesto 

e desejava oprimir o povo, que aquele projeto visava enriquecer um projeto de 

fabricantes de calçado, que atentava contra a liberdade individual, que se devia 

correr a chicote tais administradores, tudo isso tinha-se encrostado nos espíritos 

e a irritação alastrava com a violência de uma epidemia (...). No jornal exultava-

se. As vitórias do povo tinham hinos de vitórias da pátria. Exagerava-se, mentia-

se, para se exaltar a população. Em tal lugar, a polícia foi repelida; em tal outro, 

recusou-se a atirar sobre o povo. Eu não fui para casa, dormi pelos cantos da 

redação e assisti à tiragem do jornal: tinha aumentado 5 mil exemplares. Parecia 

que a multidão o procurava como estimulante para a sua atitude belicosa. 

(BARRETO, 1909, p.55 apud SECOM, 2006 p.55) 

 

Sobre a população à mercê de uma mídia manipuladora, Lima Barreto expressa: 
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O motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado. Propaga-se, 

espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma 

com o que tiroteia acolá. São independentes: não há um chefe geral nem um 

plano estabelecido. (BARRETO, 1881-1922 apud SECOM, 2006, p.9) 

 

Repressão Militar 

Essa relação dialética entre sentimentos e revoltas de teores complexos e controversos, 

aparece de forma notável nos depoimentos do escritor sobre os dias que se seguiram 

à vitória militar sobre a Revolta da Vacina e a repressão que se abate sobre parte da 

população do Rio, quando o governo decreta o estado de sítio: 

 

Eis a narrativa do que se fez no sítio de 1904. A polícia arrebanhava a torto e a 

direito pessoas que encontravam na rua. Recolhia-as às delegacias, depois 

juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes 

os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem 

algumas dezenas, remetia-as à ilha das Cobras, onde eram surradas 

desapiedadamente. Eis o que foi o terror do Alves; o do Floriano foi vermelho; o 

do Prudente, branco, e o do Alves, incolor, ou antes, de tronco e bacalhau.(...) 

Toda a violência do governo se demonstra na Ilha das Cobras. Inocentes 

vagabundos são aí recolhidos, surrados e mandados para o Acre. (BARRETO, 

Lima, op cit., p. 1223 apud GRUNER,2006, p6). 

 

Pela expressão de Lima Barreto, percebe-se não apenas uma crítica ao jornalismo e à 

mídia da época, que empurra uma parte da massa da população em geral pobre ao 

aniquilamento frente às forças militares, mas vê-se que a ideia de repulsa a fetichização 

da farda é latente em diversos momentos de sua obra literária, inclusive em sua obra 

mais célebre, “O Triste Fim de Policarpo Quaresma”. Lá, vemos o Major Quaresma como 

figura satírica, uma personagem visionária, perdida e sonhadora, que vê sempre com 

bons olhos a possibilidade de mudança, contrariando o real pensamento de Lima 

deixado em seu diário durante e os seguintes dias da revolta.  

Lima, em seus 22 anos, sai pouco de casa, devido ao estado de sítio decretado na 

cidade, pois não seria prudente um mulato que morava nos subúrbios sair em meio à 

revolta. Em meio a isso, por precaução, Lima esconde seu diário, em que registra suas 
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primeiras ideias a respeito da revolta em sua trincheira no subúrbio de Todos os Santos 

(GRUNER, 2006): “Este caderno esteve prudentemente escondido trinta dias. Não fui 

ameaçado, mas temo sobremodo os governos do Brasil” (BARRETO,1881-1922 apud 

GRUNER, 2006). 

 

Com o fim da Revolta, Lima faz um balanço ligeiramente positivo, ainda mantendo seu 

posicionamento sobre a fetichização militar, e a solidariedade para com a população. 

Ele registra: 

 

Essa mazorca teve grandes vantagens:  

1) demonstrar que o Rio de Janeiro pode ter opinião e defendê-la com armas na 

mão; 

2) diminuir um pouco o fetichismo da farda;  

3) desmoralizar a Escola Militar. Pela primeira vez, eu vi entre nós não se ter 

medo de homem fardado. O povo, como os astecas ao tempo de Cortez, se 

convenceu de que eles também eram mortais (BARRETO,1881-1922 apud 

GRUNER, 2006, p.5). 

 

 

Origens do Militarismo 

Pode-se entender que no período enfocado, e já comentado por Lima Barreto em seu 

diário, havia um descompasso entre o projeto que se tinha para o Brasil, acalentado 

pela elite, versus os anseios de sua população (o que pode ser entendido como um dos 

motivos para os embates da Revolta da Vacina), cultura e tradições que mais tarde fora 

observada pelo movimento Modernista brasileiro, que comentaremos adiante. O 

importante agora, é destacar as principais forças e ideologias desse momento histórico 

e, em seguida, observar como Lima Barreto e Mário de Andrade enxergavam o projeto 

modernizador do país. 

 

Percebe-se um cansaço e um certo desgosto, tanto com o passado quanto com o 

presente, nas páginas do diário de Lima Barreto. O passado para ele se torna 
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encharcado de excessos historiográficos, da história oficial, narrada pelos vencedores 

e pelos heróis e que ao mesmo tempo exclui do tempo pretérito os vencidos pelo projeto 

modernizador republicano (GRUNER, 2006). 

 

Destacamos a presença do Positivismo como ideologia marcante da época: 

No final do Império, o contingente de positivistas era significativo entre os 

intelectuais. Alguns exaltavam os ensinamentos de Augusto Comte, mesmo 

que com pouca clareza de seu conteúdo. Outros reconheciam o caráter 

inovador dessa filosofia, expressando suas idéias políticas, econômicas e 

educacionais. Apenas uma minoria se declarava ortodoxa, sendo que a IP 

[Igreja Positivista] apresentava-se como integrante de uma “Santa Aliança”, 

abarcando diferentes matizes, mas que expressavam um objetivo comum: 

derrubar a Monarquia. A fundação do Partido Republicano, em 1870, foi o 

momento em que o ideal republicano se transformou em partido político, 

ganhando um projeto mais orgânico, com um conjunto de propostas (SILVA, 

2008 p. 26).  

 

Em suma, com foco na neutralização dos políticos e a política tradicional, e na atuação 

do Estado, o positivismo possuía um código muito atraente para os militares do país 

(FAUSTO, 2013), o que pôde ser comprovado também pela repressão truculenta do 

governo da República e seu projeto de cidade para o Rio de Janeiro, até então capital 

da República 

 

Nos meios militares brasileiros, a influência do positivismo só raramente se deu 

pela aceitação ortodoxa de seus princípios. Em geral, os oficiais do Exército, 

assim como muitos estudantes e professores, absorveram aqueles aspectos 

mais afinados com sua percepções. A ditadura republicana assumiu a forma de 

defesa de um Executivo forte e intervencionista, capaz de modernizar o país, 

ou simplesmente a da ditadura militar (FAUSTO, 2013). 

 

Cabe aqui, fazer uma pequena digressão sobre as origens da idealização do militarismo 

na memória coletiva brasileira, remontam-nos imediatamente à representação de “A 

batalha do Avahy”, de Pedro Américo, encomendada dois anos após o término da 
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batalha, ocorrida em 1872. Havia o propósito, em princípio, de celebrar a vitória do 

Império tupiniquim e glorificar os feitos militares da Nação. 

 

A obra, representada na Figura 14, levou cinco anos para ser realizada, sendo 

primeiramente exposta no Salão de Florença de 1877, e sua chegada no Rio de Janeiro 

deu-se somente sete anos após a data da encomenda, participando do Salão de 1879. 

O motivo da demora da vinda da obra se fundamenta na necessidade do Império em 

demonstrar às demais nações européias que o Brasil era de fato um país civilizado e 

que o inimigo paraguaio, supostamente bárbaro e retratado como tal, sob o comando 

do ditador Solano López, seria uma ameaça à qualquer espécie de civilidade sul 

americana.  

 

Nesse sentido, lê-se que o projeto de um Brasil, civilizado e  modernizado, requerido 

tanto pelos governos das primeiras tentativas da República, tem se fundamentado nos 

últimos tempos do governo do Império, à mostrar-se como uma nação polida frente aos 

outros países latinos, que supostamente seriam comandados por caudilhos, como 

demonstrado na Figura 14. 

 

A situação dos cortiços e a subida dos negros aos morros 

Com a instauração da Lei Áurea em 1888, e subsequentemente o fomento para a vinda 

de imigrantes europeus tinha como objetivo o branqueamento geral da população e 

substituição da mão de obra escrava. Supostamente dotados de  um hipotético civismo 

e, além dos muitos predicados que se atribuiam aos europeus, estaria em suas raízes a 

dedicação ao trabalho “o que para as elites brancas tais características não eram 

estendidas aos negros africanos” (SILVA, 2018, p.5).  Podemos entender assim que a 

exclusão da população negra do centro da cidade do Rio de Janeiro, capital da 

República, se dá basicamente pela não integração dela no mercado de trabalho, sendo 

então, empurrada morro acima. 
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Todas as reformas urbanas do final deste período tiveram como resultado 

“empurrar os trabalhadores pobres de origem africana para os morros da 

periferia do centro da cidade”. A origem africana destes trabalhadores não 

podia ser ignorada e, com isso, aumentava a percepção do senso comum que 

estes, os negros, eram a grande e concreta “ameaça” à ordem política e social 

vigente, tal ameaça era corroborada tanto pelo fato de que, historicamente, 

eram os mais oprimidos, quanto por deterem uma perspectiva de mundo versa 

da eurocêntrica, cuja matriz reflexiva consiste em excluir o diferente. (NEDER, 

1997, p. 109 apud SILVA, 2018, p. 6).  

 

 Dessa maneira podemos concluir que embora o processo de reestruturação urbana de 

Pereira Passos tivesse como objetivo tornar os prédios e moradias da cidade habitáveis,  

ele se defrontou com um problema grave, a população excluída. A solução seria simples. 

Entretanto, a consequência foi e é uma das maiores mazelas da cidade do Rio de 

Janeiro, as favelas e a segregação sócio espacial (SILVA, 2018), o que,  sem dúvida, é 

uma das maiores causas da violência que assola o território carioca: 

 

Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à 

população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os 

deserdados da República. O aumento do número de desocupados, 

trabalhadores temporários, lumpens, mendigos e crianças abandonadas nas 

ruas redunda também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo 

maior espaço dedicado ao tema nas páginas dos jornais (MARINGONI, 2011).  

 

A esse respeito, Lima Barreto é incisivo: 

 

Nunca houve anos no Brasil em que os pretos (...) fossem mais postos à 

margem (BARRETO, 1881-1922 apud MARINGONI, 2011). 

 

A Malandragem como arma: Madame Satã, Exclusão e Raiva. 

Embora o projeto de modernização do centro da cidade conduzido pelo prefeito Pereira 

Passos, entre 1902 e 1906, levasse à expulsão das camadas mais pobres da região, 
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não foi possível exterminar completamente os sinais de pobreza, mantendo-se as zonas 

de prostituição e outras atividades ilícitas que eram circunvizinhas ao centro da cidade. 

 

É importante destacar aqui que o movimento da malandragem carioca está estritamente 

ligado ao processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, junto à Revolta da 

Vacina, já citados anteriormente pelos relatos de Lima Barreto, em que os primeiros 

governos republicanos buscavam adequar a cidade de carácter provincial às 

necessidades de uma capital republicana (SILVA, 2011). 

 

Segundo o IBGE, em 1900 a população da cidade era de 691.565 habitantes; já em 1940 

esse número aumentou para 1.764.141 (Green, 2000, p.125-127 apud Silva, 2011, p.19). 

Essa explosão demográfica tem como principal motivo o grande fluxo migratório 

relacionado à abolição da escravatura, uma vez que os escravos forros buscavam na 

capital oportunidades de trabalhos e progresso, destacando-se um grande grupo de 

migrantes oriundos da Bahia, que acredita-se estar na raiz do comportamento sócio-

cultural com referências nas religiões, culturas e valores de matrizes africanas num Rio 

de Janeiro popular.  

 

Os projetos de Pereira Passos não foram nem de longe capazes de resolver o problema 

da explosão demográfica do Rio (aliás mal o consideravam), muito menos da 

diversidade de comportamentos que Silva (2011) chama de “fora da norma”, pois 

revelaram mais uma lógica de colocar a poeira para baixo do tapete (SILVA, 2011).  

 

A partir de 1902, com o início da gestão Passos, a elite da cidade começava a ocupar a 

Zona sul e uma porção da classe média passava, aos poucos, a se alocar nos subúrbios 

da cidade. Já os trabalhadores informais, ex-escravos, operários e imigrantes recém 

chegados e sem acesso à rede pública de transportes passou a ocupar os espaços 

periféricos do centro. Ou seja, os resquícios da mesma população expulsa pelas 
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desapropriações dos projetos de Passos passa a ocupar e amontoar-se em pensões, 

cortiços e casas de cômodos nas adjacências das então novas avenidas:  

Segundo as raras estatísticas disponíveis sobre o processo de favelização do 

Centro no início do século, havia no Rio algo como mil barracos em 1904. Em 

1909, numa reportagem sobre a crise de moradia na cidade, o jornal Correio 

da Manhã assinalava que as comunidades dos morros da Favela e de Santo 

Antônio abrigavam não só “vadios, ratoneiros, turbulentos e facínoras” mas 

também “homens trabalhadores, na sua maioria estivadores e marítimos” 

(NORONHA, 2003, p.62-63 apud SILVA, 2011 p.20). 

 

Com a perda do caráter familiar e conservador do bairro da Lapa e com o esvaziamento 

da classe média carioca, o bairro passa a receber figuras representantes das classes 

mais populares, surgindo em cena a figura, que depois passa a ser afamadíssima, do 

malandro carioca. Junto à prostituição que se instalou no bairro, houve o surgimento de 

bares, pensões e hotéis de encontro e pensionatos além de bares noturnos. Assim, a 

partir da década de 1910, o bairro passa a se caracterizar pela dualidade de usos e 

valores: durante as horas do dia as ruas eram ocupadas por uma elite política e erudita 

com residências familiares e, com o cair da noite, passava a receber a vida noturna e 

boêmia.  A partir de 1915, “as ruas adjacentes – Conde de Laje, Taylor, Joaquim Silva, 

bem como o decantado Beco dos Carmelitas - começaram a infestar-se de casas 

suspeitas.” (DAMATA, 1968, p.10-11 apud SILVA, 2011, p.21). 

 

Pode-se até dizer que esses usos tão diversos na Lapa eram concomitantes, uma vez 

que as residências unifamiliares da classe média misturavam-se às pensões e casas de 

cômodo, sem contar os bares e boates e cabarés que muitas vezes eram o ponto de 

intersecção entre  ambas as esferas. 

 

Nesse contexto, traremos a presença de João Francisco dos Santos (1900-1976), ou 

mais conhecido como Madame Satã, uma figura simbólica da malandragem carioca, 

muito por conta da sua personalidade polivalente pois não era apenas malandro, era 

homossexual, bicha, transformista, defensor dos oprimidos, capoerista: 
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O malandro Madame Satã encarnava um personagem marginal ligado à 

parcela de excluídos que habitavam regiões como a Lapa, a Gamboa e a 

Saúde. Mas, principalmente, ligado ao universo da prostituição, do jogo e da 

vida boêmia que se formava nessas regiões (SILVA, 2011, p. 21). 

 

Aqui, percebemos que a personagem não encarnava apenas o submundo da 

malandragem, do jogo e da prostituição, mas também encarnava, por certo modo, a 

valentia para garantir a ordem de seu próprio e peculiar universo. Em 1923, Madame 

explica que o malandro Sete Coroas, o qual havia lhe ensinado o ofício, deixa em suas 

mãos o posto da Lapa e da Saúde (Madame Satã, 1971, p. 5 apud Silva, 2011). Em suas 

incumbencias estavam, embora não oficialmente definidas, a proteção das casas 

noturnas e os espaços ligados à prostituição e ao jogo (SILVA,2011): 

 

Foi em 1918 pra 19 que eu comecei a me sentir como malandro. Passei a andar 

com o Sete Coroas, que veio da Bahia; Saturnino, Brancura; 

 (...) Foi com eles que eu aprendi a jogar, a brigar. Comecei a sentir o perfume 

da malandragem, a usar a cartola, o chinelo cara-de-gato, a camisa de seda e 

a calça branca. Tudo que eu sei na malandragem, aprendi com eles. Em 1925 

eu já me sentia um malandro realizado. Recebia dinheiro das cafetinas sem ter 

colóquios amorosos, recebia dinheiro de quase todos aqueles botequins para 

proteger eles (MADAME SATÃ, 1976, p.8 apud SILVA, 2011, p.21). 

 

Tais elementos, descritos acima  — o perfume, a cartola ou chapéu panamá, a camisa 

de seda que não entra no fio da navalha, o chinelo cara-de-gato ou tamancos, a calça 

branca ou boca de funil, a navalha no bolso e principalmente a negação ao trabalho 

formal — caracterizam o indivíduo chamado “malandro formado”, termo usado por 

Madame diversas vezes em várias oportunidades. Elementos esses, que embora variem 

de época para época criam uma estética própria do universo malandro.  

 

Embora a descrição acima discrime alguns aspectos sobre o malandro, o termo  toma 

para si diversos perfis, diante de diferentes obras literárias, depoimentos, e textos em 

geral. A figura do malandro não pode ser simplesmente alocada à uma definição precisa, 
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é necessário atenção aos diversos desdobramentos da malandragem. Dealtry  (2003 

apud Silva, 2011), busca uma abordagem que transborda as barreiras do carácter 

simbólico do Malandro. 

 

Seja dito de passagem, muitas das definições citadas acima já fazem parte do 

imaginário coletivo, entretanto, devemos aqui situar o leitor acerca dos mitos já 

arraigados. Sobretudo porque todos os símbolos que figuram o malandro deparam-se 

de alguma forma com Madame Satã. Entretanto, Satã não pode ser reduzido 

majoritariamente como malandro, outro grande aspecto de sua personalidade é o fato 

de ser homossexual, e nisso está outra grande questão, pois além de incorporar o mito 

do malandro carioca, Madame se faz pertencer à outro submundo e desbravar outra 

fronteira: o homossexual no início do século XX. “E mesmo quando o malandro é 

‘capturado’ e transformado em identidade nacional, alguma fissura na estrutura 

apresentada é aí, provocada por Satã, ao bifurcar novamente a figura de malandro na 

de homossexual” (Silva, 2011, p.22).  

 

Em 1907, segundo os relatos do próprio Madame Satã, chega na cidade e, como criança 

pernambucana, Madame Satã vai morar na Rua Morais e Vale. Tem seu primeiro 

trabalho numa pensão em  regime de semiescravidão, marcando o final recente da 

escravidão no Brasil. Após essa fase, Madame vai para as ruas, e logo aprende a brigar 

para se defender de outros meninos e, quando não, da própria polícia. 

Em sua narrativa, tem-se o relato do início de sua vida sexual aos treze anos, depois de 

participar de bacanais promovidos pelas prostitutas da região. Um fato curioso é que 

em seu entendimento, a homossexualidade seria em si uma opção, como ele mesmo 

declara ter optado por ser bicha no trecho abaixo. As experiências das ruas trouxeram 

além da formação de malandro, uma melhor relação com a liberdade sexual que só a 

Lapa poderia propor. Não é ao acaso que o principal vínculo afetivo da personagem não 

é com um humano e sim com a Lapa, a sua “Lapa querida”: 
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(...) Comecei minha vida sexual aos 13 anos quando as mulheres da Lapa 

organizavam bacanais das quais participavam homens e mulheres e bichas. 

Com essa idade de treze anos eu fui convidado para alguns e funcionei como 

homem e como bicha e gostei mais de ser bicha e por isso fui bicha. (MADAME 

SATÃ, 1972, p. 116 apud SILVA, 2011, p.24).  

 

Ao narrar que sua iniciação sexual se dá pela participação em bacanais organizados 

pelas prostitutas da Lapa, fica evidente que a personagem estava recebendo dinheiro 

em troca do oferecimento de favores sexuais. Embora, segundo Silva (2011), a prática 

de recebimento de dinheiro de parceiros homossexuais não o enquadrasse como 

prostituto, pois era recorrente que alguns jovens das camadas mais humildes usassem 

desse artifício para a complementação de renda de um trabalho formal e diurno (SILVA, 

2011). 

 

O que podemos observar é que não existe uma demarcação exata entre o universo da 

homossexualidade e da prostituição, ambos se misturam no submundo da 

malandragem carioca nos meados a partir da gestão Passos (1902 a 1905) e com a 

instauração dos arrivistas no poder. Nele, os grupos ou até mesmo os indivíduos faziam 

suas próprias regras e códigos morais para suas respectivas atividades. Entretanto, 

associar a homossexualidade à prostituição era uma ferramenta de muita utilidade para 

as autoridades, uma vez que  só seria possível  reprimir o que era considerado como 

uma “patologia social”, se tal fosse associado à prostituição. Essa tática resguardava 

as prostitutas mas não os que estavam associados à elas, os homossexuais pois, 

segundo o código penal de 1942, a prática de prostituição não era considerada crime, 

entretanto atividades relacionadas à ela sim, dentre elas a cafetinagem ou ato obsceno 

em via pública (SILVA, 2011).  

 

No caso de Madame Satã, há uma certa intersecção entre o universo da malandragem 

e da homossexualidade periférica. O chamado: Golpe do “Suadouro”, prática de que foi 
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acusado e respondeu processo em 1946, parece ser o ponto em questão. O termo 

aparece tanto nos registros policiais quanto na narrativa da personagem, revelando-se 

assim “um crime em que o homossexual aplicaria um golpe de ‘malandro” (Silva, 2011, 

p. 21). O golpe consiste em levar a vítima para um quarto de pensão ou motel para o 

coito sexual mediante pagamento e, ao decorrer da atividade sexual, roubar os objetos 

de valor que o indivíduo carrega consigo sem que ele perceba. Em geral, o golpe 

funcionaria melhor em homens de classe média e alta que hesitariam em procurar a 

polícia por medo de repercussão midiática. Segundo Gasparino Damata (1978 apud 

Silva, 2011), em Antologia da Lapa (1978), ao introduzir Madame Satã, o autor o 

descreve da seguinte forma: 

 

Outro — “Madame Satã” — toxicômano de reconhecida coragem e valentia 

(era especialista no chamado “golpe do suadouro”), manso com os 

companheiros, porém verdadeira fera, quando acuado pela polícia, teve 

melhor destino: foi cumprir pena na Colônia Juliano Moreira, na Ilha Grande.(...) 

Quando jovem, antes de cair na marginalidade, Satã trabalhara no teatro 

rebolado, fora seu primeiro travesti. (DAMATA, 1978, p.13 apud  SILVA, 2011, 

p. 23)  

 

Segundo Dealtry (2013), a figura do Malandro pode ser definida como uma espécie de 

anti herói das classes oprimidas, que apenas reage à pressão  imposta pelas classes 

dominantes. 

 

Elimina-se, nesse tipo de visão, qualquer elemento “sujo”, “perigoso”, do 

malandro, que possa comprometer seu caráter heróico, alegre, esperto. 

Despe-se o malandro da navalhada mortal, do golpe no otário inocente, da 

violência contra a mulher que o sustenta, para ficar apenas com a ideia do 

malandro como sujeito marginal que consegue escapar aos moldes opressivos 

da sociedade capitalista pelo caminho da criatividade, via samba, ou pelo 

caminho da esperteza, via os expedientes “mais ou menos ilícitos” como o 

jogo e a cafetinagem. (DEALTRY, 2003, p. 51) 

 

Sendo assim, podemos entender que a figura do malandro e do anti herói se fundem 

em diversas obras literárias marcantes, e embora não busquemos aqui uma unidade 
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entre elas, podemos observar e respeitar suas semelhanças e peculiaridades. 

(CARVALHO; BATISTA, 2017) 

 

Dessa maneira, vemos que ao dialogar com diversas obras literárias ou 

cinematográficas, criamos relações com conceitos que trazem as personas, fictícias ou 

não, que são uma forma de resistir ou levantar-se contra os dispositivos de repressão 

das camadas dominantes sobre as camadas oprimidas da sociedade brasileira. Sendo 

na luta de mulheres contra as muitas formas de dominação masculina, na luta de um 

povo colonizado em embate com seu colonizador, ou até mesmo no próprio caso da 

luta de Madame pela comunidade LGBT, contra a homofobia e criminalização de atos 

ligados à sua sexualidade (CARVALHO; BATISTA, 2017).  

 

Reconhecemos aqui a manifestação de grupos ou indivíduos contra a opressão pela 

sua liberdade. A adaptação cinematográfica (Figura 01) da vida de Madame Satã, 

dirigida por Karim Aïnouz, em 2002, foi consagrada como uma das maiores obras do 

cinema brasileiro, e está  na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a 

Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). Em um texto cinematográfico, 

o diretor compara sua visão de Madame Satã à personagem Macabéa (Figura 02), do 

livro A hora da Estrela, de Clarice Lispector. Para quem lê essa obra, a sensação de 

inconformidade com a autocomplacência dos abusos sofridos por Macabéa durante a 

trama transforma-se em pelo menos um sentimento de justiça realizada, comparado ao 

assistir uma personagem como Madame, que não se deixa ser passado por cima, se 

levanta e luta. Não é à toa que o título que o diretor dá ao texto é Macabéa com raiva: 

 

(...)Talvez o aspecto que mais me interessou na personagem tenha sido a 

questão da exclusão. No curso de sua vida, ele sempre foi excluído por várias 

razões. E sua maneira de reagir era muito curiosa: através da raiva, criatividade, 

violência, doçura. Ao contrário da Macabéa de La Hora de la Estrella,  que 

sucumbe à exclusão, João Francisco era um guerreiro que se afirmava sempre 
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e nunca se deixava vencer. Este testemunho de resistência em um país onde 

a exclusão persiste como regra, foi o fato que me fascinou (AÏNOUZ, 2013). 

 

A relação de ódio e amor que compadece o leitor/espectador presente em ambas as 

obras nos remete às tentativas das personagens em tentar livrar-se do mal-estar que 

eles carregam consigo por conta de toda a opressão sofrida. Para Macabéa, é o ajuste 

à uma sociedade totalmente diversa a que ela pertence, nordestina, migrante, mulher e 

que só comia “cachorro quente” e bebia refrigerante. Para Madame Satã, não há ajuste, 

sua única solução é se levantar e lutar. Não é à toa que o diretor traz a personagem à 

discussão acerca de Madame Satã, que traz em si diversos símbolos malogrados pela 

sociedade, e usa a malandragem como arma contra toda a repressão policial, política 

econômica e social. Ele se transveste de malandro para não ser engolido pelo novo 

sistema burguês vigente. Se auto cria, se auto revela, se recria por meio de seu próprio 

universo, em meio aos resquícios de sua amada Lapa, tocada pelas reformas urbanas 

do início do século XX. 

Com isso, vimos até aqui um pouco do processo de transformação da cidade do Rio de 

Janeiro, com a transformação da cidade de capital do Brasil Império para o Brasil 

República; vimos a ocupação do centro da cidade pelas camadas mais pobres da 

sociedade, que no cenário era representada em maioria por escravos recém libertos 

pela Lei Áurea, e por fim sua expulsão desse território, e tomada dos morros. Vimos 

também a repressão policial desde a brigada dos mata-mosquitos, até a força policial 

propriamente dita que prende o Malandro Madame Satã. Agora, se pudemos investigar 

o início da ascensão do capital como mote de transformações urbanas, como podemos 

ler a explosão de capital e seus reflexos na cidade na que se tornaria a maior economia 

do país poucos anos mais tarde? A terra onde se encontra o precioso muiraquitã, 

presente deixado por Ci, amada de Macunaíma, São Paulo.  
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CAPÍTULO 2 - Mário de Andrade: Surto e Deslumbramento 

 

A imposição da Modernidade frente à ginga 

Vimos no capítulo anterior a ascensão da europeização em diversos aspectos no que 

chamamos de Belle Époque Tropical, no planejamento urbano de Pereira Passos. Nesse 

sentido, ao adentrarmos na modernidade, e com isso na São Paulo dos anos de 1920, 

remetemo-nos à seguinte publicação,  da principal base literária para o capítulo anterior, 

Orfeu Extático na Metrópole de Sevcenko (1992): 

 

Até o belo fenece! Fado inerente aos deuses e aos homens 

Não é o peito de ferro de Zeus Estígio. 

E na única vez em que o coração do Senhor das Sombras foi amolecido, 

E nesse limiar ainda que austero, ele retirou seu presente 

( Schiller, 1881)3. 

 

O poema acima, é um trecho do poema Nänie escrito por Friedrich Schiller em 1881, e 

adaptado para a obra homônima do compositor alemão Brahms no mesmo ano. Embora 

tanto o poema quanto a peça para orquestra e coral SATB (Soprano, Alto, Tenor e Baixo) 

sejam peças fúnebres, a figura de Orfeu (Figura 10,11,12), que conquista um favor de 

Hades, o chamado Senhor das Sombras, ao ludibriá-lo com sua harpa e assim 

conquistar sua amada Eurídice, revela uma personagem no mínimo perspicaz.  

 

A figura representativa de Orfeu, usada por Sevcenko (1992), se dá pelas suas 

qualidades descritas na mitologia, por ser filho de Apolo e sacerdote de Dionísio. Seu 

maior predicado era ser um músico excepcional. Ao cantar e tocar sua harpa, sua 

música era capaz de conduzir todos, sejam deuses, homens ou até mesmo pedras, à 

                                                
3 Tradução livre do autor. No original: Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter 
bezwinget,/ Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus./ Einmal nur erweichte die Liebe den 
Schattenbeherrscher,/ Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk. Friedrich Schiller, 
1881 
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um estado de êxtase. Esse é o sentido que Sevcenko usa para tentar explicar a o estado 

de extasia coletiva em que a sociedade paulistana da década de 1920 se encontrava. 

(...) O recondicionamento dos corpos e a invasão do imaginário social pelas 

novas tecnologias adquirem portanto, um papel central nessa experiência de 

reordenamento dos quadros e repertórios culturais herdados, composta pela 

presença dominante da máquina no cenário da cidade tentacular. 

(SEVCENKO, 1992, p.18) 

 

A cidade passou a se tornar um elemento retórico para a criação cultural para diversas 

formas de artes e expressão. A metrópole passa ser o tema chave de diversas obras de 

arte, pois nela se encontra a origem e o destino de diversos questionamentos e reflexões 

da vida moderna, tal fato acaba por destacar a metrópole como personagem principal 

em diversas obras de arte, como no cinema, em “São Paulo, Sinfonia da Metrópole”, 

dirigido por Adalberto Kemeny e Rodolfo Lustig em 1929 que, embora refutado pela 

maioria dos críticos de cinema que analisaram sua obra, afirmavam desconhecer a obra 

“Berlim: Sinfonia da Metrópole”4, mesmo ambos tendo trabalhado diretamente com 

Walter Ruttmann, diretor do documentário quase que homônimo alemão, em que 

também é retratado um dia comum na cidade, enfatizando o novo ritmo de vida 

metropolitano e moderno (SEVCENKO,1992). 

Entretanto, a primeira anunciação de que a cidade se tornaria o epicentro cultural  

paulista dos anos de 1920, o delírio coletivo, se dá no carnaval de 1919. Os paulistanos, 

e os cronistas da época passaram a especular sobre o carnaval logo no início do ano, 

após terem o ano de 1919 arraigado de obstáculos conhecidos como os “três Gês”: a 

Gripe (Espanhola), a Geada e os Gafanhotos (SEVCENKO,1992). 

Na Avenida Paulista. Onze da noite de segunda-feira de Carnaval. Já não é 

mais a agitação, o bulício alegre, o brouhaha festivo do corso, o rumor confuso 

de mil vozes e mil ruídos diversos no torneio de serpentinas e de facéias - o 

mais expansivo, o mais vibrante e o mais pitoresco espetáculo que em São 

                                                
4 Título Original: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, 1927 
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Paulo já tem se visto (S., “Carnaval e Política, OESP, p.3, 1919 apud 

SEVCENKO,1992 p. 27). 

 

O que intriga de fato o cronista da citação acima, que assina simplesmente “S”, não são 

apenas as festividades num grau talvez nunca vistas, mas também a mudança brusca 

de cenário, até mais do que o entusiasmo das massas. De uma hora para outra a rotina 

da cidade volta à tona, o bonde volta à trafegar, e as ruas logo voltam a se encher de 

carros. Além disso, outro cronista, “P”, também expressa o rigoroso e preciso trabalho 

dos garis que limparam as ruas entre a folia e o cotidiano do trabalho moderno ao 

descrever a cena de uma mulher que se agarra desesperadamente nas serpentinas 

deixadas no chão: 

Súbito repontam os carroções da Limpeza Pública, com um séquito enorme 

de operários. Em poucos minutos, formam-se às esquinas montões de 

serpentinas, que os carroções vão arrastando lentamente (...). Próximo ao 

belvedere, uma mulher amontoa custo braçadas de serpentinas, forcejando 

para acomodá-las em três sacos. Eis que os homens do lixo a vêem, e mais 

que depressa as vassouras avançam os três montes. E a mulher desesperada, 

quase a chorar foge arrastando os tubos de serpentinas, como se estivesse a 

salvar uma coisa preciosa... (P., “Depois do Corso”, OESP, p.7, 1919 apud 

SEVCENKO,1992 p. 27). 

 

O que se nota aqui revelado pelos dois cronistas é um quadro indicativo do que a cidade 

viria a se tornar e embora com visões controversas, ambas desencadeiam para a mesma 

questão: de um lado, “P” descreve como o novo modo de vida, essencialmente 

moderno tende a dissociar as percepções, esfarelar os grupos, dispersar as ações. Do 

outro lado, “S” tende a demarcar a coordenação coletiva, que envolve  as multidões de 

indivíduos que se subordinam à um mesmo conjunto de motivos e incentivos 

(SEVCENKO,1992). 
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Essa dualidade nos discursos dos cronistas também se apresenta na maneira de ver os 

infortúnios passados pela população mais carente da cidade. Como exemplo, as 

enchentes em torno das áreas de confluência dos rios Tamanduateí e Tietê que eram 

essencialmente preenchidas pelas camadas mais humildes da sociedade paulistana. O 

cronista “P.” faz um registro breve e distante da tragédia causado pelo sistema de 

barragens da Light que deliberadamente o mantinha no seu nível mais baixo:  

Fui ontem com alguns amigos, ver  a enchente do Tietê, sobre a qual corriam 

pavorosas versões na cidade, chegando-se até a dizer que a Ponte Grande 

viera abaixo… Fomos, como toda gente por mera curiosidade. Há quanto 

tempo não se registrava uma enchente assim! (P. A enchente, OESP, 1919 

apud SEVCENKO,1992 p. 29). 

 

O que ele chama de “versões na cidade” refere-se a toda gente que correu para ver 

enchente. Eles vieram das mais variáveis formas de acesso. Parte de bondes, parte a 

pé, e parte de carro. Todos espremiam-se e acotovelavam-se no alto da Ponte Grande. 

O posicionamento do cronista “S.”, diferentemente de “P.”,  se compadece, adentra a 

situação e toma as dores daquela população, ao relatar sua visão sobre o incidente: 

Mal dou alguns passos porém sou abordado por um italiano que não sei por 

que me reconheceu. E sem que lhe perguntasse nada, o homem conta-me sua 

desgraça: a casa inteira invadida pelas águas, todos os trastes perdidos - até 

120 mil-réis que guardara tão bem guardados! Para o cúmulo, ainda a mulher 

está doente, desde que lhe nasceu o quinto filho, e todos estão desabrigados, 

sem saber para onde ir, nem o que comer… - Che disgrazzia, signore! Che 

disgrazia…(...) (S., OESP, 1919 apud SEVCENKO, 1992, p. 30). 

 

Sevcenko (1992) ilustra que na verdade, essas duas visões antagônicas coexistem pois 

há na recém formada sociedade paulistana, se é que se pode chamá-la assim, uma 

sensação de estranhamento, principalmente vinda das autoridades, uma vez que 

olhavam as diversas mazelas sofridas pela população como um acontecimento 

longínquo como se ocorrera do outro lado do mundo, pois de fato não havia nenhum 
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tipo de ligação nem referentes à uma  ancestralidade comum, nem cultural entre as 

camadas da população da cidade: 

Afinal, São Paulo não era uma cidade nem de negros, nem de brancos, e nem 

de de mestiços; nem de estrangeiros, e nem de brasileiros; nem  americana, 

nem européia, nem nativa; nem era industrial apesar do volume crescente das 

fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da importância crucial do café;  não 

era tropical, nem subtropical;  não era ainda moderna, mas já não tinha mais 

passado. Essa cidade que brotou súbita e inexplicavelmente, como um 

colossal cogumelo depois da chuva, era um enigma para seus próprios 

habitantes, perplexos, tentando entendê-lo como podiam, enquanto lutavam 

para não serem devorados (SEVCENKO,1992, p. 31). 

 

Nesse sentido, Sevcenko (1992) traz a metáfora da Babel Invertida, ao contrário da 

passagem bíblica em que as diferentes línguas humanas foram criadas em meio ao caos 

e fúria divina para que a comunicação entre povos fosse impossibilitada. Na Babel 

Invertida os diversos povos e etnias se unem através de uma língua comum: 

 

A velha Europa que divide os homens pelo ódio, lançando-os um contra os 

outros, destruindo o alto edifício da civilização, é a velha Babel rediviva. O  

mundo novo, representado por São Paulo, onde primeiro o branco se fundia 

com o índio, depois os descendentes deles cruzaram com os negros , e agora 

as novas gerações se consorciam com os fugitivos da Europa convulsionada, 

é a nova terra da promissão, onde se vão erguer as torres sólidas das “novas 

arquiteturas da sociedade futura”, a Babel Invertida, a Babel que une e 

portanto, leva ao clímax, a consumação da missão mística que sua 

antecessora frustrara (SEVECENKO, 1992, p.38). 

 

De modo que há permanência do caos, Sevcenko (1992) utiliza se também do termo 

“Cativeiro da Babilônia”, pois para ele inversamente ao que se propunha de um projeto 

modernizador, as jornadas de trabalho eram exaustivas, e em geral, a maior parte da 

composição etnica que aqui se fazia presente não  teria vindo de bom grado, seja o 

imigrante refugiado, seja o indio, seja o descendente de escravo ou até mesmo o próprio 

escravo já forro (SEVCENKO, 1992).  
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A modernidade frente à ginga: Macunaíma: a Preguiça, o Negro, o 

Deslumbramento na Cidade. 

 

Ao adentrarmos no universo literário de Mário de Andrade, e sua principal obra, 

Macunaíma, um Herói sem caráter, A primeira característica encontrada na personagem 

principal revela-se logo no primeiro capítulo da aventura.  O autor afirma que 

Macunaíma, irmão menor de Jiguê e Manaapé, desde a infância expressa sinais de ser 

preguiçoso, não é a toa que suas primeira palavras são: “ai, que preguiça!” (CARVALHO; 

BATISTA, 2017).  

 

Devemos lembrar que os símbolos que rodeiam a modernidade, capitalista e industrial, 

é acima de tudo a crença no trabalho e com ele o progresso como elemento 

característico da vida humana. Nesse sentido, Macunaíma se encontra na oposição ao 

sistema motor das novas ideias, uma vez que a preguiça surge como uma afronta à uma 

cidade tão atarefada e ambiciosa como a São Paulo dos anos 1920. Tal fato revela que 

não obstante ele ser um sujeito despreocupado com as relações de trabalho formais, 

com a da ajuda nos trabalhos domésticos, questionando, assim o ritmo e marcando um 

descompasso com as novas filosofias,  entrelaçadas pelo liberalismo e positivismo do 

homem moderno no pós-guerra, já demonstrados anteriormente. Macunaíma carrega, 

portanto, no seu contradiscurso, os símbolos do ócio, da preguiça e do viver sem 

nenhuma justificação como forma de resistência e oposição ao discurso em voga da 

sociedade paulistana naquele momento (CARVALHO; BATISTA, 2017).  

 

Já no segundo capítulo, nos deparamos com uma cena problematizadora à respeito da 

personagem principal. Desta vez, a cena recorre à religiosidade e portanto, à mitologia. 

A narrativa gira em torno da situação de escassez de recursos da família de Macunaíma. 

Tudo começa quando Macunaíma mesmo tendo mandando seus irmãos atrás do timbó 

para conseguir comida, nada fez para ajudar, disfarçou  enquanto o tempo passava:  
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O fato é que Macunaíma sabia onde podia encontrar alimentação, mas não 

disse nada a seus irmãos, porém, no outro dia, não aguentou de fome e levou 

sua mãe ao local onde se encontrava uma grande variedade de frutas. Mas, ao 

ver que sua mãe ia levar comida para seus irmãos, Macunaíma a tirou de lá. A 

mãe ficou com tanta raiva de Macunaíma que o deixou sozinho num lugar 

distante na floresta, onde encontra o curupira e mais uma vez demonstra ser 

autônomo frente os mitos (CARVALHO; BATISTA, 2017, p.320).  

 

Segundo a versão mais conhecida das lendas do Curupira5, ser mitológico que habita 

as matas brasileira, possui baixa estatura (como a de uma criança), cabelos vermelhos 

como o fogo e pés voltados para trás a fim de ludibriar aqueles que o perseguem.  O 

indiozinho além de muito forte é muito esperto, mas não mais esperto que Macunaíma.  

Ao ver que Macunaíma não é mais uma criança, decide comê-lo, entretanto o nosso 

herói sem nenhum caráter engana o Curupira justamente na capoeira no mato, lugar que 

segundo o folclore, ele se torna mais forte. O Curupira dá à Macunaíma um pedaço de 

carne que funcionaria como uma espécie de localizador, além de ensinar o caminho de 

volta. Macunaíma, se livra do pedaço de carne e segue outro caminho debochando do 

ocorrido (CARVALHO; BATISTA, 2017).  

 

Mas uma vez, o herói revela, além de sua malandragem nata, a não submissão à 

nenhuma forma de dominação, mesmo se tratando de uma personagem mística, pois  

 

(...) mesmo que em seu interior se encontre algo que pode ser usado como 

uma espécie de localizador, ele sabe desdobrar o ocorrido, manipular e criar 

seu próprio destino ao passo que a prática demonstra sua liberdade de existir 

(...). (CARVALHO; BATISTA, 2017 p.321). 

 

Ademais, Macunaíma refuta a própria lógica de tempo, uma vez que logo depois de seu 

nascimento não é mais criança, já é adulto, sabe conviver e ler, se adapta à vários meios  

                                                
5 Retratado diferentemente adaptação cinematográfica de 1969, dirigida por Joaquim Pedro de Andrade 
como pode ser visto na Figura 03. 
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em que se encontra, na cidade ou na floresta, viaja por todo Brasil sem nunca ter tido 

algum ensinamento formal. 

 

Com estes dois exemplos podemos reconhecer como as ações de Macunaíma mesmos 

quando relacionadas à elementos relativos em sua própria existência, como o tempo e 

ou elementos exteriores, como seres da mitologia, constroe  práticas discursivas em 

que ele concebe sua realidade ao invés de fortalecer a já existente. Concebe um tempo 

em que diferente do real. Não encontra no tempo nenhum tipo de barreira, muito menos 

no espaço, onde se transporta em diversos cenários (CARVALHO; BATISTA, 2017).  

 

Além de se transportar para vários cenários do Brasil, Macunaíma também se 

transforma em diversas personagens no decorrer da trama. Como em outro momento, 

quando Macunaíma se torna pai e repetia um mote todos os dias para seu filho: que ele 

deveria crescer rapidamente e partir para São Paulo a fim de ganhar muito dinheiro 

(TELIS, 2016). 

 

A fala de Macunaíma pode-se ser entendida como uma reprodução do já conhecida 

situação de emigração das camadas mais pobres, oriundas de áreas precárias ao norte 

para territórios mais abastados financeiramente ao sul do país, que Mário de Andrade 

pôde ver com seus próprios olhos em sua viagem pelo Nordeste e  relatou em O Turista 

Aprendiz (1929) descrito abaixo (TELIS, 2016):  

 

O nordestino é prolífico. Dez meses de seca anual. Não tem o que fazer, faz 

filho. Os mais fortes vão-se embora. Fica mas é a população mais velha, 

desfibrada pelo Sol, apalermada pela seca, ressequida, parada [...] Por toda a 

parte por onde se passa o mesmo refrão amargo eles repetem pra nós: Porque 

fulano, o filho da Maria Sousa, o filho do João etc. o filho do não-sei-quem 

partiram pra São Paulo. E quinta-feira partem o filho de fulano e o do sicrano. 

Os filhos partem (ANDRADE, 1976, p. 295 apud TELIS, 2016 p.102). 
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Entretanto, Macunaíma vê seu desejo contrariado pela morte precoce de seu filho. E 

com a com transformação de Ci6 em estrela após essa perda , o herói acaba apenas 

com o muiraquitã7 como recordação de sua esposa que o fora presenteado antes dela 

subir aos céus. A perda do objeto que é tanto um talismã quanto uma recordação se 

torna a razão de suas aventuras por São Paulo que foi parar nas mãos de um “regatão 

peruano”, Venceslau Pietro Pietra, que também é o gigante Piaimã, comedor de gente, 

Telis (2016)”. 

 

Vale a pena observar que a ação de Macunaíma não pode ser encarada como a de um 

trabalhador, mas sim de um aventureiro, pois é como imperador que ele viaja para 

cidade. Macunaíma acaba por fazer a viagem inversa à do colonizador clássico, pois vai 

do interior do país para o território mais próximo ao litoral, e diferentemente do 

colonizador, o foco aqui não era a aquisição de capital e ele demonstra mais uma vez a 

sua indisposição ao labor (TELIS, 2016):  

 

Porém entrando nas terras do igarapé Tietê adonde o burbom vogava e a 

moeda tradicional não era mais cacau, em vez, chamava arame contos 

contecos milréis borós tostão duzentorréis quinhentorréis, cinquenta paus, 

noventas bagarotes, e pelegas cobres xenxéns caraminguás selos bicos-de-

coruja massuni bolada calcário gimbra siridó bicha e pataracos, assim, adonde 

até liga pra meia ninguém comprava por vinte mil cacaus. Macunaíma ficou 

muito contrariado. Ter de trabucar, ele, herói... (ANDRADE, 1996, p. 38-39, 

apud TELIS, 2016 p. 103 - grifo nosso). 

 

Novamente, vemos a figura do malandro, só que dessa vez marioandradiano (embora 

essa figura seja criada na mentalidade popular anos depois como visto anteriormente), 

pois ele passa a se manter na cidade com apostas no jogo do bicho,  na tentativa de 

encontrar algum tesouro escondido ou com algum tipo de golpe, como na compra 

                                                
6 Segundo o livro ao deparar-se Ci, Mãe do Mato, rainha das Icamiabas, Macunaíma a domina e com a 
contribuição de seus irmãos, faz dela sua mulher, passa a ser o imperador do Mato Virgem.   
 
7 
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lograda, efetuada por Macunaíma, de um gambá que supostamente defecava moedas 

de ouro (TELIS, 2016). 

 

Como a ratificar o seu polo oposto ao trabalho, em outra passagem, insulta 

operários em uma construção de açude: “Diabo leve quem trabalha!” 

(ANDRADE, 1996, p. 154). Vale destacar, em contrapartida, que as 

características indígenas de subsistência também se chocam no espaço 

urbano. Macunaíma e seus irmãos tentam pescar e caçar na cidade, mas isso 

produz efeitos inesperados, como a morte de Macunaíma na árvore cheia de 

caça na casa de Piaimã, ou sua captura pela velha Ceiuci em uma pescaria, 

da qual só se salva pela intervenção da filha dela. Com a comicidade que 

permeia o livro, esse deslocamento de atividades rurais e da selva para o 

espaço urbano também faz com que Macunaíma atice a fúria de uma multidão, 

dizendo que tinha visto rastro de anta em frente a Bolsa de Valores, em uma 

paródia com sua própria ação quando criança na floresta, em que havia dito 

acertadamente que havia capturado uma anta na armadilha, ou que coloque 

fogo no bosque da Saúde, o que lhe rende de caça apenas dois ratos 

chamuscados no lugar do veado mateiro que esperava caçar (TELIS, 2016).  

 

Um dos pontos mais importantes para nossa discussão se encontra nas maneiras com 

que Macunaíma tenta ascender socialmente, deixando de tal maneira visão estranha, 

como a de um estrangeiro que tenta se encaixar em outra cultura. Esse olhar que Mário 

de Andrade reflete em muito sua própria biografia, pois, sendo negro, numa São Paulo 

extremamente atribulada e metamorfósica, a própria Babel Invertida (SEVENCKO, 

1992), vê em seu âmago as maneiras de se ascender socialmente. As tentativas de 

Macunaíma de escalada social se dão por se tornar um colecionador ou uma pessoa 

ilustre. O recorte social traçado por Mário de Andrade ao mesmo tempo que sutil é rude, 

Macunaíma nasce negro, mas torna-se “branco louro e de olhos azuizinhos” (Andrade, 

1996, p. 37 apud Telis, 2016 p.103) (Figura 04), trazendo a reflexão: Para se alavancar 

na sociedade necessita ser branco? 
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Ao banhar-se nas águas da fonte milagrosa encravada no pé de Sumé, entidade 

indígena que pode ser sincretizado à figura de São Tomé, do Evangelho Cristão: 

 

Desse modo, “ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo 

retinta dos tapanhumas” (p. 37). Como a água “já estava muito suja da negrura 

do herói”, que havia sido o primeiro a tomar banho, Jiguê, na sequência, só 

consegue ficar da “cor do bronze novo” (p. 37), e Maanape, por último, só 

consegue embranquecer as palmas das mãos e pés, pois Jiguê havia atirado 

muita água para fora na tentativa desesperada de se esfregar muito para ficar 

branco como o irmão (TELIS, 2016 p. 104).  

 

Nesse momento, Mário de Andrade coloca em voga o mito das origens das “raças”, 

presente em diversas culturas. De maneira cômica é abordada uma questão 

extremamente frágil na nossa sociedade contemporânea, fica evidente na obra que ser 

branco é melhor, e embora os três irmãos tenham etnias diferentes, os irmãos continuam 

unidos. Tanto Maanape quanto Jiguê ainda continuam a proteger Macunaíma no 

decorrer da aventura. O que podemos apreender de maneira muito sintética desse 

trecho e também dos capítulos “6-A Francesa e o Gigante” e “7- Macumba” é a 

possibilidade de Macunaíma representar todas as possibilidades do homem brasileiro, 

seja se travestindo-se de uma francesa ou frequentando rituais de umbanda sincrética 

(TELIS, 2016). Não há limites de raças, etnias ou crenças, Macunaíma, assim como a 

cidade de São Paulo, reflete em si a figura da Babel Invertida, todos os originalmente 

estranhos se convergem pela ligação de uma língua comum. 

 

O ato do nosso herói, filho do medo da noite, preto retinto se clarear nas águas santas 

do Sumé, num ato sincrético às águas sagradas retratadas pelo Evangelho Cristão, 

ilustra claramente o choque cultural presente na formação brasileira, mas além disso, 

após o banho, Macunaíma incorporará o que faltava na então família, até então formada 

por índios e negros, a brancura cultural e étnica e, em geral, de caráter colonizador:  

Para o branco colonizador, o índio e o negro eram pagãos, preguiçosos, 

selvagens, inferiores; careciam de civilização, de salvação. Lembre-se daquilo 
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que representou a Companhia de Jesus na colonização brasileira, aquelas 

gigantescas missões vindas da Europa com a incumbência de converter o 

paganismo dos índios e colonos, ou de demonizar as expressões da fé africana 

trazidas pelos negros para solo brasileiro. “Gigantes” no sentido da quimérica 

e onipotente matriz cultural única capaz de civilizar, de salvar — ou de 

condenar também, pois não teremos “salvos” sem uma condenação da qual 

os homens precisem de salvação. “Gigantes” do tamanho de uma tradição 

secular, construída distante dali, e que agora chegara, e passava a deixar 

pegadas da “marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o 

evangelho de Jesus pra indiada brasileira” (ANDRADE, 1980, p. 30). “Gigante” 

que se impõe verticalmente, de cima pra baixo, aos nativos, que teriam sua 

própria cultura sobreposta coercitivamente pelo cristianismo (ARAÚJO; 

ARAÚJO; NEVES, 2015 p. 6).   

 

Não é à toa que seu inimigo seja um gigante, ao chegar em São Paulo em busca da 

muiraquitã, Macunaíma percebe uma cidade que pessoas dividem o espaço e o poder 

com a máquina. Depois de refletir sobre isso, ele conclui que desse embate não sairia 

nenhum vencedor, havia de ocorrer um empate. Não que isso lhe cause algum 

desconforto, ele simplesmente observa e tenta se adaptar da melhor maneira possível. 

Mário de Andrade vê nas transformações da cidade alavancas para suas metáforas, a 

implementação do automóvel como principal meio de locomoção urbana, ao invés do 

bonde: 

A história que conta para o chofer de Piaimã e a namorada dele no capítulo XIV 

mostra bem o quanto essa adaptação se tornou naturalizada e impregnou o 

herói. Mário de Andrade se aproveita da lenda colhida no livro de Koch-

Grünberg da onça que queria que seus olhos fossem ver o mar, do mesmo 

modo como fazia o camarão, e recria o caso dando elementos automotivos ao 

felino, que com rodas, motor, faróis, gasolina, se transforma pouco a pouco 

em “um forde” ou em “uma chevrolé” (TELIS,2016 p.104).  

 

A questão antropofágica de Mário de Andrade aponta, na verdade, para a sinergia que 

a cultura brasileira, mista de tantas outras culturas, que deveria se condensar. Mais uma 

vez ele usa outro conto indígena misturado a elementos ocidentais, no Capítulo 11- A 

Velha Ceiuci: 
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(...) sobre a pescaria em que Maanape e Macunaíma tentam furtar o anzol do 

inglês, tem seu correlato tanto nessa versão apresentada por Koch-

Grünberg, quanto em uma outra, recolhida por Cesáreo de Armellada na 

década de 1930, em que o inglês é substituído por uma garça, que possui 

um anzol de metal, superior ao usado pelos índios, que desconhecem o 

minério. Quando estes têm acesso à matéria-prima através da garça, que 

havia voado para a terra dos ingleses, os Macunaímas (Armellada refere-se 

assim ao grupo de irmãos) pensam em fabricar, além do anzol, machado, 

facão e mesmo uma escopeta (CARVALHO, 2011 apud TELIS, 2016 p.104). 

 

Afirmar que o cerne de Macunaíma como obra, seja este ou aquele, é no mínimo leviano, 

mas certamente há questões que possamos apreender, a não ser que queiramos nos 

tornar alimentos para um gigante comedor de humanos, ou até mesmos atacados por 

uma garça munida de um anzol metálico, será necessário que ataquemos e examinemos 

as chagas da relações sociais brasileiras, sendo uma das principais feridas latentes, 

nosso tecido social, ou seja, a questão racial. Não se trata apenas de cor ou de raça em 

si, mas sim dessa desigualdade social entre índios, brancos e negros, a exploração, a 

degradação de uma cultura, raça ou etnia em detrimento da outra. Ao passo em que a 

nossa sociedade privilegia a mercantilização de todas as nossas relações com finalidade 

de produzir riqueza social em prol de um determinado grupo, o gigante comedor de 

gente ou a garça permanecerão satisfeitos (ARAÚJO; ARAÚJO; NEVES, 2015). 

 

 

Reflexões acerca do Território Negro em São Paulo 

Assim como em Macunaíma, ao banhar-se nas águas de Sumé, a personagem central 

passa de preto retinto, filho do medo da noite para branco de olhos azuis, o tema do 

branqueamento é o  tema de uma das obras de arte que talvez melhor reflita a questão 

racial no brasil, a redenção de Cam, de Modesto Brocos (Figura 13), em que vemos uma 

família miscigenada tipicamente brasileira. À direita temos a figura da avó, preta retinta, 

que ergue suas mãos aos céus como forma de agradecimento pela cor de pele que seu 

neto recém nascido apresenta. Mais ao centro, vemos a figura de sua filha, negra de 
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pele mais clara que carrega a criança nos braços. À esquerda, o pai, que com olhar de 

contentamento, olha para a criaturinha com orgulho pela cor de sua pele (CARDOSO, 

1964). 

 

O título da obra quase que a exime de alguma análise mais profunda. Cam, segundo o 

capítulo de Gênesis do Evangelho Cristão, teria sido amaldiçoado por ter zombado da 

nudez de seu pai, Noé, que estava embriagado. Embora haja divergências entre 

teólogos sobre qual teria sido de fato sua maldição, Modesto Brocos parte do princípio 

que sua maldição teria sido a geração da etnia negra, o que foi já foi utilizado como 

argumento para a escravidão: 

 

20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 

21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. 

22. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fora a seus dois irmãos 

27. Engrandeça Deus a Jafé,  

      e habite ele nas tendas de Sem; 

      e Canaã lhe seja servo (AlMEIDA, 1999 p.10). 

 

Da mesma maneira que Modesto Brocos e Mário de Andrade representaram tão bem a 

intenção das novas classes dominantes, os chamados arrivistas (SEVECNKO, 2002)  de 

branquear a sociedade brasileira tanto nos modos e costumes quanto etinicamente, 

podemos observar nas cidades o mesmo ocorrido. Bairros que tinham algum vestígio 

de história negra estão aos poucos tendo suas narrativas apagadas ou omitidas. Como 

por exemplo, os casos dos bairros do Liberdade, que agora, após uma certa polêmica 

tem sua estação de metrô até então homônima reescrita para Japão-Liberdade: 

 

A estação Liberdade, da linha azul do Metrô de São Paulo, ganhou novo nome; 

“Estação Japão-Liberdade”. 

A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na última 

semana através de decreto do governador Márcio França, do PSB. A mudança 

era reivindicação antiga de comerciantes da região. 
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Ela acontece em meio às comemorações dos 110 anos da imigração nipônica 

no Brasil e a visita da princesa do Japão, Mako Akishino. Mas a comunidade 

negra, protesta.  

No século XIX o local era conhecido como Bairro da Pólvora, em referência à 

Casa da Pólvora, construída em 1754 no largo de mesmo nome. Era uma 

região periférica da cidade e ficava no caminho entre o Centro e o então 

município de Santo Amaro. 

Ali, estava o largo da Forca, nomeado assim em função da presença de uma 

forca utilizada para a execução da pena de morte. A forca havia sido transferida 

da Rua Tabatinguera, em 1604, a pedido dos religiosos do Convento do Carmo 

e funcionou até 1870. A partir de então, o largo passou a se chamar Largo da 

Liberdade, e o nome se estendeu a todo o bairro. 

Existem duas versões para a adoção do nome “Liberdade”; uma diz ser 

referência a um levante de soldados que reivindicavam o aumento de seus 

salários à coroa portuguesa em 1821, resultando em enforcamento dos 

soldados Chaguinhas e Cotindiba. O público que acompanhava a execução, 

ao ver que as cordas que prendiam Chaguinhas arrebentaram várias vezes, 

teria começado a gritar “liberdade, liberdade”. Outra versão diz que o nome 

Liberdade é uma referência à abolição da escravidão (SRZD, 2018). 

 

Como vimos no primeiro capítulo desta monografia, no Rio de Janeiro as Reformas de 

Pereira Passos acabaram por consolidar as favelas como os territórios presumidamente 

negro, por conta da marginalização e pela realocação dessa população promovidos pela 

República e pela abolição. E embora a cidade de São Paulo fosse muito menor do que 

a cidade do Rio de Janeiro na década de 1920, pôde-se observar uma movimentação 

semelhante; configurando territórios importantes para a população negra da época, 

como a Barra Funda, o bairro da Liberdade, e o Bexiga. Territórios esses que não faziam 

de sua ocupação apenas com moradias, neles surgiram terreiros de umbanda e 

candomblé, times de futebol, salões de baile e escolas de samba (ROLNIK, 1989).  

 

Ainda nas primeiras décadas século, nas duas cidades organizaram-se 

também sociedades negras, com atividades culturais e recreativas que 

envolviam a publicação de jornais, a produção literomusical e teatral, passeios, 

piqueniques e bailes de fim de semana em salões alugados. Em São Paulo, no 
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Rio, os chamados “Salões de Raça”, situados no Centro da cidade, eram a 

opção de lazer da “elite negra” (funcionários públicos, comerciários, 

contadores e técnicos ROLNIK, 1989 p.8) 

 

Assim como cita Sevcenko (2002), Rolnik (1989) reafirma que esses territórios 

supracitados nunca foram exclusivamente negros, vide exemplo o bairro do Bexiga em 

São Paulo e o Centro Velho do Rio de Janeiro, um habitado majoritariamente por negros 

e italianos e o outro por negros e portugueses, respectivamente (ROLNIK, 1989).   

 

O que se propõe como intervenção de projeto é justamente um Memorial8, em frente a 

casa em que viveu Mário de Andrade na Rua Lopes Chaves, no bairro da Barra Funda, 

para que se recordem essa histórias que estão sendo aos poucos, apagadas em 

detrimento das outras culturas que originalmente compartilhavam esses territórios. 

 

Quase não se possui dados acerca da população negra até 1930, muito por conta das 

ideologias racistas dos recenseamentos de 1906 e 1920, sendo que em 1930 não houve 

nenhum tipo de recenseamento. A partir disso Rolnik (1989) investiga e delinea 

tendências com base em leituras da imprensa negra desse período. A primeira delas é 

a periferização das camadas mais populares (para São Paulo). Com o sucateamento do 

sistema de bondes e a implementação das linhas de ônibus, o percurso do bonde deixa 

de limitar o que era cidade e o que não era. Ocorre gradativamente uma expansão da 

cidade muito por conta do surgimento de novos loteamentos e autoconstruções em 

áreas periféricas. A lógica padrão do cômodo de aluguel superdenso, semelhante 

àqueles cortiços visitados por Lima Barreto no Rio de Janeiro, no início da República, 

deixam aos poucos de existir (ROLNIK, 1989).  

Por outro lado, todo um discurso de revalorização da mão-de-obra nacional, 

que passava pela xenofobia ao estrangeiro sindicalista e anarquista e já 

apelava para a propalada índole pacífica do povo brasileiro, começava a 

                                                
8 Figura 15, 16, 17: Projeto de TFG do Autor, proposto na esquina da Avenida Pacaembu com a Rua das 
Margaridas, Barra Funda, em frente à casa e atual museu Mário de Andrade. 
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disseminar-se nos círculos oficiais, preparando terreno para o grande 

movimento de migração interna que se instauraria a partir de 1940 (ROLNIK, 

1989, p.10) 

 

Inaugura-se assim o tema “integração” do negro, fora e dentro de sua respectiva 

comunidade. Com a desmarginalização  colocada em voga, fazia-se necessário pô-la 

em prática em termos de território. Em medidas práticas, sair dos porões e cômodos de 

aluguel e  formar um novo território familiar e negro por definição:  

 

Essa foi uma das palavras de ordem da Frente Negra Brasileira, agremiação 

política fundada em 1931 que pregava a necessidade de instrução e 

organização da vida familiar nuclear na comunidade para que os negros 

pudessem atingir a igualdade com o branco. Uma das ações concretas dos 

membros da Frente em São Paulo foi comprar terrenos em loteamentos recém-

abertos nas periferias da cidade e fundar núcleos negros formados por casas 

próprias. Casa Verde, Vila Formosa, Parque Peruche, Cruz das Almas e 

Bosque da Saúde são exemplos dessa nova forma de territorialização: em 

bairros inicialmente sem qualquer infra-estrutura e distantes do Centro, 

famílias negras começaram a edificar casas próprias em lotes comprados 

(ROLNIK, 1989 p.11). 

 

Devemos nos ater que são nessas novas áreas da cidade em que nascem e se 

estabelecem os novos bairros negros, criam novas rotinas, fluxos, marcos e memórias 

para a cidade, que definem os novos vetores de expansão dos atuais eixos territoriais 

da cidade de São Paulo (ROLINK, 1989). 
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CONCLUSÃO 

 

Revisitar o Massacre do Carandiru levantou-nos a algumas questões socioeconômicas 

e raciais acerca dos encarcerados, dos malogrados, dos malandros, dos desajustados 

e principalmente negros. Suas relações com o Estado, a força militar e a cidade.  Deste 

modo, fez se necessário investigar e observar as semelhanças, diferenças, sentimentos 

e origens e que tangem algumas das personagens cotidianas do folclore brasileiro 

contemporâneo à partir do ponto de vista deles. Essas investigações mesmo que à 

primeira vista pareçam desconexas, possuem em si suas intersecções.  

 

Primeiramente ao percorremos pelo Rio de Janeiro do final do século XIX com a 

instalação da República, vimos a ascensão dos novos grupos à hegemonia, a lógica de 

status social na qual a aristocracia detém o poder e o capital começa a ruir, surgindo 

assim os “novos homens”, membros da nova burguesia junto com a ideologia 

positivista, o “progresso” a todo custo, colocando a cidade imperial abaixo e levantando 

a capital da república acima. Nesse primeiro contexto, vimos a figura de Lima Barreto, 

que observa com uma certa distância toda essa movimentação, seus relatos sobre a 

Revolta da Vacina e a situação urbana dos acortiçados no centro velho do Rio, e a 

exacerbação da repressão militar na cidade, é claro, com aqueles que pertencem às 

camadas mais pobres e que não conseguem acompanhar o ritmo de ganho de dinheiro 

recém imposto.   

 

O que fizemos, foi observar o intervalo, entre o esvaziamento dos casarões coloniais e 

imperiais até a expulsão e subida aos morros da população que passou a usufruir da 

infraestrutura urbana do centro velho do Rio. Nesse momento, nos deparamos com a 

figura do Malandro, encarnada por Madame Satã, e representativa dos rejeitados e mal 

ajustados — negro, homossexual — que diferentemente da personagem de Lima 

Barreto, Policarpo Quaresma, não assiste de longe, luta, ginga, dá seu jeito, vai preso, 
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e, entretanto, ama sua Lapa querida, da mesma forma que Policarpo ama seu país e 

sua língua. 

 

Se na virada do século XIX para o século XX há o surgimento de uma nova lógica de 

poder no Rio de Janeiro, essencialmente capitalista, é na São Paulo dos anos de 1920  

que  essa lógica atinge seu ponto de ebulição. Nesse contexto encontramos Mário de 

Andrade, autor também negro, e que explora além do que é ser negro, indaga o que é 

ser branco, índio, e sobretudo brasileiro. É na Paulicéia Desvairada, ou como Seecenko 

(2002) a chama, “A Babel Invertida”, em que se encontra o seu precioso Muiraquitã 

resguardado pelo gigante comedor de gente. 

 

Para não sermos devorados por esse gigante antropofágico precisamos nos ater à 

memória que nos está sendo tirada aos poucos, lembrar dos bairros das nossas cidades 

que contem histórias negras, dos autores negros, dos personagens malogrados e 

desajustados que representam tanto o nosso povo, das nossas mazelas, massacres e 

submissões. Devemos nos lembrar e coexistir, como Jiguê e Manaapé que continuam 

a proteger o frágil e heróico Macunaíma, devemos nos lembrar que temos a mesma 

origem e que somos todos irmãos ou pelo menos deveríamos ser. 
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GALERIA DE FIGURAS: 

 

 

Figura 01: O ator Lazaro Ramos interpretando Madame Satã dirigido por Karim. Autor: 

Karim Anouiz, 2011. 

 

 

Figura 02: A atriz Márcelia Cartaxo interpretando a personagem Macabéa no filme A 

Hora da Estrela dirigido por Suzana Amaral, adaptação homônima do Livro escrito por 

Clarice Lispector. Autor: Suzana Amaral 
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Figura 03: Macunaíma e Curupira na adaptação cinematográfica da obra por Joaquim Pedro de Andrade. Autor: 

Joaquim Pedro de Andrade. 

 

 
Figura 04: Macunaíma transformando-se em branco ao passar na fonte milagrosa. 
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Figura 05: Barracão de madeira (“cortiço”) componente da estalagem existente nos fundos dos prédios n. 12 a 

44 da rua da Sé. Rio de Janeiro, 27 mar. 1906. Foto Augusto Malta. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Biblioteca Digital Oswaldo Cruz 
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Figura 06: Obras de urbanização do centro do Rio de Janeiro entre General Câmara e Santa Luzia no centro do 

Rio de Janeiro. Cartão-postal. S.d. 

Fonte: Biblioteca Digital Oswaldo Cruz 
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Figura 07: Construção do porto do Rio de Janeiro. Cartão-postal. S.d. Fonte: Biblioteca Digital Oswaldo Cruz 

 

 

 

Figura 08: Inauguração do trecho da rua Sete de Setembro entre a avenida 1º de Março e avenida Central (atual 

Rio Branco). Da esquerda para a direita, o presidente da República, Rodrigues Alves, e o prefeito do Distrito 

Federal, Francisco Pereira Passos. 6 set. 1906. Fonte: Biblioteca Digital Oswaldo Cruz 
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Figura 09: Cartografia Pereira Passos 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital 



57 
 

 
 

Figura 10: Gucci Stories: The Myth of Orpheus and Eurydice 

Autor: Gia Copolla 

 

  

Figura 11: Gucci Stories: The Myth of 

Orpheus and Eurydice. Autor: Gia Copolla 

Figura 12: Gucci Stories: The Myth of Orpheus and Eurydice. 

Autor: Gia Copolla 
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Figura 13: A Redenção de cam, 

Autor: Modesto Brocos 
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Figura 14: A Batalha do Avhay 

Autor: Pedro Américo, 1868 
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Figura 15: Memorial da Ocupação Negra, proposto pelo autor. 

Autor: Autor. 

 

  

Figura 16: Memorial da Ocupação Negra, proposto 

pelo autor. 

Autor: Autor. 

Figura 17: Memorial da Ocupação Negra, proposto 

pelo autor. 

Autor: Autor. 
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