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RESUMO 

SOUSA, Janaina Costa. As contribuições da obra de Mário de Andrade para o estudo do 

turismo cultural brasileiro. 2021. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições da obra O Turista Aprendiz, 

de autoria do escritor Mário de Andrade, para o estudo do turismo cultural brasileiro. A 

identificação e a dedicação de Mário de Andrade à cultura brasileira o fizeram pôr em prática 

seu projeto de viagens em busca de um contato mais direto com o povo, para a percepção dos 

processos de criação popular. A primeira viagem ocorreu em 1924, com destino ao interior de 

Minas Gerais, em companhia da caravana paulista, assim denominado o grupo de modernistas 

que era formado por expoentes das artes naquele período. Foi denominada “Viagem da 

descoberta do Brasil”. As outras duas viagens teriam como destino as regiões Norte e Nordeste, 

realizadas em 1927 e 1928, respectivamente. Em ambas, é clara a preocupação etnográfica, a 

partir da documentação e registro fotográfico para posterior estudo. Mário de Andrade se dizia 

um turista aprendiz, aqui o entenderemos como tal e veremos as possibilidades de este ser o 

turista contemporâneo, em especial, o viajante que faz a opção pelo turismo cultural. Em 

continuação, será aprofundada a discussão das correlações das categorias conceituais, cultura, 

patrimônio cultural, folclore, viagens etnográficas, na obra O Turista Aprendiz, a fim de 

enfatizar as contribuições de Mário de Andrade para o estudo do turismo cultural. 

Palavras-chave: Mário de Andrade. Viagem Etnográfica. Turismo. Cultura. Patrimônio. 

 



 

ABSTRACT 

SOUSA, Janaina Costa. The contributions of Mário de Andrade’s work to the Brazilian 

cultural tourism study. 2021. 97 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences 

and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

The present research has the objective of analyzing the contributions of the literature work "The 

Apprentice Tourist" ("O Turista Aprendiz" in the original), from the author Mário de Andrade, 

for the study of the Brazilian cultural tourism. The self-identification and dedication of Mário 

de Andrade to the Brazilian culture made him put into practice his travels project in the quest 

for a closer approach to the people for the perception of the popular creation process. The first 

excursion occurred in the year 1924, with "Minas Gerais" state as the destination, attended by 

the "paulista" caravan, as so named the group of modernists constituted by the period exponent 

artists. The excursion was denominated "Voyage of the discovery of Brazil". The other two 

journeys had as destinations the North and Northeast regions, in the years 1927 and 1928, 

respectively. In both is clear the ethnographic affairs regarding the documentation and 

photographic recordings for later study. Mário de Andrade entitled himself an apprentice 

tourist, so here we recognize him as such and try the possibilities of this being the contemporary 

tourist, especially the traveler that opts for cultural tourism. In the sequence, conforming to the 

content analysis conceptual categories, we will further examine the correlations of them 

(culture, cultural heritage, folklore, ethnographic trips) in the work "The Apprentice Tourist", 

to emphasize the contributions of Mário de Andrade to the cultural tourism study. 

Keywords: Mário de Andrade, Ethnographic Trip, Tourism, Culture, Heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa pretende adentrar na conexão entre turismo, cultura e patrimônio, 

tomando como objeto de estudo a obra literária, O Turista Aprendiz, de autoria do poeta Mário 

de Andrade, onde ele descreve as suas impressões sobre o Brasil a partir de um diário de bordo, 

relatando o dia a dia ao longo do percurso de duas viagens. A saber, ao Norte e ao Nordeste do 

país, entre 1927 e 1928-1929. A obra foi concluída em 1943, e editada pela primeira vez em 

1976, recebendo sua última edição em 1983, pela Editora Duas Cidades. 

Nome dos mais respeitados entre os intelectuais da época, figura importante no cenário 

cultural brasileiro; poeta, pesquisador, documentarista, etnógrafo, musicólogo, professor, 

fomentador das artes e da cultura popular, inventor de políticas culturais, defensor e 

incentivador da revelação da identidade brasileira, Mário de Andrade foi, ao lado de amigos, 

mentor do Movimento Modernista e pesquisador de todas as categorias que se referissem ao 

Brasil. 

A partir do relato de viagens, fica a evidência de o escritor estar em um processo de 

querer entender a identidade brasileira, sua identidade cultural, e não houve outro caminho a 

não ser o conhecimento, a identificação, a consciência ampla de nossos bens e valores culturais, 

incluindo-se os hábitos, costumes, manifestações populares e as nossas referências históricas. 

A cultura brasileira se destaca especialmente pela diversidade e pelas representações, 

necessitando continuidade a partir de um processo aberto e flexível de constante realimentação, 

o que garante a ela a sua sobrevivência. 

Uma das abordagens deste trabalho é a questão como o autor Mário de Andrade se 

contextualiza nos referenciais da cultura brasileira, a sua importância e as interfaces da sua obra 

com o turismo. Para TOMAZZONI (2012) as manifestações de identidades e os patrimônios 

históricos são matérias-primas da produção turística. 

O objetivo é analisar as contribuições da obra O Turista Aprendiz, do escritor Mário 

de Andrade, para o estudo do turismo cultural brasileiro. Destaca-se a obra O Turista Aprendiz, 

em razão de possibilitar uma reflexão sobre o turismo cultural, sobre viajantes que buscam 

outras referências que não as tradicionais, desejando por exemplo, experimentar a vida das 

comunidades locais.  

Apresenta-se a forma como Mário de Andrade relata as viagens por ele realizadas pelo 

Brasil em seus escritos na obra destacada e suas contribuições para o conhecimento da teoria 

do turismo cultural. 
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 Inicia-se apresentando uma pequena introdução sobre a pesquisa. Posterior a este 

capítulo introdutório, trataremos dos procedimentos e discussões metodológicas. A terceira 

sessão está dedicada a apresentar os aspectos sobre Mário de Andrade e sua época, o Brasil da 

década de 1920 e sobre a biografia do escritor. As fontes dos dados relativos à sua biografia são 

das obras, Mário de Andrade por ele mesmo, de autoria de Paulo Duarte (1976), e Mário de 

Andrade – Entrevistas e Depoimentos, de autoria da pesquisadora Telê Porto Ancona Lopez 

(1983). 

Discutem-se na quarta sessão, dois conceitos evidenciados por Mário de Andrade, a 

cultura e o folclore. Apresentam-se conteúdo sobre a “viagem da descoberta do Brasil” e as 

duas “viagens etnográficas”, do escritor e, por fim, faremos uma análise do turismo cultural e 

das contribuições de Mário de Andrade para o turismo e para a implementação políticas 

públicas de patrimônio, a partir do relato de suas viagens. 

Por tratar-se de análise de obra literária, a pesquisa classifica-se metodologicamente 

como análise de conteúdo (AC). O procedimento analítico da AC é técnico, cujas bases são 

dedutivas, respaldadas pela sua origem (autor), pelas suas consequências (efeitos) e pelo 

contexto em que foi produzido (MORAES, 1994). A operacionalização da AC consiste em 

identificação das fontes, coleta de informações, descrição, análises e inferências (BARDIN, 

2011). 

BARDIN (2011) explica que a análise de conteúdo é um leque de instrumentos; ou, 

com maior rigor, é um único instrumento, mas marcado pela diversidade de formas e adaptável 

a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. Para MINAYO (2001), a análise de 

conteúdo são operações para descobrir sentidos e significados de textos. Os elementos, ou 

unidades textuais, são repartidos, classificados, sistematizados e organizados, por meio de 

procedimentos analíticos que vão além de um conjunto de técnicas. 

Para BARDIN (2011), o procedimento da análise de conteúdo consiste nas fases de: 

1) pré-análise, ou leitura “flutuante”, ou a escolha dos materiais, formulação de objetivos, 

referenciação e preparação do material; 2) exploração do material, o qual é decomposto e 

codificado; e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação, em que se descrevem e 

se interpretam os dados. 

Ao descrever a AC como um conjunto de técnicas, BARDIN (2011) indica algumas 

que podem ser escolhidas de acordo com o pesquisador: a) análise categorial; b) análise de 

avaliação; c) análise da enunciação; d) análise de discurso proposicional; e) análise da 

expressão; e f) análise de relacionamentos. 
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Nesse sentido, a fonte é a própria obra, O Turista Aprendiz, em que o próprio autor, 

Mário de Andrade, se define como tal. Pela técnica de AC, as categorias de análise foram 

definidas com base na fundamentação conceitual, em: cultura, patrimônio cultural, folclore, 

turismo cultural e viagens etnográficas.  
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2 PROCEDIMENTOS E DISCUSSÕES METODOLÓGICAS 

As categorias analíticas, mais do que denotadas no próprio texto do escritor e etnógrafo 

aprendiz das viagens, são evocadas pelas descrições dos cenários e das realidades de vida das 

populações dos lugares por ele visitados (BARDIN, 2011; MINAYO, 2001; MORAES, 1994), 

Se, no texto de Mário de Andrade, o método etnográfico consubstancia-se pelas narrativas, 

relatos, descrições, explicações e esclarecimentos dos contextos analisados pelo pesquisador, 

essas categorias não estão somente implícitas; são inerentes e evidentes no seu conteúdo textual.  

O autor é autossuficiente, não somente porque sua obra é escrita de forma erudita, 

refinada, simples e clara, mas porque é Mário de Andrade, a referência, que se expressa com 

riqueza de detalhes. Se ele é o intelectual, o revelador da alma brasileira é, portanto, pesquisador 

do turismo brasileiro, com base em visões da autenticidade e das identidades únicas.  

Por se tratar de objetivo de analisar o turismo cultural em sua obra, representada 

essencialmente pela publicação bibliográfica O Turista Aprendiz, os critérios para a 

fundamentação da pesquisa foram os temas que constituem a sua estrutura, desde os aspectos 

biográficos, até os relatos, as interpretações das viagens etnográficas e as suas contribuições 

para o conhecimento do turismo cultural.  

Como desdobramentos, os critérios teóricos-conceituais das categorias analíticas 

específicas, para análises mais minuciosas, são os significados de turismo cultural, vinculados 

à conceituação de viagens etnográficas. As diversas formas de expressão e de manifestação dos 

grupos sociais e as relações destes com o turista aprendiz categorizam-se em: hábitos, costumes, 

tradições, modos de vida, processos de produção artesanal, relações intergrupais e interações 

com o meio ambiente. 

Outro critério categorial é o conjunto de elementos que compõem os fatores 

motivacionais e decisórios das realizações das viagens etnográficas pelo autor-pesquisador. A 

etnografia literária é o método dos estudos e da produção cultural em turismo, aplicado por 

Mário de Andrade, na condição de turista cultural aprendiz, que assimila, reconhece e ensina as 

identidades locais e os valores dos grupos étnicos nacionais e de suas mais verdadeiras e 

singulares expressões.  

Como já mencionado, a pesquisa se enquadra nos padrões da metodologia científica, 

por meio da análise do conteúdo representativo, com base na fundamentação conceitual de 

turismo cultural, ao mesmo tempo em que se identificam os procedimentos teóricos-

metodológicos das viagens etnográficas de Mário de Andrade. A própria obra do poeta e 
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escritor, que é o etnógrafo das viagens, o torna reconhecido como a referência desse campo 

turístico, objeto desta pesquisa. 

Enfim, a visão cultural e etnográfica está contida no ciclo teórico-empírico produtivo 

da obra de Mário de Andrade. Estão implícitos e evidentes os conceitos de turismo e turismo 

cultural, que abrangem a própria definição de cultura e de suas modalidades expressivas, como 

o folclore e o patrimônio. Mário de Andrade tinha um propósito de ir a campo para realizar s 

suas investigações: valorizar a riqueza cultural do Brasil.   

O propósito é aquilo que se define, no método científico, com o objetivo fundamentado 

nas motivações e justificativas para realizá-lo. Significa o sentido maior das suas missões: 

reunir conteúdos e fundamentações, que transcendessem a tarefa de mostrar produtividade 

acadêmica, por meio de indicadores, seja de publicação, seja de trabalhos técnicos. “Creio 

noutros mundos habitar simplesmente por minha ciência sentimental”1. Na base, porém, deste 

propósito investigativo, havia o propósito central, motivador, a razão essencial das viagens 

etnográficas: conhecer e revelar a identidade e a diversidade cultural do Brasil. Para o 

conhecimento e a revelação dos valores nacionais, a viagem foi a estratégia metodológica, que 

lhe proporcionou os contatos presenciais e as vivências experienciais com as pessoas dos 

diversos lugares de percurso e permanência. 

A etnografia está presente no processo de interação e de observação direta e atenta das 

práticas cotidianas e das relações de acolhimento dos núcleos visitados e nas interações do 

intelectual com as pessoas, por meio dos diálogos e dos olhares observadores. Pensar nesse 

processo produtivo de O Turista Aprendiz foi argumento para seleção das leituras e redação 

analítico-interpretativa desta dissertação, priorizando-se a ideia de que a etnografia pressupõe 

“viajar para outras culturas”. 

Não há etnografia sem atenção ao desconhecido, ao diferente, sem o escopo da 

descoberta e da confirmação de expectativas. O método etnográfico confunde-se com o método 

turístico, no sentido de ir ao encontro e de ter contato direto com outras identidades e 

manifestações culturais.  

Mário de Andrade organizou as próprias viagens, planejou os roteiros da Missão de 

Pesquisas Folclóricas, fez registro de campo e análises. Assume-se como princípio 

fundamental, que Mário de Andrade foi pesquisador do turismo por essência, a fim de entender 

como as suas incursões foram modelos pedagógicos para os interessados no significado da 

 
1
 ANDRADE, Mário de. Nota de leitura em L´Esprit Nouveau, n 11-12)  
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viagem para a humanização cultural e a edificação espiritual das comunidades locais, dos 

turistas e do próprio Brasil.



    19 

3 MÁRIO DE ANDRADE E SUA ÉPOCA 

Neste capítulo, descreve-se um breve histórico da situação do Brasil nas décadas de 

1920 e 1930, dando ênfase à Semana da Arte Moderna, marco do Movimento Modernista, 

ocorrida em 1922. Fatos como o início das reformas educacionais, a fundação de partidos 

revolucionários, os movimentos político-militares que abalaram a velha estrutura da sociedade 

e a superação da estética tradicional, foram marcantes neste período. O principal objetivo dos 

modernistas era a busca incansável por uma identidade brasileira, ser moderno naquele 

momento se deslocava para questões referentes à consciência nacional. 

Em seguida relata-se a biografia de Mário de Andrade, figura das mais emblemáticas 

do cenário cultural brasileiro. Poeta, pesquisador, documentarista, etnógrafo, musicólogo, 

professor, fomentador das artes e da cultura popular, inventor de políticas culturais, defensor e 

incentivador da revelação da identidade brasileira, mentor do Movimento Modernista, 

pesquisador de todas as categorias que se referissem ao Brasil e, ainda, um turista aprendiz.
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3.1 O BRASIL DE MÁRIO DE ANDRADE – A SEMANA DE ARTE MODERNA 

“[...] nós, como o caboclo, “tacamos fogo na mataria”, porque não se planta 

sem derrubar. As chamas sobem altíssimas, fogem assoviando, serpentes 

fascinadoras. Só ficam os jequitibás, jacarandás, guajuçaras, cabrerúvas, 

timburis. E à sombra das árvores enormes a plantação cresce. Felizes os que 

vierem atrás de nós para colher o que plantamos”.  (MORAES2,1924, p.26 

apud AMARAL, 1979, p.99). 

A Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, realizada em São Paulo, representa 

um marco na arte contemporânea brasileira e deu início a um dos movimentos artísticos mais 

importantes do Brasil: o modernismo. A manifestação teve grande importância por ser 

consequência direta do nacionalismo emergente da I Grande Guerra e da consequente 

industrialização do Brasil. O capitalismo industrial vinha sendo desenvolvido em São Paulo 

através da consolidação da política republicana junto aos cafeicultores. A situação era favorável 

à expansão da cultura do café, por ter o Brasil condições excepcionais para o desenvolvimento 

desta atividade econômica (FURTADO, 2007, p.252). A Semana de Arte Moderna queria 

igualar a produção intelectual brasileira à riqueza e modernidade da produção industrial, tendo 

sido financiada pelos ricos cafeicultores locais (AMARAL, 1979, p.15). 

A cidade de São Paulo ocupava um papel importante por ter se tornado a cidade mais 

dinâmica na economia nacional. Sua população havia triplicado em pouco mais de 20 anos e 

suas indústrias, da mesma forma. O novo processo econômico exigia uma nova arte. 

Um grupo inquieto de representantes da música, da literatura e das artes plásticas, 

movido pela exaltação do Brasil e pelo desejo de mudanças, seja no campo artístico seja no 

campo político, começou a se formar e deu origem ao Movimento Modernista. 

Seu objetivo: a derrubada de todos os cânones que até então legitimavam entre 

nós a criação artística. Esse objetivo destrutivo, claramente enunciado, traria, 

como mais tarde Mário de Andrade diria, o direito permanente à pesquisa 

estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de 

uma consciência criadora nacional. Portanto, além desta derrubada, a 

atualização da linguagem brasileira com a do mundo contemporâneo, ou seja, 

universalismo de expressão, e, como conseqüência imediata daquele 

nacionalismo, a consciência criadora nacional: voltarmo-nos para nós mesmos 

e auscultar o povo, e a terra sobre a qual ele se estabeleceu (AMARAL, 1979, 

p.16). 

 
2
 MORAES, Rubens Borba de. Domingo dos séculos. Edição da Candeia Azul, Rio de Janeiro, 1924, p.26. 
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Manuel Bandeira3 (1937, p.93 apud AMARAL, 1979, p. 50-51) expressou com 

precisão a atmosfera que foi resultante do momento mundial: 

A guerra de 1914 provocou em todo o mundo uma como revivescência do 

sentimento nacional, que andava adormecido por várias décadas de 

propaganda socialista ativa. As elites sonhavam com uma organização política 

e social mais justa numa humanidade sem fronteiras. Mal, porém, se declarou 

o conflito, o espírito feroz da pátria apoderou-se de todos, inclusive de 

socialistas. Nas nações beligerantes o movimento nacionalista assumiu 

naturalmente as formas do patriotismo mais agressivo. Em países mais 

remotamente interessados, como foi o caso do nosso, o sentimento nativista 

exprimiu-se nas artes por uma volta de assuntos nacionais. 

A importância da Semana cresceu à medida que a rejeição às formas de arte 

tradicionais não deixa de estar profundamente relacionada com os movimentos político-sociais 

que abalariam o país a partir de 1922, contra o paternalismo da I República, um dos resquícios 

do Império nesse mesmo ano e, dois anos depois, com a Revolução de 1924, em São Paulo. As 

agitações deste período, nas quais, em raras exceções, todos os modernistas se viram 

envolvidos, resultariam na revolução de 1930, iniciando-se uma nova era para o país. Sendo 

assim, a Semana de Arte Moderna de 1922 constituiu um registro da pulsação do organismo 

social, antecipando a insatisfação que tomaria forma política contra o tradicionalismo-

aristocracismo, poucos anos depois (AMARAL, 1979, p.16). 

Mário de Andrade demonstrava preocupação com o desconhecimento das nossas 

particularidades, do que é singular para além das tradições e acreditava que em decorrência 

disso, o Brasil perderia sinceridade e autenticidade. Os participantes desta Semana eram 

intelectuais burgueses insatisfeitos com as regras e estilos parnasianos e antigos na arte e na 

literatura. Os modernistas desejavam uma linguagem, uma comunicação literária e visual mais 

de acordo com o seu tempo. E foram buscar as ideias para essa nova linguagem nas experiências 

iniciadas na Europa, levados pelo sentimento do nacional e a partir do entusiasmo do 

industrialismo crescente paulista. Queriam cantar aquilo que era nosso, analisando e estudando 

as nossas fontes mais tradicionais de inspiração (AMARAL, 1979, p.103). 

A liderança por ação estimuladora e informativa coube aos escritores Mário e Oswald 

de Andrade, tanto nos anos que antecederam a Semana de 1922, como em todo o decorrer dos 

anos 1920. O primeiro era um jornalista, intelectual e dono de uma erudição sólida. Já Oswald, 

era boêmio, audacioso e perspicaz. A relação era de que um completava o outro.  

 
3
 BANDEIRA, Manuel. Crônicas da Província do Brasil. Rio, Civilização Brasileira S.A. Edit., 1937 cap. 

“Arquitetura Brasileira”, p.93. 
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Recém-chegado da Europa, por volta de 1912, Oswald de Andrade, começou a 

divulgar, através de jornais paulistas, as novas correntes estéticas europeias, que não 

encontraram, no Brasil, grande receptividade, a não ser em grupos reduzidos de jovens 

intelectuais. Em 1917, Anita Malfatti, jovem recém-chegada de temporada de estudos na 

Europa e nos Estados Unidos, realiza uma mostra de seus quadros em São Paulo, sua técnica 

de vanguarda surpreende o público que se acostumara ao academicismo. Somente uma reação 

não foi favorável: Monteiro Lobato, crítico de artes de O Estado de São Paulo, representante 

do pensamento oficial e do nacionalismo, dizia no seu artigo: 

Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêem normalmente as 

coisas e em conseqüência fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da 

vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os processos 

clássicos de grandes mestres. Quem trilha por esta senda, se tem gênio é 

Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens na 

Flandres, é Reynoolds na Inglaterra, é Dürer na Alemanha, é Zorn na Suécia, 

é Rodin na França, é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar 

a plêiade de satélites que gravitavam em torno desses sóis imorredoiros. A 

outra espécie é formada pelos que vêem anormalmente a natureza e 

interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas 

rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos 

do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fim 

de estação, bichados ao nascedoiro. Estrelas cadentes, brilham um instante, às 

mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do 

esquecimento. Embora se dêem como novos, precursores duma arte a vir, nada 

é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranóia e 

com a mistificação [...] (LOBATO, 2008, p.73-77). 

A passagem de trecho do artigo de Monteiro Lobato para o Jornal O Estado de São 

Paulo, nos revela uma prática ainda existente no meio das artes no Brasil. O apelo da arte 

engajada muitas vezes prejudica a crítica verdadeira, por receio do que hoje denominamos 

“cancelamento”. Por vezes resenhas e críticas não são aceitas e, rapidamente, o trabalho de um 

curador ou crítico é reduzido por questões tal qual censura. Em nosso entendimento, com a 

crítica, Monteiro Lobato deu suporte para o movimento existir.  

A reação do público burguês, meio fútil dos que frequentavam as exposições para 

preencher o tempo e que confiavam cegamente nas opiniões de Monteiro Lobato, foi imediata: 

escândalo, quadros devolvidos e mostra fechada antes do término. Monteiro Lobato, mesmo 

não se engajando no movimento modernista, tinha sua prosa classificada como inovadora em 

face da literatura regionalista da época. Urupês, publicado em 1918, tinha o grande mérito de 

romper com a imagem folclórica do homem do interior. Seu nacionalismo se mostrou 

progressista e polêmico, mas ele não entendia e não aceitava as inovações artísticas das 

vanguardas (REZENDE, 2002, p.19). 
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O artigo provocou também a solidariedade do jovem Mário de Andrade: 

O meu mérito de participante é mérito alheio: fui encorajado, fui enceguecido 

pelo entusiasmo dos outros. (...) O entusiasmo dos outros me embebedava, 

não o meu. Por mim, teria cedido. Digo que teria cedido, mas apenas nossa 

apresentação espetacular que foi a Semana de Arte Moderna. Com ou sem ela, 

minha vida intelectual teria sido o que tem sido. A Semana marca uma data, 

isso é inegável. Mas o certo é que a pre-conciência (sic) primeiro, e em seguida 

a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde pelo menos seis 

anos viera se definindo no...sentimento de um grupinho de intelectuais 

paulistas. De primeiro foi um fenômeno (sic) estritamente sentimental, uma 

intuição divinatória, um... estado de poesia. Com efeito, educados na plástica 

“histórica”, sabendo quando muito da existência dos impressionistas 

principais, ignorando Cézanne, o que nos levou a aderir incondicionalmente à 

exposição de Anita, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros 

impressionistas e cubistas? Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a 

revelação. E ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, três 

ou quatro, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O 

homem amarelo, A estudante russa, Mulher de cabelos verdes. E a esse 

Homem Amarelo de formas tão inéditas então, eu dedicava um soneto de 

forma parnasianíssima... Éramos assim (ANDRADE, 1967, p. 231-232). 

A partir destas palavras, percebe-se que, naquele momento, era possível sentir as 

novidades, mas ainda não se tinha a capacidade de captar as suas dimensões intelectuais. Essa 

exposição de Anita Malfatti serviu de estopim de um movimento que explodiria na Semana de 

Arte Moderna de 1922. 

Para Amaral (1979, p.126) foi assim que, unidos por um ideal de renovação, jogando 

por terra os velhos cânones obsoletos, esse grupo de jovens intelectuais, poetas, jornalistas e 

artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro desencadearam uma batalha de manifestação em 

fevereiro de 1922, nos dias 13,15 e 17, tendo como palco o Theatro Municipal de São Paulo, 

que era o prédio mais requintado da metrópole do café. Inaugurado em 11 de setembro de 1911, 

no mais puro estilo neoclássico, comportava mais de 1.600 expectadores. Havia sido projetado 

pelo arquiteto Ramos Azevedo para ser o templo das artes mais refinadas do seu tempo. Era 

quase um santuário do conservadorismo artístico, que simbolizava tudo o que o modernismo 

queria destruir e tornou-se cenário para a manifestação artística mais ruidosa já realizada na 

capital paulista. Graças ao prestígio do cafeicultor Paulo Prado, milionário culto e homem do 

mundo, de José Freitas deputado e empresário, e de Washington Luís, presidente de São Paulo 

e homem das letras, e pela presença dos consagrados artistas Villa-Lobos e Guiomar Novaes, o 

teatro pôde ser alugado. 
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Sobre a organização da Semana e seus organizadores, Manuel Bandeira4 (1954, p.140, 

apud AMARAL, 1979, p. 121), mencionou: 

De fato, em fevereiro daquele ano o grupo paulista, composto de Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Paulo Prado, Guilherme de Almeida, Menotti 

del Picchia e outros, em combinação com artistas do Rio, Di Cavalcanti, 

pintor, de quem partiu a idéia, Ribeiro Couto, natural de Santos mas residente 

então na capital do País, Ronald de Carvalho, Renato de Almeida e alguns 

mais, promoveram no Teatro Municipal de São Paulo a chamada “Semana de 

Arte Moderna”, com exposição de artes plásticas, concertos, conferências e 

declamação. A ação dêsses inovadores recebeu grande impulso com a 

solidariedade de Graça Aranha, nome de vasto prestígio, desde a publicação 

de seu romance Canaã, membro da Academia Brasileira de Letras, de cujo 

convívio se afastou para unir-se em literatura e em política à mocidade 

revolucionária. 

Oswald de Andrade5 (1922, apud AMARAL, 1979, p. 197), expôs suas ideias no 

contexto da Semana: 

[...] e sobretudo que se saiba que somos reacionários, porque nos domina e 

exalta uma grande aspiração de classicismo construtor. Queremos mal ao 

academicismo porque ele é o sufocador de todas as aspirações joviais e de 

todas as iniciativas possantes. Para vencê-lo destruímos. Daí o nosso galhardo 

salto de sarcasmo, de violência e de força. Somos “boxeurs” na arena. Não 

podemos refletir ainda atitudes de serenidade. Essa, virá quando vier a vitória 

e o futurismo de hoje alcançar o seu ideal clássico. 

A agitada movimentação deste grupo de pessoas, que queria revolucionar o ambiente 

artístico brasileiro, estava diretamente relacionada ao objetivo de cada um, seja Mário de 

Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti ou Oswald de Andrade, que na fase anterior ou 

imediatamente após a Semana da Arte Moderna era idêntico: derrubar os preconceitos dos 

passadistas quanto às novas ideias que já se impunham de Paris e trazê-las para o meio 

intelectual e artístico (AMARAL, 1979, p.218). 

Mário de Andrade (1967, p. 241) escreveu sobre a estética do Modernismo: 

Já um autor escreveu, como conclusão condenatória, que a “estética do 

Modernismo ficou indefinível” ... Pois essa é a melhor razão de ser do 

Modernismo! Êle não era uma estética, nem na Europa nem aqui. Era um 

estado de espírito revoltado e revolucionário que, se a nós nos atualizou, 

sistematizando como constância da Inteligência nacional o direito 

antiacadêmico da pesquisa estética e preparou o estado revolucionário das 

outras manifestações sociais do país, também fêz isto mesmo no resto do 

 
4
 BANDEIRA, Manuel. Apresentação da Poesia Brasileira, Livr. Edit. da Casa do Estudante do Brasil, Rio de 

Janeiro, 1954, p. 140. 
5
 ANDRADE, Oswald de. “Semana de Arte Moderna”, Jornal do Comércio, 11 fev.1922 
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mundo, profetizando estas guerras no resto do mundo, profetizando estas 

guerras de que uma civilização nova nascerá... 

É possível que a Semana não tenha sido o fato mais importante da cultura brasileira, 

como queriam alguns de seus integrantes. Mário de Andrade diria mais tarde que faltou aos 

modernistas de 1922 um maior empenho social, seus autores colocaram a renovação estética 

acima de outras preocupações importantes. Mas sabe-se que o espírito modernista destruiu um 

imobilismo cultural que entravava as criações mais revolucionárias e complexas, possibilitando 

um caminho livre à geração posterior (GONZAGA, 1998, p.170). 

O poeta mostrava-se hesitante quanto a opções estéticas sustentadas pelos seus 

companheiros de jornada – Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral: “[...] queríamos ser 

progressistas, reformadores, cubistas, fomos buscar o que não era nosso, imitamos sem altivez, 

copiamos sem engenho [...]” (KATINSKY, 2002, p.66). 
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Figura 1 - Manifesto Antropofago - Parte 1 

 

Fonte: ANDRADE, 1922, p.3. 
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Figura 2 - Manifesto Antropofago - Parte 2 

 

Fonte: ANDRADE, 1922, p.7. 
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O período construtivo do movimento modernista começa depois da Semana de Arte 

Moderna, quando as propostas passam a ser sistematizadas e colocadas em prática. Pode-se 

citar como um dos resultados a campanha intensa de divulgação de novas ideias através de 

revistas, como por exemplo a revista Klaxon, que surge logo após a Semana, com campanha 

em todo o país (REZENDE, 2002, p.74). 

Oswald de Andrade6 (apud Edição Fac-similar. Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo / Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin. São Paulo, (2014)), assim pensava a revista: 

“Klaxon é uma instituição séria, muito séria em meio da balbúrdia das cidades modernas, em 

que a gente só abre caminho a gritos roucos e apitos esquisitos. Klaxon é um descendente direto 

e civilizado do maracá de nosso pais silvícolas”.  

 
6
 ANDRADE, Oswald de. Klaxon. Jornal do Commercio, 30 de maio de1922. 
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Figura 3 – Capa da Primeira Edição da Revista Klaxon 

 

Fonte: Edição Fac-similar. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / Biblioteca Brasiliana Guita e 

José Midlin. São Paulo, (2014). 

Em entrevista à Revista Veja, Câmara Cascudo (VARELA7, 1972, apud GICO, 2002, 

p.120), Câmara Cascudo, intelectual potiguar, estudioso do folclore e da cultura popular e 

amigo de Mário de Andrade, registrava em suas obras a história cultural, através do imaginário 

das lendas e superstições, dos mitos e dos “causos”. Tinha nos depoimentos orais a sua maior 

fonte de dados, exercia uma função de historiador sem o rigor do argumento crítico das fontes 

históricas e do estilo científico preestabelecido. Recebia cartas de muitos pesquisadores. Tinha 

um estilo caracterizado pela linguagem original e espontânea, muitas vezes coloquial. Em sua 

paixão declarada a temas nacionais, deu à Semana de 1922 a importância, antes de tudo, poética: 

 
7
 VARELA, Dailor. O folclore está vivo: rodovias, luz elétrica e rádios de pilha ajudam a salvar uma cultura que 

se supunha ameaçada: entrevista com Luís da Câmara Cascudo. Veja, São Paulo, SP, 19 abr. 1972. 



    30 

Aquilo foi uma reunião de vários temperamentos – e alguns mais explosivos 

como Oswald de Andrade, que eu chamava de “doido-mor”. A Semana não 

teve mestres, mas um clima de excitação que inclusive favoreceu uma leitura 

desordenada. Oswald achava que a escrava não era mais Isaura e acabou. Não 

lia nem gostava. Hoje, eu acho que a importância da Semana foi antes de tudo 

poética. Depois de 22, os poetas nacionais ficaram mais livres das trovas, 

sonetos e baladas. O santo ofício parnasiano não amarra mais ninguém no 

pelourinho. É verdade que pela porteira de 22 passaram bons e maus poetas. 

Em conferência proferida durante uma das comemorações de aniversário da Semana 

direcionada aos estudantes universitários no ano de 1942, Mário de Andrade apresentou uma 

espécie de balanço do Modernismo e em seu depoimento final assim disse: 

Depoimento final da conferência “O Movimento Modernista” 

 

Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir 

de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma 

fase integralmente política da humanidade. Nunca jamais ele foi tão 

“momentâneo” como agora. Os abstencionismos e os valores eternos podem 

ficar para depois8. E apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da 

nossa universalidade, uma coisa não participamos: o amilhoramento político 

social do homem. E esta é a essência mesma da nossa idade. 

Si de alguma forma pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me 

causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a 

multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte, ciências e ofícios. Mas não 

fiquem apenas nisto, espiões da vida, camuflados em técnicos da vida, 

espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. 

Aos espiões nunca foi necessária essa “liberdade” pela qual tanto se grita. Nos 

períodos de maior escravização do indivíduo, Grécia, Egito, artes e ciências, 

não deixavam de florescer. Será que a liberdade é uma bobagem?... Será que 

o direito é uma bobagem? ... A vida humana é que é alguma coisa a mais que 

ciências, artes e profissões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido, e 

o direito dos homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção. Que há de 

vir. 

(ANDRADE, 1967, p. 245-246). 

E veio, sob forma de recompensa, pois as novas tendências se sucederam ao longo da 

década de 1930 e a arte brasileira se manteve atualizada em relação ao mundo e à sua realidade. 

Ficou clara a valorização do nacional, visão que foi implantada a partir do desejo da construção 

de uma representação do novo Brasil. 

Béla Bartók, etnógrafo e coletor de canções populares, assim como Mário de Andrade, 

valendo-se das ideias de tradição, povo, primitivo e natural destaca que “os excessos dos 

 
8
 Sei que é impossível ao homem, nem êle deve abandonar os valores eternos, amor, amizade, Deus, a natureza. 

Quero exatamente dizer que numa idade humana como a que vivemos, cuidar dêsses valores apensa e se refugiar 

nêles em livros de ficção e mesmo de técnica, é um abstencionismo desonesto e desonroso como qualquer outro. 

Uma covardia como qualquer outra. De resto, a forma pública da sociedade é um valor eterno também. 
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românticos tornaram-se insuportáveis. Alguns compositores sentiram: este caminho não levará 

a lugar nenhum, não há outra saída senão uma ruptura completa com o século 19”. (apud 

TRAVASSOS, 1997, p.27), 

Por sua irradiação cultural, a projeção da Semana de 1922 vai muito além de seus 

objetivos iniciais: além da década de 1920, atravessa a década de 1930 e se prolonga, fazendo 

com que até hoje nos beneficiemos com a abertura obtida. Dentre suas contribuições históricas 

está o marco do nascimento de um Brasil contemporâneo, quando os problemas da cultura 

passaram a ser encarados em conexão com o conjunto da vida social. 

Figura 4 – A Realidade Brasileira [Brasilidade] 1930 | Di Cavalcanti 

 

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.  

 



    32 

3.2 MÁRIO DE ANDRADE – BIOGRAFIA 

Conforme comentado na introdução deste trabalho, os dados relativos à vida de Mário 

de Andrade nos foram revelados a partir da leitura das obras Mário de Andrade por ele mesmo, 

de autoria do escritor Paulo Duarte (1976), e Mário de Andrade – Entrevistas e Depoimentos, 

autoria de Telê Porto Ancona Lopez (1983), que se dedica a pesquisar sobre a vida e obra do 

poeta. A pesquisadora buscou os registros na documentação existente no Acervo de Mário de 

Andrade, incorporado ao patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros / Universidade de São 

Paulo e na Ordem Terceira do Carmo, instituição que também dispõe de documentos referentes 

à vida particular do poeta. 

Mário de Andrade nasceu na cidade de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893, na Rua 

Aurora nº 320, filho de Carlos Augusto de Moraes Andrade e Maria Luísa Leite Moraes 

Andrade. Seu nome completo era Mário Raul de Morais Andrade. Viveu uma infância feliz, 

cresceu junto aos pais, seus dois irmãos Carlos, o mais velho, e Renato, o mais moço, primos, 

primas, tios e tias. Tinha verdadeira adoração pela mãe e mantinha fortemente seus vínculos 

familiares. 

Seu pai, Dr. Carlos Augusto era de origem humilde e alcançara prestígio social e 

financeiro através do próprio esforço. Tinha como uma de suas fortes características o gosto 

pelo trabalho. Deixou marcas visíveis de sua influência moral no filho, porém, em sua obra 

Mário de Andrade retrata a figura do pai de maneira negativa, atribuindo-lhe características de 

pessoa severa, triste ou simplesmente de pessoa medíocre. 

Já a mãe D. Maria Luísa, com quem viveria até a sua morte, era sempre retratada de 

maneira que ficasse clara a sua ternura e o seu carinho. Ela era descendente de bandeirantes; 

seu pai, o Dr. Leite de Morais, era um homem culto, foi professor da Faculdade de Direito, 

escritor, político, deputado e governador da província de Goiás. D. Maria Luísa era ainda muito 

presente nas confidências mais íntimas do escritor. 

Sem cultos a desperdícios, viviam de maneira confortável. A família, que inicialmente 

residia na Rua Aurora, anos mais tarde mudar-se-ia para o largo do Paissandu, onde, em 1899, 

Mário de Andrade iniciaria os estudos do curso primário no Grupo Escolar da Alameda do 

Triunfo e onde passaria a sua mocidade. 

Mário de Andrade não foi um adolescente exemplar; era inquieto, disperso, suas notas 

não eram as melhores na escola, sendo sempre recriminado pelos professores. A única 

disciplina a qual se dedicava, era português, talvez já prevendo o seu futuro como poeta. Em 

1905, ingressou no Ginásio Nossa Senhora do Carmo dos Irmãos Maristas, ainda em São Paulo. 
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Em casa, entre os irmãos, os elogios eram todos para Carlos, o mais velho, e Renato, o mais 

moço, que era pianista de talento nato. Mário era visto pelo pai como um rapaz rebelde, que 

certamente não teria um futuro promissor. 

O tempo passou e Mário de Andrade começou a estudar, lia muito e, apesar da 

desordem de suas ideias que não seguiam a disciplina convencional, ele começou a ser mais 

respeitado pela família e ganhou fama de erudito entre os seus, mesmo que as suas preferências 

literárias fossem diversas da maioria. Ele cultivava e tinha prazer por estas diferenças, não 

queria pensar de forma semelhante aos irmãos, que seguiam padrões e regras. 

Em 1909, Mário de Andrade tornou-se bacharel em Ciências e Letras e, ainda, entrou 

para a Congregação Mariana. Em 1910, pretendeu obter Carta de guarda-livros (contador) na 

Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo, onde permaneceu apenas por dois meses, 

pois se desentendeu com o professor de Português, o Sr. Gervásio de Araújo. Somente em 1911 

iniciou seus estudos no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. 

No ano de 1913, Mário de Andrade perdeu o irmão caçula, que morreu 

prematuramente aos 14 anos, em decorrência de um acidente em uma partida de futebol. Muito 

abalado e trabalhando em excesso, ele resolveu seguir para Araraquara, para a fazenda da 

família. Ao retornar, desistiu de sonhar com a carreira de concertista devido a suas mãos terem 

se tornado trêmulas, em decorrência do trauma da morte do irmão. Porém, antes da desistência, 

ainda como aluno do Conservatório, participou de audição pública, interpretando peças ao 

piano. 

No Conservatório, desdobrou-se também na prática de canto, concluindo o curso em 

1915. Neste mesmo ano, escreveu contos que deveriam ser publicados somente em 1926. Em 

1916, concluiu como voluntário o Serviço Militar e tornou-se professor de piano, atividade para 

a qual dedicava grande parte de seu tempo: as aulas particulares eram numerosas. A diplomação 

em piano pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo se deu em 1917. Se, por um 

lado, Mário comemorou a sua diplomação, por outro a morte de seu pai o deixara bastante triste.  

Incansável perante o trabalho, ele ainda disponibilizava de seu tempo para a escrita de 

artigos de crítica para diversas publicações, atividade que futuramente lhe renderia respeito e 

autoridade, principalmente se dirigida à música e às artes plásticas. Ainda neste ano, publicou 

Há uma gota de sangue em cada poema, porém sob o pseudônimo de Mário Sobral, e tem o 

seu primeiro contato com a modernidade na exposição da artista plástica Anita Malfatti. O ano 

de 1917 foi proveitoso e lhe rendeu ainda uma viagem para Minas Gerais, onde teve seu 

primeiro contato com o barroco mineiro e onde pôde conhecer Alphonsus de Guimarães. 
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Em 1918, Mário de Andrade recebeu o Diploma de Membro da Congregação Mariana 

de Nossa Senhora da Conceição da Igreja de Santa Ifigênia. Foi noviciado na Ordem Terceira 

do Carmo e dedicou-se ao estudo de idiomas, mais especificamente inglês e alemão. Foi 

nomeado professor de Estética e História da Música no Conservatório Dramático e Musical de 

São Paulo e apresentou seus alunos em audição pública, escreveu contos e poemas e colaborou 

ocasionalmente em jornais e revistas como crítico de arte e cronista, inicialmente nos jornais 

paulistas A Gazeta e O Echo, vindo no ano seguinte a fazer críticas musicais também. Participou 

como colaborador de A Cigarra. 

O ano de 1920 teve fundamental importância para Mário de Andrade, inclusive pelas 

leituras constantes do Index, sob permissão eclesiástica. Fez parte do grupo modernista em São 

Paulo. Suas colaborações às publicações continuam, agora em Papel e Tinta (São Paulo), na 

Revista do Brasil (Rio de Janeiro) e até 1926, e na Ilustração Brasileira (Rio de Janeiro), 

estendendo-se até 1921. 

No ano de 1921, Mário de Andrade mudou-se para a Rua Lopes Chaves, nº 546, na 

Barra Funda. Este viria a ser um dos endereços mais frequentados pelos artistas. 

Figura 5 - O Grupo dos Cinco 1922 - Anita Malfatti 

 

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.  



    35 

Apesar de inúmeras atividades, com uma rotina produtiva e movimentada, ele sempre 

poupou a sua intimidade, não se tem relatos de episódios aventureiros ou mesmo espetaculares, 

como era de costume dos artistas. Os jovens escritores da época viam em Mário de Andrade 

uma figura de homem culto, inteligente, dotado de muito humor e criatividade literária. Era um 

dos nomes mais respeitados entre os intelectuais daquele momento. Neste mesmo ano, tornou-

se professor de História da Arte no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo; tornou-

se ainda membro da Sociedade de Cultura Artística. Este é o ano do lançamento do Modernismo 

no banquete do Trianon – conjunto de pavilhões situado onde hoje está o Museu de Artes de 

São Paulo e que era o ponto de encontro para as atividades sociais e políticas da elite paulistana 

– e Mário foi apresentado ao público por Oswald de Andrade, através do seguinte artigo: Meu 

poeta futurista (Jornal do Commercio, São Paulo, 27 de maio). 

Em 1922, tornou-se professor catedrático de História da Música e Estética no 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, fez parte do grupo da revista Klaxon, onde 

publicou poemas e fez críticas de literatura, artes plásticas, música e cinema. Utilizou-se de 

pseudônimos: J.H. de A., G. de N. Escreveu Losango Cáqui, poesia. Participou do 3º Ciclo de 

Conferências de Vila Kyrial: A poesia modernista (São Paulo, 14 de junho). Iniciou 

correspondências com Manuel Bandeira, que durariam até o fim de sua vida. Foi crítico musical 

preocupado com a modernidade. Publicou Pauliceia desvairada, poesia, seu primeiro livro de 

feição moderna, que surgiu provocando muita polêmica. Por esta altura, a partir de sua intensa 

atividade literária, além de crítico musical dedicou-se a outras atividades na imprensa. 

Em 1923, Mário de Andrade estudou alemão novamente, com a professora Käthe 

Blosen, que também lecionava inglês e francês. Frequentou os salões de Vila Fortunata. Foi 

paraninfo de turma no Conservatório e publicou o seu discurso no Correio Paulistano (09 de 

março). Participou do 4º Ciclo de Conferências de Vila Kyrial: Paralelo entre Dante e 

Beethoven (São Paulo, 20 de junho). Integrou a Revista Ariel, de São Paulo. Escreveu A 

Escrava que não é Isaura, poética. 

Em 1924, revelou grande entusiasmo pela Revolução, tornou-se sócio do Automóvel 

Club. Participou da histórica viagem da “Descoberta do Brasil”: visita a Minas Gerais feita por 

um grupo paulista ligado ao Modernismo; denominava-se Caravana Paulista e era composta, 

além dele, pelo poeta francês Blaise Cendrars, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e seu 

filho Nonê (Oswald de Andrade Filho), por D. Olívia Penteado, Paulo Prado, René Thiollier e 

Godofredo da Silva Telles. Esta viagem, porém, não se caracterizou por ser etnográfica e sim 

como um percurso pelo interior mineiro, explorando o contato com o povo, visando a percepção 

dos processos de criação popular. Por transmitir um significado todo especial aos viajantes, que 
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se deram conta que muito mais que alegorias estéticas, a identidade desses povos era mais 

valiosa enquanto estudo, era de fato uma preciosidade. 

Neste mesmo ano, dando seguimento, ele participou do 5º Ciclo de Conferências de 

Vila Kyrial: O cubismo (São Paulo, 30 de abril). Colaborou em América Brasileira (contos de 

Belazarte, Estética e Revista do Brasil (Rio de Janeiro)). Escreveu “O poeta come amendoim” 

e “Noturno de Belo Horizonte”, os poemas do “Tempo de Maria” (Remate de males) e o 

romance Fräulein (depois: Amar, verbo intransitivo). 

Em 1925, colaborou na Revista Nova. Publica A Escrava que não é Isaura: Discurso 

sobre algumas tendências da poesia modernista. Em 1926, partiu de férias para a fazenda da 

família em Araraquara, escrevendo Macunaíma. Publica Primeiro Andar, contos, e Losango 

cáqui ou Afetos militares de mistura com os porquês de eu saber alemão, poesia. Escreveu 

poemas de Clã do Jabuti. Publicou “Carta aberta a Alberto de Oliveira”, São Paulo. Foi 

convidado por Oswald de Andrade para escrever crítica para A Manhã (de São Paulo). 

Em 1927, iniciou sua experiência de fotógrafo aprendiz, que durará até 1929. Realizou 

sua primeira “viagem etnográfica”: ao Norte do Brasil (maio a agosto). Colaborou no Diário 

Nacional de São Paulo: crítico e cronista do Arte (até 1932, quando o jornal é fechado). 

Publicou Amar, verbo intransitivo, romance, e Clã do Jaboti, poesia. 

Em 1928, tornou-se membro do Partido Democrático, realizou sua segunda “viagem 

etnográfica”: ao Nordeste do Brasil (dezembro 1928 a março de 1929). Atenção especial para 

o encontro com modernistas de Pernambuco, amigos como Ascenso Ferreira, Câmara Cascudo 

e Joaquim Inojosa. A viagem ao Nordeste caracteriza-se pela coleta de documentação acerca 

da poesia e da música folclórica. Mário de Andrade desejava realizar uma pesquisa mais 

sistemática em uma região que se oferecia tão rica em tradição musical popular. Foi a Piracicaba 

e desenvolveu estudos sobre canto orfeônico. Colaborou na Revista de Antropofagia e em 

Verde. Ainda neste ano, publicou Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, rapsódia, e Ensaio 

sobre a música brasileira. 

Em 1929, iniciou sua coluna de crônicas, “Táxi”, no Diário Nacional. Dando 

continuidade à sua “Viagem Etnográfica” ao Nordeste, colheu documentos também sobre 

danças dramáticas. Iniciou suas leituras etnográficas. 

Em 1930, apoiou a Revolução e, junto aos homens do Modernismo, voltou-se para as 

preocupações políticas: têm consciência da função social da literatura e das responsabilidades 

dos escritores para com o momento. Participou da Comissão para a Reformulação da Escola 

Nacional de Música do Ministério de Educação. Publicou Modinhas Imperiais, crítica e 

antologia, e Remate de males, poesia. 
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Foi escolhido, em 1931, para o Conselho de Orientação Artística do Estado, em 13 de 

abril; dirigiu a Revista Nova até julho de 1932, ano em que colaborou no Boletim de Ariel. 

Escreve no Diário Nacional (São Paulo) sob o pseudônimo de Luís Pinho. Teve alguns poemas 

de Clã do Jaboti traduzidos para o alemão pela brasileira Ignez Teltscher. 

Em 1933, respondeu às questões do Inquérito Macaulay & Co. (personalidade de 

escritor). O romance Amar, verbo intransitivo foi traduzido para o inglês, por Margaret 

Richardson Hollingsworth, e publicado com o título: Fraüllein (Nova Iorque, Macaulay). 

Participou de Conferência na Escola Nacional de Música: “Música de feitiçaria no Brasil”. 

Escreveu críticas para o Diário de São Paulo até 1935. 

Em 1934, foi diplomado Professor Honorário do Instituto de Música da Bahia. Criou 

e passou a dirigir a Coleção Cultura Musical (Edições Cultura Brasileira – São Paulo). 

Colaborou em Festa (Rio de Janeiro) e publicou Belazarte, contos, e Música, doce música, 

crítica. No ano seguinte foi paraninfo de turma do Conservatório: “Cultura musical”, oração 

proferida. Colaborou na Revista do Arquivo Municipal. Organizou o Departamento de Cultura. 

Publicou O Aleijadinho e Álvares de Azevedo. 

No ano de 1936, Mário de Andrade deixou de lecionar no Conservatório e foi nomeado 

membro do seu Conselho Seccional. Foi também nomeado Chefe do Departamento de Cultura 

da Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Fábio Prado. Criou os parques infantis e a Discoteca 

Municipal; enviou ao Nordeste a 1ª Missão de Pesquisas Folclóricas. 

Em 1937, projetou o Regulamento do Departamento de Cultura, contratou o casal 

Lévi-Strauss para ministrar curso de Etnologia em São Paulo. Enviou nova missão de pesquisa 

ao Norte e Nordeste. Criou a Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo, tornando-se seu 

primeiro presidente. Organizou o 1º Congresso de Língua Nacional Cantada e projetou a criação 

do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN. Escreveu poemas de “A 

costela de Grão-cão”, publicou Samba rural paulista, estudo de folclore. 

No ano de 1938, Mário de Andrade transferiu-se para o Rio de Janeiro e demitiu-se do 

Departamento de Cultura. Foi nomeado professor catedrático de Filosofia e História da Arte na 

Universidade do Distrito Federal e diretor do Instituto de Artes. Colaborou na programação 

cultural do Ministro Gustavo Capanema e em O Estado de São Paulo e ainda no Diário de 

Notícias (Rio de Janeiro). Escreveu e ministrou o Curso de História da Arte, publicou Namoros 

com a Medicina, mais um de seus estudos de folclore. Seu endereço no Rio de Janeiro era Rua 

Santo Amaro, nº 5, no bairro da Glória. No ano seguinte, 1939, tornou-se consultor técnico do 

Instituto Nacional do Livro, dirigido por Augusto Meyer. Elaborou neste Instituto o projeto da 

Enciclopédia Brasileira. Foi crítico do Diário de Notícias (até 1944) e colaborou na Revista 
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Acadêmica (Rio de Janeiro) e em O Estado de São Paulo (até 1944). Escreveu contos e publicou 

A Expressão musical nos Estados Unidos. 

Em 1941, voltou a viver em São Paulo, no mesmo endereço, na Rua Lopes Chaves. 

Promoveu o restauro do Convento do Embu e da Igrejinha de São Miguel Paulista. Iniciou a 

pesquisa, em forma de monografia, sobre o pintor Pe. Jesuíno do Monte Carmelo. Colaborou 

em Clima (São Paulo). Publica Poesias. 

Foi sócio fundador, em 1942, da Sociedade dos Escritores Brasileiros e foi nomeado 

sócio correspondente da Sociedade Etnologia e Antropologia, presidida por Arthur Ramos. 

Colaborou no Diário de São Paulo e na Folha de São Paulo. Realizou, para a Casa do Estudante, 

a conferência “Movimento Modernista”. Escreveu contos (Contos Novos: 1941 a 1944) e 

recompôs Café (1933/1939/1942). Publicou Pequena História da Música. 

Em 1943, escreveu os poemas de Carro da miséria. Publicou Aspectos da Literatura 

Brasileira, O baile das quatro artes, crítica; e, Os filhos de Candinha, crônicas. Seguia o ano 

de 1944 e Mário de Andrade manifestou-se a favor da arte interessada e da liberdade de 

pensamento. Publicou, na Folha de São Paulo: Mundo musical e O banquete. Escreveu Lira 

paulistana, poesia. 

Nome dos mais respeitados entre os intelectuais da época, uma das principais figuras 

do Modernismo, coberto de reconhecimento pelo papel que desempenhou em três décadas, 

Mário de Andrade morreu ao dia 25 de fevereiro de 1945 de infarto de miocárdio, em sua casa, 

na Rua Lopes Chaves, nº 546, em São Paulo. Foi enterrado no Cemitério da Consolação.
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4 AS IDEIAS DE MÁRIO DE ANDRADE 

O presente capítulo irá tratar de duas categorias pesquisadas por Mário de Andrade: a 

cultura e o folclore, escolhas feitas a partir da identificação delas com o turismo, em especial 

com o que hoje entendemos por turismo cultural. Dentro do conceito de cultura analisaremos 

também o patrimônio e o patrimônio cultural, fundamentais para que possamos expor o trabalho 

do escritor sobre a questão do patrimônio imaterial. Para tanto, apresentaremos inicialmente 

conceitos de cultura, patrimônio, patrimônio cultural, em seguida, as ideias de Mário de 

Andrade sobre o assunto. De maneira semelhante, apresentaremos conceitos de folclore e a 

relação entre Mário de Andrade e o mesmo. 

4.1 CULTURA 

Para a discussão do pensamento de Mário de Andrade sobre cultura, buscamos, em um 

primeiro momento, outros teóricos como MALINOWSKY (2015), WILLIANS (2007), 

SANTOS (1987), OLIVEIRA [s.d.], BARRETTO (2000), GEERTZ (1989), FERNANDES 

(1991), e TEIXEIRA COELHO (1997) enumerando conceitos sobre cultura, patrimônio e 

patrimônio cultural. 

De acordo com Malinowsky (1948, p.56, tradução nossa): 

Como ponto de partida, será bom ter uma visão panorâmica da cultura em suas 

várias manifestações. É evidentemente o conjunto integral constituído pelos 

artigos e bens dos consumidores, pelo corpo de normas que regem os diversos 

grupos sociais, pelas ideias e ofícios, crenças e costumes. Quer consideremos 

uma cultura muito simples e primitiva, quer extremamente complexa e 

desenvolvida, estaremos perante um vasto aparato, parte material, parte 

humano e parte espiritual, com o qual o homem é capaz de superar os 

problemas concretos e específicos que o afetam. Esses problemas decorrem 

do fato de o homem ter um corpo sujeito a diversas necessidades orgânicas, e 

de viver em um ambiente natural que é seu melhor amigo, já que lhe fornece 

a matéria-prima para seus artefatos, embora também seja um perigoso 

inimigo, no sentido de que abriga muitas forças hostis.  

Entende-se que tudo o que aprendemos ao longo de nossas vidas, o que nos é 

transmitido por nossas famílias, o convívio com o outro, muitas vezes proporcionado 

inicialmente pela escola, as diversidades propostas, enfim, tudo o que conseguimos registrar 

em nossa memória, pode fazer parte da nossa cultura. 
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Para Williams (2007), em seus primeiros usos, o termo cultura era um substantivo que 

se referia a um processo: o cuidado com algo, a exemplo das colheitas e dos animais. 

Adaptando-se à metáfora, tornou-se direto o sentido de cuidado humano.  

O conceito de cultura para o autor Teixeira Coelho: 

Em sua conceituação mais ampla, cultura remete à idéia de uma forma que 

caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu aspecto global, 

totalizante. Num sentido mais estrito [...] designa o processo de cultivo da 

mente, nos termos de uma terminologia moderna e cientificista, ou do espírito, 

para adotar um ângulo mais tradicional (1997, p.103). 

Nas definições apresentadas percebemos o coletivo, o senso comum; acreditamos que 

adquirimos cultura ao longo de nossas relações, buscando o desenvolvimento, agregando 

valores, acrescentando sempre algo que é aproveitado no presente e cria expectativas para o 

futuro. A cultura pode ser “material, que consiste em todo tipo de utensílios, ferramentas, 

instrumentos, máquinas etc., e imaterial, que abrange todos os aspectos não-materiais da 

sociedade como regras morais, religião, artes e costumes” (OLIVEIRA, s.d., p.75). 

SANTOS (1987, p.9) destaca que, se a compreensão da cultura exige que se pense nos 

diversos povos, nações, sociedades e grupos humanos, é porque elas estão em interação. O autor 

acrescenta ainda que devemos buscar o conhecimento de cada realidade cultural para que façam 

sentido às suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam, 

servindo inclusive para eliminarmos preconceitos e perseguições a determinados grupos, de 

acordo com a sua nacionalidade ou naturalidade. 

Cada sociedade elabora sua própria cultura e recebe a influência de outras tantas. Toda 

localidade, desde a menos à mais povoada ou a de maior ou menor extensão territorial, possui 

cultura. Acreditamos que a cultura é um estilo de vida próprio, um modo de vida particular, que 

todas as sociedades possuem e que caracteriza cada uma delas. Havendo estas diferenças 

culturais entre os povos, entendemos, a partir de Santos, a existência da diversidade cultural: 

Tanto no estudo da cultura de sociedades diferentes quanto das formas 

culturais no interior de uma sociedade, mostrar que a diversidade existe não 

implica em dizer que tudo é relativo, apenas entender as realidades culturais 

no contexto da história de cada sociedade, das relações sociais dentro de cada 

qual e das relações entre elas [...] as culturas movem-se não apenas pelo que 

existe, mas também pelas possibilidades e projetos do que pode vir a existir 

(SANTOS,1987, p.17). 
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Para Pierre Bourdieu9 (apud JOURDAIN; NAULIN, 2017, P.92): 

Não se pode compreender completamente as disposições que orientam as 

escolhas entre os bens de cultura legítima a não ser reinserindo-os na unidade 

do sistema das disposições, de fazer entrar a ‘cultura’, no sentido restrito e 

normativo do uso ordinário, na ‘cultura’, no sentido amplo da etnologia, e 

referindo o gosto elaborado dos objetos mais depurados ao gosto elementar 

dos sabores alimentares. 

O autor Pierre Bourdieu (JOURDAIN; NAULIN, 2017) destaca ainda que as formas 

de comer, de ordenar o interior da residência ou de se vestir, bem como a relação mantida com 

as obras de arte ou do espírito, também são entendidas como ‘cultura’. 

Percebemos que a cultura é mutável, sofrendo interferências inclusive de seus 

descobridores, se assim chamarmos os indivíduos curiosos que buscam vivenciar estas 

diversidades se deslocando, tornando-se então viajantes. Em nossos entendimentos, a produção 

cultural humana constitui um processo em constante e permanente transformação, cuja 

diversidade ultrapassa os modelos convencionais, com regras. E é também resultado de seus 

produtores, pesquisadores e teorizadores como Mário de Andrade. 

4.2 O TURISMO CULTURAL E O SEU SIGNIFICADO 

Apresentam-se os conceitos de turismo cultural, a fim de fundamentar o objetivo de 

analisar a sua relação com a produção etnográfica de Mário de Andrade. Inúmeros são os 

motivos que levariam um indivíduo a manifestar o desejo por viajar, do deslocamento. O ato 

da viagem agrega vários desejos e prazeres, como o gastronômico, o cultural, o intelectual, o 

aventureiro, o esportivo, o descobridor, entre outros (BARRETO, 2007; TRIGO, 2001). Esses 

prazeres podem ser inconsistentes ou predestinados. Os meios de comunicação e, no caso 

específico, a literatura, favorecem essa busca, essa curiosidade.  

O turismo é movido pela curiosidade e expectativa de compreensão das diferenças 

culturais entre sociedades. O desejo por adquirir novos conhecimentos motiva o relacionamento 

sociocultural (BENI, 2001; WAHAB, 1991; SWARBROOKE & HORNER, 2020; BUHALIS 

& LEUNG, 2018). Viajar significa também retornar do destino visitado e ver valores da própria 

cultura, que, até então, não eram percebidos. 

Quando visto sob o aspecto abstrato, o turismo revela elementos que remetem às 

interações e aos relacionamentos individuais e grupais, à compreensão humana, aos 

 
9
 BORDIEU, Pierre. La distinction – Critique sociale du jugement. Op.cit. 
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sentimentos, motivações, ao prazer, ao ócio e à recompensa (RICHARDS, 2005; YÁZIGI, 

1998). Proporciona a troca entre os povos, juntamente com a descoberta de novos horizontes, 

assimilando outras culturas e despertando nos que buscam a atividade, enquanto viajantes, a 

curiosidade das divergências de seu local de origem. 

O viajante encontra o outro nas suas mais diversas formas de expressão: na literatura, 

no folclore, nas artes visuais, na música, na dança, na gastronomia, entre outras. Todas estas 

formas de expressão estão associadas a modos de vida e a maneiras de sentir e pensar cotidianas, 

de resolver problemas, de construir teias de relacionamentos (KRIPPENDORF, 2002; 

TOMAZZONI, 2009). Ser um turista supõe disponibilizar-se para esses desafios, choques e 

estranhamentos, colocando a si, as suas crenças e maneiras de ser em profundo questionamento.  

O turismo cultural ocupa uma posição um tanto incomum em relação às indústrias 

culturais. Em seu sentido mais amplo, todo turismo, seja nacional ou internacional, tem uma 

dimensão cultural. Os motivos podem ser simplesmente lazer ou curiosidade, mas as 

experiências que temos são inegavelmente inseridas em um contexto cultural e estão repletas 

de mensagens a serem compreendidas e apreciadas. Mesmo os turistas que buscam experiências 

padronizadas, sem nenhuma referência à localidade ou região em que estão inseridos, estão 

imersos em algum tipo de ambiente cultural, ainda que isso lhes proporcione uma experiência 

homogeneizada. Além disso, o turismo em termos culturais gerais, é um processo bidirecional 

em que surgem vários tipos diferentes de interação cultural, algumas positivas e outras 

negativas, entre os visitantes e a comunidade anfitriã (CHAMBERS, 1997, tradução nossa). 

4.3 PATRIMÔNIO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Entende-se a importância de construir-se um conceito de patrimônio e suas inúmeras 

definições: 

Patrimônio é o conjunto de bens que uma pessoa ou uma entidade possuem. 

Transportado a um determinado território, o patrimônio passa a ser o conjunto 

de bens que estão dentro de seus limites de competência administrativa [...] 

pode ser classificado por duas grandes divisões: natureza e cultura. Patrimônio 

natural são as riquezas que estão no solo e no subsolo, tanto as florestas quanto 

as jazidas. Quanto ao patrimônio cultural, esse conceito vem sendo ampliado 

à medida que se revisa o conceito de cultura (BARRETTO, 2000, p.9). 

A expressão Patrimônio Histórico está associada a prédios, monumentos e outras 

edificações de notável valor arquitetônico que, pelo caráter histórico, devem ser preservados. 
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A legislação brasileira (Decreto-Lei nº 25/37) define, em seu artigo 1º, a expressão Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional da seguinte forma: 

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico (FERNANDES, 1991, p.4). 

Para Lemos (1981, p.7), “essa expressão usual abrange somente um segmento de um 

acervo maior, que é o chamado Patrimônio Cultural de uma nação ou de um povo”. 

O autor destaca ainda a sugestão do professor francês Hugues de Varine- Boaham, de 

que o Patrimônio Cultural seja dividido em três grandes categorias de elementos:  

Primeiramente, arrola os elementos pertencentes à natureza, ao meio 

ambiente. O segundo grupo de elementos refere-se ao conhecimento, às 

técnicas, o saber e ao saber fazer. São os elementos não tangíveis do 

Patrimônio Cultural. Compreende toda a capacidade de sobrevivência do 

homem no seu meio ambiente. O terceiro grupo de elementos é o mais 

importante de todos porque reúne os chamados bens culturais que englobam 

toda sorte de coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a partir do meio 

ambiente e do saber fazer (LEMOS, 1981, p.9-10). 

A preservação do Patrimônio Histórico de uma cidade deve estar associada à sua 

identidade cultural, que se faz com memória individual e coletiva. Acreditamos que, a partir do 

momento em que a população, em conjunto com as entidades e órgãos responsáveis, resolvem 

preservar e divulgar os seus bens culturais, é que se inicia a construção desta identidade. 

O direito à memória indica que todos os habitantes de uma localidade podem ter acesso 

aos bens materiais e imateriais que representem o seu passado, a sua tradição e a sua história. 

Estes bens compõem o patrimônio cultural que, segundo Godoy10 (apud FERNANDES, 1991, 

p.5), é o termo que vem a substituir Patrimônio Histórico e Artístico e é constituído por bens 

culturais, que se resume como sendo: 

Toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e material, 

independente de sua origem, época ou aspecto formal, bem como a natureza, 

que propiciem o conhecimento e a consciência do homem sobre si mesmo e 

sobre o mundo que o rodeia. 

 
10

 GODOY, Maria do Carmo, “Patrimônio Cultural: conceituação e subsídios para uma política” in Anais do IV 

Encontro Estadual de História: História e Historiografia em Minas Gerias, Belo Horizonte: ANPUH/MG, 1985, 

p.72.  
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A definição de Patrimônio Cultural, segundo a convenção do Patrimônio Mundial da 

UNESCO de 1972, é: 

Monumentos: obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e 

combinações destas que tenham um valor de relevância universal do ponto de 

vista da história, da arte ou das ciências; 

Conjuntos de edificações: conjuntos de edificações separados ou conectados, 

os quais, por sua arquitetura, homogeneidade ou localização na paisagem, 

sejam de relevância universal do ponto de vista da história, da arte ou das 

ciências; 

Sítios: obras feitas pelo homem ou pela natureza e pelo homem em conjunto, 

e áreas que incluem sítios arqueológicos que sejam de relevância universal do 

ponto de vista da história, da estética, da etnologia ou da antropologia 

(BARRETO, 2000, p.12). 

Cunha Filho (2018, p.126) defende que: 

Na análise aprofundada sobre as diferentes formas, adjetivadas ou não, da 

expressão patrimônio cultural, concluir que cada variação constitucional é 

desprovida de significado próprio seria admitir o emprego inútil de palavras 

pelo legislador, o que não é o caso. Com essa convicção, entende-se que 

patrimônio cultural, expressão mais abrangente, abriga qualquer patrimônio 

dessa natureza, inclusive o chamado patrimônio cultural da humanidade, 

assim reconhecido por organismos internacionais, não importando se se 

localize no Brasil ou no exterior. Patrimônio cultural brasileiro é o que 

formalmente tem valor para todo o país, do mesmo modo que patrimônio 

cultural local é, em termos jurídicos mais estritos, atrelado a um município 

específico.  

Entende-se que há uma discussão ampla sobre os significados de patrimônio; é 

também, em nosso ponto de vista, um conceito que foi construído para analisar uma 

determinada realidade. Acreditamos que patrimônio não é somente o feito, mas é como foi feito, 

como foi usado, e sobretudo por que foi conservado. E, ainda, que patrimônio e cultura devem 

ser vistos de uma maneira conjunta. 

4.4 CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL PARA MÁRIO DE ANDRADE. 

Percebe-se que várias são as abordagens possíveis às múltiplas faces de Mário de 

Andrade. Neste momento busca-se contemplar o seu projeto para a cultura e o patrimônio 

cultural como resultante daquele momento de ação das ideias nacionalistas em gestão nos anos 

1920 e 1930. Desde a chamada “fase heroica” do Movimento Modernista, caracterizada pela 

busca de renovação estética nas artes, está a preocupação em construir uma identidade 
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brasileira. O poeta destaca, em artigo escrito na Revista do Brasil (1924) sobre o amigo Oswald, 

que: 

É muito sabido já que um grupo de moços brasileiros pretendeu tirar o Brasil 

da pasmaceira artística em que vivia. [...] Tinham de transportar a consciência 

nacional para o presente do universo. Muito bem. Mas onde estava essa 

consciência nacional? [...]. Era preciso auscultar, descobrir, antes: ajudar o 

aparecimento da consciência nacional. As pesquisas se multiplicam nesse 

sentido entre os modernistas brasileiros. A realidade brasileira, agora criticada 

e não apenas sentimental caracteriza já claramente o trabalho desse grupo [...]. 

É trabalho consciente. E deve ser sobretudo prático, tradicional e 

experimental. Muito nos ajudará a obra dos historiadores, dos folcloristas, dos 

regionalistas e dos sociólogos. (apud BATISTA; LOPEZ; LIMA, 1972, 

p.223). 

O elemento nacional passou a ser visto como uma dupla exigência: a possibilidade de 

mostrar como o Brasil seria diferente da Europa e, ao mesmo tempo, a mediação entre nossas 

particularidades e o processo modernizador. Ser moderno no Brasil se associava ao 

deslocamento para o nacional. A busca do registro dessa experiência e a constituição de um 

acervo de brasilidade levaram os modernistas a se dedicarem, de forma intensa, especificamente 

Mário de Andrade, às pesquisas do folclore e da cultura popular. Nesta tarefa de conhecer e 

entender a realidade brasileira, encontram-se suas viagens pelo interior do Brasil. Em suas 

andanças pelo país, o Mário viajante, descobridor, pesquisador, poeta, musicólogo e etnógrafo 

vão todos ao encontro do Brasil “autêntico”, dos lugares de memória nacional. 

No contexto do modernismo, a “Viagem de descoberta do Brasil”, de 1924, a Minas 

Gerais, e as “Viagens Etnográficas”, de 1927, 1928 e 1929, ao Norte e Nordeste do país, 

representam a síntese do pensamento brasileiro na construção de uma cultura nacional. Tais 

preocupações revelam a importância das tradições como mediadoras da questão nacional. Em 

busca do universal procurava-se o singular. 

Os modernistas preocupavam-se com a afirmação da cultura brasileira: 

A busca da brasilidade foi se impondo a esses intelectuais como uma 

necessidade cada vez mais imediata, pois só através dela, acreditavam eles, é 

que conseguiríamos afirmar nossa especificidade cultural no conjunto das 

culturas do ocidente de maneira a sermos respeitados e considerados 

(AVANCINI, 1993, p.73). 

Pode-se dizer que Mário de Andrade teve ampla atuação e, como artista, não se negou 

a mergulhar fundo nas raízes brasileiras mais verdadeiras. Defendeu e incentivou uma revelação 

da identidade do Brasil a partir da compreensão dos mais autênticos e irreverentes valores 
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populares. Colocou em prática uma série de ideias para melhor conhecer o povo e democratizar 

a cultura. Tentou, conscientemente, arrancá-la dos grupos privilegiados para transformá-la em 

fator de humanização da maioria, através de instituições planejadas. (SILVA, 1997) destaca 

que, a partir destas ideias, surgiram as bibliotecas itinerantes, a discoteca pública, o registro 

musical do folclore, os parques infantis, os concertos para trabalhadores no Theatro Municipal 

de São Paulo, dentre outros projetos. O poeta “tenta, de fato, abrir, na medida de suas forças, 

as brechas possíveis para seu projeto nacional popular, tendo sempre na mira a questão da 

cultura nas condições particulares brasileiras” (LOPEZ apud SILVA, 1997, p.48). 

Mário de Andrade acreditava que a cultura deveria estar ao alcance de todos e não 

somente da elite: 

Há que forçar um maior entendimento mútuo, um maior nivelamento geral da 

cultura que, sem destruir a elite, a torne mais acessível a todos, e em 

conseqüência lhe dê uma validade verdadeiramente funcional. Está claro, pois, 

que o nivelamento não poderá consistir em cortar o tope ensolarado das elites, 

mas em provocar com atividade o erguimento das partes que estão na sombra, 

pondo-as em condição de receber mais luz. Tarefa que compete aos 

governos11. 

Razão pela qual aceitou como missão o convite para ser o chefe do Departamento de 

Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão de Fábio Prado, em 1936. As 

prioridades do Departamento estavam definidas no primeiro artigo do decreto, publicado na 

Revista do Arquivo Municipal12 (1935): 

[...] estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a favorecer o 

movimento educacional, artístico e cultural; [...] pôr ao alcance de todos, pelos 

serviços de uma estação radiofusora, palestras e cursos populares de 

organização literária ou científica, cursos de conferências universitárias, 

sessões literárias e artísticas, enfim, tudo o que possa contribuir para o 

aperfeiçoamento e extensão da cultura; criar e organizar bibliotecas públicas, 

de forma a contribuir eficazmente para a difusão da cultura em todas as 

camadas da população [...] recolher, colecionar, restaurar e publicar 

documentos antigos, material e dados históricos e sociais, que facilitem as 

pesquisas e estudos sobre a cidade de São Paulo, suas instituições e 

organizações em todos os domínios da atividade.  

No despertar da consciência para os detalhes do Brasil se localiza a preocupação de 

Mário de Andrade em inventariar o patrimônio imaterial, principalmente a cultura popular 

 
11

 Carta a Paulo Duarte em 1937, citada por Lélia Coelho Frota em “Mário de Andrade: uma vocação de escritor 

público”, In: MÁRIO DE ANDRADE: CARTAS DE TRABALHO: correspondências com Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, 1936-1945. Brasília: Sphan/Fundação Pró-Memória, 1981, p.22.  
12

 O Decreto foi publicado na Revista do Arquivo Municipal n.13, 1835, p.229. 
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musical. Travassos destaca, na enumeração das frentes de estudo do poeta, “a inclusão do 

folclore, em particular, o folclore musical, que se tornou componente importante de sua 

identidade profissional e de sua reputação póstuma” (2002, p.91). 

Segundo SANDRONI (2002, p.235-236), tal postura orientará sua prática como 

Diretor do Departamento de Cultura de São Paulo e as aulas do curso de Etnografia e Folclore, 

ministrado por Dina Lévi-Strauss, que chegou ao Brasil em 1935 para acompanhar o marido, o 

antropólogo Claude Lévi-Strauss, convidado a ocupar a cadeira de Sociologia da recém criada 

Universidade de São Paulo, mas que somente em 1936, aproveitando sua disponibilidade 

profissional, começa a colaborar com Mário de Andrade no Departamento de Cultura, aceitando 

o convite para ministrar um curso de Etnografia, que seria enquadrado como “curso de extensão 

universitária” e que teria os custos assumidos pelo Departamento de Cultura. Este curso 

prepararia pesquisadores para o trabalho de campo e para a atividade científica. Folclore e 

etnografia eram saberes vizinhos e aliados na tarefa de conhecer a cultura brasileira. As 

afinidades intelectuais entre Mário e Dina resultaram na fundação da Sociedade de Etnografia 

e Folclore, que tinha ele como presidente e ela como secretária e, provavelmente, desta 

aproximação, também resultou a adoção, por Mário de Andrade, de metodologias e 

vocabulários próprios da ciência antropológica. 
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Figura 6 – Claude e Dina Lévi-Strauss, fotografados em pesquisa de campo, entre 1935 e 1936. 

 

Fonte: Col. Musée l’Homme, Paris. Revista do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional - 

IPHAN n. 30, p.82, (2002). 
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Figura 7 – Mário de Andrade em pesquisa de campo, fotografado por Claude Lévi-Strauss – 1935/37 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, n. 30, p. 239, (2002). 

A última experiência do registro popular desse laboratório de sonhos brasileiros foi a 

Missão de Pesquisas Folclóricas que, em fevereiro de 1938, embarcou a bordo do navio Itapajé, 

obedecendo ao roteiro elaborado por Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga, colaboradora do 

Departamento de Cultura, musicóloga e chefe da Discoteca Pública Municipal, percorreu 

alguns estados do Nordeste brasileiro e um estado do Norte: Pernambuco, Paraíba, passando 

pelo sul do Ceará via Crato; Piauí, Maranhão e chegando no Pará. Esta expedição, segundo 

Sandroni (1999, p.62), era composta de quatro pessoas: Luís Saia, chefe da missão, jovem 

arquiteto e aprendiz de etnógrafo, pesquisador da Divisão de Documentação Histórica e Social, 

egresso do curso ministrado por Dina Lévi-Strauss, e membro da Sociedade de Etnografia e 

Folclore; Martin Braunwieser, responsável musical, austríaco de nascimento e brasileiro por 

adoção, figura importante na vida musical paulista, foi maestro do Coral Paulistano; Benedito 

Pacheco, técnico de gravação, e Antônio Ladeira, assistente técnico de gravação do 

Departamento de Cultura. Este grupo, munido de gravador e câmera de filmar, deveria 

documentar aspectos da vida popular, em especial a música. 



    50 

Conforme se pode verificar através das fotografias seguintes, a viagem da Missão de 

Pesquisas Folclóricas foi essencial para investigar aspectos formadores da nossa identidade, 

traduzindo o Brasil profundo.  

Figura 8 – João Fulo Tocadores de Côco . Praia de Tambaú- PB. 31/03/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 9 – Cabocolinho Índios Africanos. Torrelandia – PB. 31/03/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 10 – Canto de Pedinte – Antônio José Barbosa. Pombal-PB. 10/04/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 11 – Reis de Congo. Pombal – PB.  11/04/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 12 – Côco de Roda. Baía da Traição – PB. 12/05/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 13 – Catimbó de Luís Gonzaga Ângelo. Detalhe coreográfico da toada “Que campos tão 

verdes”. Missão das Pesquisas Folclóricas. João Pessoa - PB. 19/05/1938 

 
Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. In: Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, n. 30, p. 104, (2002). 
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Figura 14 – Cabocolinhos Índios Tupi-Guaraní do Rogí – Torrelândia - PB. 22/05/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 15 - Tambor de Mina (Transe de uma assistente da cerimônia). São Luís - MA.17/05/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 16 – Tambor de Mina (Transe de uma assistente da cerimônia) – São Luís - MA - 17/05/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 
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Figura 17 – Tambor de Crioula. São Luís - MA. 19/06/1938 

 

Fotógrafo: Luís Saia 

Fonte: Acervo Iconográfico da Missão de Pesquisas Folclóricas / Centro Cultural São Paulo – 

Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo. In: Andrade, Mário de. Missão de Pesquisas 

Folclóricas. São Paulo: Selo Sesc | Secretaria Muncipal de Cultural, (2006). 

A Missão de Pesquisas Folclóricas, percorreu 28 cidades dos estados de Pernambuco, 

Paraíba, Ceará, Maranhão e Pará, e através de um intenso trabalho de catalogação, gerou 19 

filmes de 16 e 35mm; mais de 1.200 fonogramas da música popular tradicional e mais de 1.126 

fotografias e quase dezoito mil documentos textuais. 

Anteriormente aos preparativos de elaboração do roteiro desta viagem, no ano de 1936, 

a convite do ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, Mário de Andrade elaborou 

um anteprojeto para um serviço de patrimônio que serviu de base para o Decreto-lei nº 25/37, 
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criando o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN), sem o H, pois o termo histórico 

ainda não configurava a sigla. 

O referido anteprojeto é organizado em três capítulos13. A saber: 

Capítulo I – Constam as competências do SPAN – Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional – para “determinar, organizar, conservar, defender e 

propagar o patrimônio nacional”. 

Capítulo II – Constam os bens culturais que fazem parte do patrimônio 

artístico nacional, classificados em oito categorias, agrupados em quatro 

livros de tombo, compreendendo “obras de arte pura ou de arte aplicada, 

popular ou erudita, nacional ou estrangeira”, pertencentes aos organismos 

sociais, entes públicos e privados, nacionais e estrangeiros, desde que 

residentes no Brasil.  Constam ainda neste capítulo, quatro categorias de bens 

culturais que não devem pertencer ao patrimônio artístico nacional, a 

exemplo das “obras de arte pertencentes às representações diplomáticas 

estrangeiras aqui acreditadas”. 

Capítulo III – Dedica-se a estabelecer a estrutura interna do SPAN, que seria 

composto por seis órgãos. 

A criação do SPHAN pela Lei 378 de janeiro de 1937 e regulamentada pelo Decreto-

Lei 25/37, assim definiu o patrimônio: 

Art. 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico. 

Parágrafo 1º - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados 

parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, depois de 

inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros de Tombo, de 

que trata o Art.4 desta lei. 

Parágrafo 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 

também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios 

e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 

tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. 

Segundo Nogueira (2005, p.244), “na abrangência do texto, que ainda não prefigurava 

uma divisão entre patrimônio artístico e patrimônio histórico, situa-se a preocupação em 

resguardar os bens culturais em sua totalidade”. A articulação do Patrimônio Cultural às obras 

de arte, pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, mostra os sentidos 

diversificados e amplos dados à palavra arte. O desejo do poeta de envolver todo o universo da 

produção cultural encontrou resistência entre os vários grupos que lideravam a luta permanente 

 
13

 ANDRADE, Mário de: Cartas de trabalho – Correspondência com Rodrigo de Mello Franco de Andrade 

(1936-1945). Brasília: MEC/SPHAN/Fundação Nacional Pró Memória, 1981, p.21-53. 
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pela representação da nação, notadamente a hegemonia dos arquitetos. Permeadas pelas noções 

de modernidade e tradição, universal e particular, tais ideias encontram nos bens arquitetônicos 

selecionados a materialidade da nação procurada, assim tombaram-se igrejas barrocas, fortins, 

palácios e casas-grandes. 

Para Lemos (1981, p.41-42): 

Mário incluía tudo, queria “catalogar” todos as manifestações culturais do 

homem brasileiro, não só seus artefatos, mas também registrar a sua música, 

seus usos, costumes, assim como o seu “saber”, o seu “saber fazer”. Para 

aquela época e principalmente à vista dos planos antecedentes, o projeto de 

Mário de Andrade foi realmente inovador e tudo indica que tenha assustado 

as autoridades que o encomendaram, pois ainda não havia uma estrutura 

administrativa e nem verbas para uma empreitada daquela abrangência. 

RUBINO (2002, p.146) destaca que foram muitas as querelas entre modernistas e 

tradicionalistas. A maior polêmica foi travada entre Mário de Andrade e a tradicionalista 

Heloísa Alberto Torres, que, falando em nome do Museu Nacional, classificou o anteprojeto de 

Mário justamente em seu caráter antropológico, qualificando-o de sentimental. O poeta 

defendeu-se, e em carta a Paulo Duarte14 (1977, p.151, apud RUBINO, 2002, p. 148) confirmou 

a sua preocupação com o registro do nosso patrimônio imaterial: 

Da mesma forma com que a inscrição num dos livros de tombamento de tal 

escultura, de tal quadro histórico, dum Debret como dum sambaqui, impede a 

destruição ou dispersão deles, a fonografia gravando uma canção popular 

cientificamente ou o filme sonoro gravando tal versão baiana do bumba-meu-

boi, impedem a perda destas criações, que o progresso, o rádio e o cinema 

estão matando com violenta rapidez. 

Poucos foram os momentos na história da Instituição em que a prática preservacionista 

olhou para o patrimônio imaterial e para a cultura popular. Apesar do anteprojeto de Mário de 

Andrade ter uma concepção de cultura que abarca outras referências culturais além daquelas 

restritas às categorias tradicionais de arte, o Decreto-Lei nº 25/37 mostrou que o tombamento 

tem limites e que sua aplicabilidade é eficaz para os bens móveis e imóveis, mas não alerta para 

a complexidade das manifestações culturais vivas e dinâmicas, principalmente as intangíveis, 

como o saber-fazer, os cantos, as danças, as lendas, as superstições, a culinária, a medicina 

popular, etc. Manifestações que estão devidamente enumeradas em seu anteprojeto, que prevê 

a criação de um serviço de fixação e defesa do patrimônio artístico nacional, e no capítulo II, 

em suas Determinações Preliminares, diz que: 

 
14

 Duarte, Paulo. Mário de Andrade por ele mesmo. São Paulo: Hucitec, 1977, p.151. 
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Da arte popular (3) 

Incluem-se nesta terceira categoria todas as manifestações de arte pura ou 

aplicada, tanto nacional como estrangeira, que de alguma forma interessem à 

Etnografia, com exclusão da ameríndia. [...]. 

d) Folclore: música popular, contos, histórias, lendas, superstições, medicina, 

receitas culinárias, provérbios, ditos, danças dramáticas, etc (ANDRADE, 

2002, p.274-275). 

No Brasil, a proteção jurídica dos bens imateriais somente foi estabelecida com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, especificamente em seu artigo 216, definindo 

que “a expressão patrimônio cultural contempla os bens de natureza material e imaterial, nos 

quais se incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver”. Porém, somente a 

partir de 14 de novembro de 1997, foram norteadas as diretrizes para a criação de instrumentos 

legais e administrativos visando a identificar e proteger principalmente os bens imateriais – 

exemplo disto é o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens 

culturais de natureza imaterial, e criou o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (SILVA, 

2002, p.134). 

Produto histórico do esforço de Mário de Andrade para a elaboração de um anteprojeto 

para um serviço de patrimônio, hoje o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN – é a mais antiga instituição voltada para a preservação de riquezas culturais em toda a 

América Latina e tem em suas ações a conscientização sobre a importância dos bens culturais. 

Dentre estas ações, destacamos o projeto de Turismo Cultural, programa desenvolvido em 

parceria com o Ministério do Turismo, visando a ampliar o conhecimento do nosso patrimônio 

e, ao mesmo tempo, educar e conscientizar a população para a preservação e sustentabilidade 

deste acervo. O IPHAN desenvolve uma série de ações com o objetivo de preservar, em todas 

as dimensões, o patrimônio cultural brasileiro tombado em âmbito federal, de modo a assegurar 

a sua permanência e usufruto para a atual e futuras gerações.  

Dedica-se a identificar, restaurar e fiscalizar bens físicos, paisagísticos, arqueológicos 

e intelectuais, além de administrar bibliotecas, arquivos e museus. Todas as manifestações 

culturais que exercem influência na formação dos indivíduos exprimem a pluralidade e a 

diversidade de que é constituída a nação brasileira. Portanto, o trabalho de preservação, restauro 

e valorização desses bens só se concretiza quando encarado como função social obrigatória 

A conscientização sobre essa importância dos bens culturais faz parte dessas ações, 

tais como: inventário e cadastro; preservação, conservação e proteção; educação patrimonial; 

oficinas-escolas; patrimônio natural e arqueológico; turismo cultural e promoção e difusão do 

patrimônio tombado. 
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Analisamos e entendemos que para Mário de Andrade, a elaboração do anteprojeto 

para um serviço de patrimônio, era a comprovação da sua preocupação e reflexão sobre a 

implementação de políticas públicas para a cultura. Para GEERTZ (1989) compreender a 

cultura de um povo expõe a sua normalidade sem reduzir a sua particularidade. 

Na condução das relações entre material e imaterial, o autor e teatrólogo Oswald 

Barroso, nos diz que: 

Ações humanas, gestos, toques, movimentos, posturas do corpo, que não têm 

a solidez das fortalezas, nem a grandiosidade das catedrais, podem, porém, 

restar preservadas na nossa memória corporal. Sons, passos, ritmos, jogos, 

brincadeiras, formas de andar, sentar ou falar são sutilezas que se desfazem 

tão logo cumprem seu trajeto, não é possível tombá-las como castelos ou obras 

de arte, mas, quando se repetem através dos séculos, ganham registro no 

cérebro humano. Falas, cantos, contos, ritos, mitos, lendas e narrativas, versos 

feitos, advinhas, danças, festas, frases musicais, folguedos, modos de colocar 

o corpo e a voz, são feitos que se completam. Porém, o tempo necessário à 

gestação de muitos deles atravessa séculos e incorpora a colaboração de 

numerosas gerações. Procedimentos de alimentação e cura, modos de bater 

tambor ou tocar sinos, de requebrar os quadris, de comunicar-se com deuses 

ou com a natureza, maneiras de ver as cores, de ler as estrelas, de confeccionar 

objetos, de memorizar, são tesouros intangíveis joias imateriais que o povo 

acumula e passa aos filhos como um legado. Tais ações, tornadas tradicionais, 

não apenas expressam nosso modo de ser enquanto povo, como revelam nossa 

universalidade, porque, à medida que afirmam nossa singularidade, nos ligam 

a outras gentes, tornando-os infinitos e eternos. Daí por que nos encantam, nos 

causam estranha empatia, falam à alma, ao corpo e ao espírito. Daí por que o 

mais simples e humilde indivíduo pode tomar ares de rei quando dança o 

Maracatu. Daí por que um analfabeto torna-se mestre, quando detém o segredo 

de um ofício ou de uma dança ancestral. (BARROSO, 2002, p.14). 

Bem antes da ciência e da academia, o ser humano observava o mundo e tirava lições, 

aprendia e acumulava saber. Cada povo criou, assim, um modo de viver e raciocinar, mas 

também de buscar utopias, que aos poucos foi se inscrevendo em seu próprio corpo, como 

também em suas ações mais recorrentes. 

A exemplo dos prédios, tais ações podem ser destruídas tanto pela ausência como pelo 

mau uso. Degradam-se pelo abandono, mas também pela perda de significação, devido a 

modismos, repetições mecânicas e exaustivas (GASTAL & CASTROGIOVANNI, 1999). 

Constituem patrimônio que, para ser preservado, necessitam não apenas de inventários, 

registros, proteções e estímulos; como exige, principalmente, estar gravado nos músculos, nos 

sentidos, no pensamento e no coração de quem o criou. Preservá-lo é usá-lo, praticá-lo, mas 

também renová-lo e juntá-lo a nossa contribuição, tornando-o nosso, vivo e contemporâneo. 
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4.5 FOLCLORE E MÁRIO DE ANDRADE 

Os estudos de folclore são relativamente recentes, tendo a palavra sido criada na 

Inglaterra em meados do século XIX, sendo, portanto, para nós, palavra de origem estrangeira. 

A primeira definição de folclore documentada foi feita por William Jonh Thoms, que em carta 

escrita por ele sob o pseudônimo de Ambrose Merton e publicada na revista The Atheneum, 

número 982, de 22 de agosto de 1846, referia-se à “palavra folk-lore, explicando as maneiras 

de pensar, agir e reagir das comunidades, cujo significado passou a ser, a princípio, o objeto da 

futura ciência” (DELLA MONICA, 2001, p.18). 

Para o antropólogo Saul Martins folclore tem o seguinte conceito: 

O folclore une as pessoas, razão bastante de ser defendido pela ONU. É que o 

povo age, sente, pensa de modo semelhante, seja qual for o lugar em que viva, 

tempo e cultura. Embora aconteçam adaptações locais ou regionais, como 

conseqüência dos acréscimos da elaboração coletiva, o saber folclórico é 

universal, quando observado em seu aspecto geral. É particular só na variante: 

o caboclo d’água que atemoriza pescadores no rio São Francisco, para citar 

um único exemplo, é o negro d’água que muitos canoeiros já viram no rio 

Doce, é o cabeça de cuia existente no rio Parnaíba. 

Em vista desse caráter universal do populário, nós rejeitamos a idéia de um 

folclore brasileiro mineiro, seja lá de onde for. Em verdade, não há folclore de 

e sim folclore em [...] (apud DELLA MONICA, 2001, p.28). 

Em 1946, criou-se o Centro de Pesquisas Folclóricas “Mário de Andrade”, que mais 

tarde viria a denominar-se Associação Brasileira de Folclore. Em 1951, realizou-se o I 

Congresso Brasileiro de Folclore, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era: “fixar elementos 

essenciais de pesquisa científica do Folclore em nosso país, de modo a permitir, em 

conseqüência, sua análise, interpretação e comparação com os outros países” (In: DELLA 

MONICA, 2001, p.20) 

Em dezembro de 1995 ocorreu, em Salvador, por iniciativa da Comissão Baiana de 

Folclore, o VIII Congresso Brasileiro de Folclore, que tinha como principal objetivo a releitura 

da CARTA DO FOLCLORE BRASILEIRO, criada em 1951. Neste congresso, a UNESCO, 

em sua “Recomendação”, considerou o folclore como: 

O conjunto das criações provenientes de uma comunidade cultural, baseadas 

nas tradições expressas por um grupo ou por indivíduos e que 

reconhecidamente correspondem às expectativas da comunidade, enquanto 

expressão de sua identidade cultural e social, e, além disso, as normas e os 

valores que se transmite oralmente, por imitação ou por outras maneiras 

(CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 8., 1999, p.84). 
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Para muitos, folclore equivale à cultura popular. Para outros, cultura popular equivale 

à cultura de massas e seria diferente do folclore. A expressão cultura popular pode ser entendida 

como uma forma mais moderna de designar o folclore 

GINZBURG (2006, p.12), assume posição favorável ao conceito de cultura popular 

A existência de desníveis culturais no interior das assim chamadas sociedades 

civilizadas é o pressuposto da disciplina que foi aos poucos se autodefinindo 

como folclore, antropologia social, história das tradições populares, etnologia 

europeia. Todavia, o emprego do termo cultura para definir o conjunto de 

atitudes, crenças, códigos de comportamento próprios das classes subalternas 

num certo período histórico é relativamente tardio e foi emprestado da 

antropologia cultural. Só através do conceito de “cultura primitiva” é que se 

chegou de fato a reconhecer que aqueles indivíduos outrora definidos de forma 

paternalista como “camadas inferiores dos povos civilizados” possuíam 

cultura. A consciência pesada do colonialismo se uniu assim à consciência 

pesada da opressão de classe. Dessa maneira foi superada, pelo menos 

verbalmente, não só a concepção antiquada de folclore como mera coleção de 

curiosidades, mas também a posição de quem distinguia nas ideias, crenças, 

visões do mundo das classes subalternas nada mais do que um acúmulo 

inorgânico de fragmentos de ideias, crenças, visões do mundo elaborados 

pelas classes dominantes provavelmente vários séculos antes. A essa altura 

começa a discussão sobre a relação entre a cultura das classes subalternas e a 

das classes dominantes. Até que ponto a primeira está subordinada à segunda? 

Em que medida, ao contrário, exprime conteúdos ao menos em parte 

alternativos? É possível falar em circularidade entre os dois níveis de cultura? 

Entende-se que o folclore abrange um vasto quadro de vida do povo: construções, 

aldeias, utensílios, arte rústica, psicologia, costumes, ornamentos, vestimentas, alimentos, 

cerimônias, jogos, folguedos, brinquedos infantis, instrumentos, religião, mitos, lendas, 

superstições, canções, anedotas, linguajar e denominações de toda espécie. 

Ninguém mais fez, para transformar o folclore em ciência, que Mário de 

Andrade (BASTIDE apud FERNANDES, 1979, p.229) 

 

Já afirmei que não sou folclorista. O folclore hoje é uma ciência, dizem... Me 

interesso pela ciência, porém não tenho capacidade pra ser cientista 

(ANDRADE apud TRAVASSOS, 2002, p.91). 

Mário de Andrade acreditava ser o folclore uma ciência social e tentou estabelecer os 

limites entre o folclore e a sociologia. Preocupou-se com a língua brasileira e a fala popular, 

com os provérbios, as crenças, terapias, culinária, artes plásticas e arquitetura. Sua relação com 

o folclore se estreita ao tratar especialmente do folclore musical. A partir de TONI (2002, p.82), 

entende-se que o escritor discutiu os conceitos de “folclore musical”, “música popular” e 

“música camponesa” aos olhos das ciências sociais e da música. O próprio folclore era uma 
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área imprecisa de estudos: as expressões “música popular”, “populário” e “documento popular” 

identificavam o assunto em questão e o termo folclore e seus derivados ocorriam mais 

raramente. Mário de Andrade tinha a fixação pelo uso constante do termo folclore em seus 

escritos, correspondendo ao reconhecimento de uma espécie de fenômenos culturais e de uma 

ciência que deles se ocupa (TRAVASSOS, 2002, p.91). 

A reputação do folclore foi produzida como campo de estudos “menor”, reflexão 

precária sobre a cultura, a partir de inventários de fatos pitorescos. Porém, na trajetória 

intelectual de Mário de Andrade, alterou-se a concepção do sentido da cultura popular, que se 

deslocou, entre o final dos anos 1920 e a década de 1940, do folclore razoavelmente como 

atividade diletante de escritores, poetas e músicos que se ocupavam dele por gosto, como 

amadores e não por ofício e obrigação, do folclore como uma das ciências sociais e 

antropológicas (TRAVASSOS, 2002, p.93). 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, o folclore permeava os 

estudos de intelectuais prestigiados, como Sílvio Romero e Mário de Andrade, mas também 

expoentes das ciências sociais, como Roger Bastide e Florestan Fernandes, que escreveram 

sobre folclore representando uma perspectiva sociológica, superando o descritivismo 

característico da investigação empreendida por folcloristas (TRAVASSOS, 2002, p.93). 

A partir da sua experiência como fundador e presidente da Sociedade de Etnografia e 

Folclore, Mário de Andrade foi protagonista de esforços de institucionalização do folclore e de 

afirmação da necessidade de torná-lo condizente com as exigências de saber científico. 

Travassos (2002, p.95) destaca que, em texto produzido para o Manual Bibliográfico de Estudos 

Brasileiros, o escritor atestou a importância de dar caráter científico à pesquisa sobre cultura 

popular. O texto era um balanço das realizações e limitações da pesquisa sobre o folclore no 

Brasil. Escreveu ainda sobre a ausência de apoio institucional e a proliferação do amadorismo, 

que eram provas da indiferença pela ciência do folclore: 

A situação dos estudos do folclore no Brasil ainda não é boa. Embora já 

apareçam em certos centros culturais do país tendências idealistas que se 

propõem a encarar o folclore respeitosamente como ciência, elas esbarram 

diante de dificuldades que, se não conseguem prejudicar de todo essas 

tendências, lhes diminuem enormemente a eficácia. Do lado das forças 

oficiais, a indiferença é vasta, muito embora uma das nossas universidades já 

se adorne com uma cadeira de Folclore Musical. Aliás também as cátedras e 

cursos de Sociologia, na ausência de cadeiras auxiliares, às vezes se alastram 

para os campos da etnografia e do folclore. Pior, porém que a indiferença 

oficial, repetindo o que já disse alhures, é a tradição religiosa de “caridade”, 

de auxílio a pobres e doentes, que nos legaram nossos antepassados e é lei 

arraigada da riqueza particular brasileira. Não há dúvida que o nosso 

organismo de proteção e defesa social ainda não é completo, mas os nossos 
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milionários mesmo quando não descendentes de portugueses nem vindos de 

famílias tradicionais, ainda não sabem brincar de proteger as ciências nem as 

artes como os seus luminosos colegas da América do Norte. São raríssimos os 

casos, entre nós, de milionários que se lembrem de distrair um pouco das suas 

rendas para proteger as iniciativas científicas, e nos faltam por completo as 

“fundações” que se preocupem em aplicar bem o dinheiro que sobrou de 

ambições pessoais. (ANDRADE apud Manual Bibliográfico de Estudos 

Brasileiros,1998, p.421). 

Mário de Andrade percebia a diferença entre o popular, que era entendido como 

repetitivo, efêmero, subordinado à lógica comercial, e o folclórico. Sabia da necessidade de 

controlar a validade dos documentos musicais para o estudo do folclore. Analisou o lançamento 

de sambas e marchas carnavalescos, no Rio de Janeiro, em 1938: 

No geral os compositores atuais de sambas, marchinhas e frevos são 

indivíduos que, sem serem mais nitidamente populares, já desprovidos de 

qualquer validade propriamente apelidável de “folclórica”, sofrem todas as 

instâncias e aparências culturais da cidade, sem terem a menor educação 

musical ou poética. O verdadeiro samba que desce dos morros cariocas, como 

o verdadeiro maracatu que ainda se conserva entre certas “nações” do Recife, 

esses mesmos quando não sejam propriamente lindíssimos, guardam sempre, 

a meu ver, um valor folclórico incontestável, mesmo quando não sejam 

tradicionais e apesar de serem urbanos. Mas o que aparece nestes concursos 

não é o samba do morro, não é coisa nativa nem muito menos instintiva. Trata-

se exatamente de uma submúsica, carne para alimento de rádios e discos, 

elemento de namoro e interesse comercial com que fábricas, empresas e 

cantores se sustentam, atucanando a sensualidade fácil de um público em via 

de transe (ANDRADE apud TRAVASSOS, 2002, p.107). 

O escritor acreditava que, para selecionar dados referentes aos estudos do folclore, o 

coletor deveria ser guiado pelo método científico, não deixando de registrar itens contrários às 

suas expectativas estéticas e morais. Muitas vezes estes coletores faziam as seleções conforme 

o gosto pessoal. Outro dado referente à coleta de documentos, levado em consideração por 

Mário de Andrade, era que a percepção do folclore naquela época era sinônimo de cultura dos 

estratos inferiores numa sociedade de classes; sendo assim, corria-se o risco de cultivar-se 

interesse pelo folclore como mera forma burguesa de prazer, associando o folclore às alegorias 

estéticas (TRAVASSOS, 2002, p.96). 

Ainda considerando a incompreensão do folclore como ciência, Mário de Andrade 

acreditava que: 

[...] o folclore estava (e por muitas partes ainda está) arriscado a ser 

compreendido, menos como ciência e mais como um ramo da literatura, 

destinado a divertir o público com a criação lírica e os dizeres esquisitos do 

povo (apud TRAVASSOS, 2002, p.96). 
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Para defender-se desses argumentos, trabalhou arduamente no intuito de que a 

atividade fosse norteada pelo rigor da ciência. Deixou a marca inconfundível da sua inquietude, 

da sua sensibilidade e da extrema lucidez ao tratar do assunto e de tantos outros relativos à 

cultura brasileira e à consciência nacional. 

Em dado momento, produziu junto ao Departamento de Cultura, os mapas folclóricos 

com levantamento em todo o estado de São Paulo, sobre superstições e danças populares. Tais 

mapas foram enviados para o Congresso de Folclore, em Paris, no ano de 1937. Reproduzimos 

aqui três deles: 
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Figura 18 – Mapas folclóricos - 1937 

 

Fonte: In: Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, n. 30, p. 167, 

(2002). 

O modernismo brasileiro redescobriu o folclore e inventou o barroco como forma 

estética do Brasil colonial, evidenciando que o Brasil do presente se reencontrava com o seu 

passado e nele se reconhecia. O primitivismo ancestral guardava formas criativas originais e 

forças vitais que os modernos-primitivos do presente davam continuidade a imaginar um outro 

futuro.  (PESAVENTO, 2006).



    70 

5 MÁRIO DE ANDRADE – O TURISTA APRENDIZ 

Neste capítulo será apresentado o relato das viagens etnográficas de Mário de Andrade 

conforme descritos na obra O Turista Aprendiz, finalizando com a associação de turismo 

cultural e este turista que se apresenta no momento contemporâneo. 

Inúmeros são os motivos que levariam um indivíduo a manifestar o desejo por viajar, 

do deslocamento. O ato da viagem agrega vários desejos e prazeres, entre eles o gastronômico, 

o cultural, o intelectual, o aventureiro, o esportivo, o descobridor, entre outros. Estes prazeres 

podem ser inconscientes ou predestinados. Os meios de comunicação e, no caso específico, a 

literatura, favorecem esta busca, esta curiosidade. 

Para WAHAB (1991, p.18) o turista é movido pela curiosidade e expectativa de 

compreensão das diferenças culturais entre sociedades. O desejo por adquirir novos 

conhecimentos possibilita o relacionamento sociocultural. Ao viajar procura-se, na volta, trazer 

algo mais, incluindo-se aí os aspectos culturais. Quando visto sob o aspecto abstrato, o turismo 

nos revela elementos que remetem às interações e relacionamentos individuais e grupais, à 

compreensão humana, aos sentimentos, motivações, ao prazer, ao ócio e à recompensa. 

Proporcionando a troca entre os povos, juntamente com a descoberta de novos horizontes, 

assimilando outras culturas e despertando nos que buscam a atividade, enquanto viajantes, a 

curiosidade nas divergências de seu local de origem. 

5.1 AS VIAGENS ETNOGRÁFICAS DE MÁRIO DE ANDRADE 

Mário de Andrade, a partir de suas viagens etnográficas pelo Brasil, foi um turista em 

seu ato, um aventureiro na posição de viajante etnógrafo que, rondando o limite das culturas e 

linguagens humanas, percorreu um elevado número de quilômetros, acumulando e coletando 

informações. A curiosidade do viajante junta-se à minúcia do pesquisador. Seus anos de estudo 

e as viagens o fizeram descobrir, no próprio país, as verdades e o conhecimento que a geração 

que lhe foi contemporânea costumava buscar e reconhecer apenas em experiências europeias. 

Poeta, romancista, crítico de música e arte, com olhar atento e treinado, fotógrafo, 

epistológrafo e musicólogo brasileiro, professor, documentarista, fomentador das artes e da 

cultura popular, Mário de Andrade tem sua atuação intelectual vista como fundamental na 

cultura brasileira do século XX. Foi, ao lado de amigos, mentor do Movimento Modernista, a 

partir da realização da Semana da Arte Moderna, e foi, principalmente, um entusiasta do Brasil, 
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de seus costumes e do seu folclore, razão pela qual decidiu vivenciar o que o país oferece, em 

várias viagens etnográficas, muitas delas em companhia de amigos como Oswald de Andrade, 

Tarsila do Amaral, D. Olívia Guedes Penteado e demais expoentes das artes no Brasil. 

Para o modernista Mário de Andrade, empenhado em entender a realidade 

brasileira dentro de um quadro latino-americano e em traçar, na medida de 

suas possibilidades, as coordenadas de uma cultura nacional, tomando o 

folclore e a cultura popular como instrumentação para o seu conhecimento do 

povo brasileiro, foi muito importante unir a pesquisa de gabinete e a vivência 

de vanguardista metropolitano ao encontro direto com o primitivo, o rústico e 

o arcaico, que, em seu enfoque dialeticamente dinâmico, puderam lhe valer 

como indícios de autenticidade cultural (LOPEZ, 1976, p.15). 

Assim, percebemos que a valorização do nacional já existe para o jovem professor do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. A década de 1920, sob o impacto das ideias 

propagadas na Semana de Arte Moderna, marcou o empenho de Mário de Andrade em conhecer 

de perto a cultura popular brasileira. A primeira viagem da caravana paulista esteve formada 

pelos modernistas de São Paulo e seus amigos, composta por Tarsila do Amaral, Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade e seu filho Nonê (Oswald de Andrade Filho), D. Olívia Guedes 

Penteado, Paulo Prado, René Thiollier e Godofredo da Silva Telles; ocorreu em 1924, 

aproveitando a visita ao Brasil do poeta francês Blaise Cendrars, e teve como destino o Estado 

de Minas Gerais. Essa viagem, porém, não se caracterizou como etnográfica e sim como um 

percurso pelo interior mineiro, possibilitando o contato com o povo, vindo a ser denominada de 

“viagem da descoberta do Brasil”, que, conforme destaca Lopez (1976, p.16), provoca um 

amadurecimento no projeto nacionalista dos modernistas, fazendo com que a ênfase, 

inicialmente sobre o lado estético, ganhe abrangência para o lado de um projeto ideológico. O 

contato direto com essa parcela do povo brasileiro fez com que todos observassem os processos 

de criação popular mais livres e mais condizentes com as nossas condições e, em alguns pontos, 

até mesmo apresentando coincidência com propostas europeias. 

A partir de leituras e dos bons resultados da “viagem da descoberta do Brasil” 

a Minas Gerais, Mário de Andrade sentiu-se inclinado a conhecer e vivenciar 

as culturas do Norte e Nordeste do Brasil, dando início, então, às suas viagens 

etnográficas, nas quais faria coleta de documentações, registrando as suas 

impressões sobre o país. A curiosidade por estas regiões brasileiras se deu por 

serem as mesmas ricas fontes de tradição e cultura popular. E Mário de 

Andrade, desbravador do Brasil e estudioso do Folclore, não aceitaria o 

descaso para com os mesmos. Acreditava ser o folclore uma ciência social: 

Nessa época, é necessário que se ressalte, nosso escritor, que estuda o Folclore 

e recolhe documentos, já não considera o Folclore como uma disciplina 

isolada, autônoma, colocando-o muito lucidamente enquanto ciência social, 

como Etnografia, pois não dispunha de meios para diferenciar as atribuições 
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da Antropologia cultural, da Etnografia e da Etnologia. Assim, fazendo está 

se insurgindo contra uma posição elitista de seu tempo que congelava o 

Folclore, dissociando-o dos demais fenômenos da sociedade e reduzindo-o à 

valorização do pitoresco (LOPEZ, 1976, p.16). 

Em maio de 1926, Mário escreveu ao amigo Manuel Bandeira comentando de seus 

anseios por conhecer o Norte; na verdade, o destino seria a região Nordeste, mas já havia, 

naquela época, a generalização de Norte feita pelos paulistas; porém, a viagem não se 

concretizou. 

Pois é, estou de viagem marcada por norte. Vou na Bahia, Recife, Rio Grande 

do Norte onde vive um amigo do coração que, no entanto, nunca vi 

pessoalmente, o Luís da Câmara Cascudo. É um temperamento estupendo de 

sujeito, inteligência vivíssima e inda por cima um coração de ouro brasileiro. 

Gosto dele. Ele me arranja duas conferências no norte, uma em Recife e outra 

em Natal. Com os dois contecos (sic) que levarei daqui a viagem se paga e eu 

fico conhecendo o Nordeste. Só que você deve perder a esperança de algum 

novo poema gênero Noturno ou Carnaval. O tempo dessas coisas já passou e 

estou de novo reconciliado com a inteligência (apud LOPEZ, 1976, p.17). 

No ano seguinte, a caravana da descoberta do Brasil partiu rumo à Amazônia. A 

viagem, desta vez, foi por ele intitulada de “Viagem pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira 

até a Bolívia e por Marajó até dizer chega”. E Mário outra vez escreveu ao amigo Manuel 

Bandeira, confiando seu entusiasmo e suas hesitações: 

Estava planejando dar um pulo até Pouso Alegre ver você, porém de supetão 

de domingo para cá minha vida deu um salto-mortal danado. Creio que vou 

pro norte no mês que vem, numa bonitíssima duma viagem. Dona Olívia faz 

tempo que vinha planejando uma viagem pelo Amazonas adentro. E insistia 

sempre comigo para que fosse no grupo. Eu ia resistindo, resistindo e 

amolecendo também. Afinal, quando tudo quase pronto, resolvi ceder 

mandando à merda esta vida de merda. Vou também. Isto é, ainda não sei bem 

se vou, só falta saber o preço da viagem. Se ficar aí por uns quatro contos, 

vou, se ficar pra cima de cinco não vou. Tenho que emprestar dinheiro pra ir 

e isso vai me deixar a vida bem difícil depois e os projetos no tinteiro (apud 

LOPEZ, 1976, p.17). 

A resistência inicial à viagem não foi sustentada por Mário de Andrade que, na mesma 

carta ao amigo Manuel Bandeira, apresentou o programa e os prováveis companheiros de 

viagem: 

[...] vamos pelo Loide Brasileiro parando de Porto em Porto até Manaus. De 

lá subimos o Amazonas já com tudo determinado pelo Geraldo Rocha para 

pararmos em todas as partes interessantes; continuamos pelo Madeira e vamos 

parar na Bolívia. Depois não sei como é a volta, tomamos a Madeira-Mamoré 
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até parece que Guajará Mirim e depois não sei mais nada. Vamos D.Olívia, 

Paulo Prado, o Afonso de Taunay e parece que mais uma pessoa. Como você 

vê as perspectivas são as melhores deste mundo. Peço quatro meses de férias. 

Parece que a viagem dura três. Se durar e achar jeito, na volta me desligo da 

comitiva para parar um pouco mais com o Cascudinho em Natal, e no Recife 

e na Bahia. Isso, porém ainda está muito problemático. Aliás, a viagem toda 

pra mim [...] (apud LOPEZ, 1976, p.18). 

Percebe-se, no escritor, a empolgação com a ideia da viagem mais evidente que as 

resistências a tal deslocamento. Conheceriam grande parte da Amazônia, chegando ao Peru e à 

Bolívia, e encontrariam, na passagem pelo Nordeste, os amigos Ascenso Ferreira, Câmara 

Cascudo e Joaquim Inojosa. Outro atrativo que deixou Mário de Andrade muito feliz foram as 

datas escolhidas para a viagem: 13 de maio a 15 de agosto, pois era neste período que 

aconteciam as danças dramáticas do Norte, por ocasião das chuvas. Assim, a caravana, que 

tinha por objetivo fazer uma viagem etnográfica, poderia assistir aos ensaios e apresentações 

dos grupos populares. 

A viagem à Amazônia foi marcada pela preocupação etnográfica, na procura pelo 

entendimento das particularidades do Brasil através da observação da vida do povo. A 

Amazônia era uma antiga atração, valorizada por Mário de Andrade desde seus primeiros 

escritos. Segundo Lopez, o poeta acreditava ser a Amazônia “a sede de uma vivência tropical, 

marcada pelo ócio criador” (1976, p.17). 

Mário de Andrade partiu de São Paulo para encontrar-se com os companheiros no Rio 

de Janeiro e lá tomarem o navio Pedro I, do Loide Brasileiro. Alguns imprevistos aconteceram, 

a começar pela tão esperada comitiva que havia se reduzido a D. Olívia Guedes Penteado, dama 

da aristocracia cafeeira, mecenas dos modernistas e personalidade de relevo em São Paulo, que 

era acompanhada pela sobrinha, Margarida Guedes Nogueira, e por Dulce do Amaral Pinto, 

filha de Tarsila do Amaral, e ele, único cavalheiro. Apesar desse desaponto, a comitiva partiu 

e livrou-se de aborrecimentos com protocolos, uma vez que viajavam recomendados aos 

presidentes dos Estados enquanto “Comitiva da Rainha do Café”. 



    74 

Figura 19 - Mário a bordo do Pedro I. (1927) 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. 
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Figura 20 - Nossa Senhora no Madeira, 4 julho, 1927 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP.  

O poeta se dizia turista aprendiz, pois, ao contrário de seus amigos modernistas, “não 

conhecia ‘Oropa, França e Bahia’ – nem Paris(!)” (In: LOPEZ, 1976, p.29). E descreveu esta 

sua condição no diário de bordo durante a viagem à Amazônia: 

É incrível como vivo excitado, se vê que ainda não sei viajar, gozo demais, 

concordo demais, não saboreio bem a minha vida. Estas notas de diário são 

sínteses absurdas, apenas para uso pessoal, jogadas num anuariozinho de 

bolso, me dado no Loide Brasileiro, que só tem cinco linhas para cada dia. As 

literatices são jogadas noutro caderninho em branco, em papéis de carta, 

costas de contas, margens de jornais, qualquer coisa serve. Jogadas, sem o 

menor cuidado. Veremos o que se pode fazer com isso em São Paulo (apud 

LOPEZ, 1976, p.29). 
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Segundo Lopez (1976, p.40), os relatos e impressões transcritos para um diário de 

bordo eram feitos com a intenção de transformar-se em um futuro “livro de viagens”, a que 

chamaria de O Turista Aprendiz, caracterizando um novo gênero proposto por Mário de 

Andrade: a narrativa de viagens, proposta de interesse dos modernistas, significativamente 

marcada por Pathé-baby, livro de Alcântara Machado, que valorizava as narrativas cronista e 

ficcionista. Mário, modernista e também nacionalista, fará ficção a partir da própria realidade 

experimentada ou observada, fazendo questão de explorá-la em dois aspectos: o real e o 

ficcional, partindo desse mesmo real e bastante auxiliado pelo seu senso crítico e sua concepção 

de realidade sul americana, que lhe fizeram entender que “dentro de uma ótica europeia, 

marcada pelo racionalismo, acostumada a um mundo tecnizado, nossa realidade seria o 

maravilhoso instaurado em sua peculiaridade, sensível a uma abordagem surrealista” (LOPEZ, 

1976, p.40). A descoberta do maravilhoso faz com que o autor trabalhe a narração, evitando a 

descrição do que já fora repetido e documentado. 

Figura 21 - Grades Espirituais. 1927 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. 

Neste diário de bordo, percebe-se a influência do Modernismo nos escritos – já no 

prefácio identifica-se o bom humor que foi peculiar ao escritor e ainda sua sensibilidade, de 

quando relatou suas sensações em um ambiente estranho, que são próximas, intensas e 

incapazes de serem destruídas. 
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As legendas das fotografias do “fotógrafo etnógrafo” Mário de Andrade, nos revelam 

não um etnógrafo cientista, e sim um artista com referências no momento. Referências do 

modernismo, do surrealismo e do dadaísmo. Nos convidam à leitura, sobretudo pelo bom 

humor, muitas vezes escancarado. A impressão é a de que Mário de Andrade usou a fotografia 

como arte e não como documento. 

Mais advertência que prefácio. Durante esta viagem pela Amazônia, muito 

resolvido a ... escrever um livro modernista, provavelmente mais resolvido a 

escrever que a viajar, tomei muitas notas como vai se ver. Notas rápidas, 

telegráficas muitas vezes. Algumas, porém se alongaram mais pacientemente, 

sugeridas pelos descansos forçados do vaticano de fundo chato, vencendo 

difícil a torrente do rio. Mas quase tudo anotado sem nenhuma intenção da 

obra-de-arte, reservada pra elaborações futuras, nem com a menor intenção de 

dar a conhecer aos outros a terra viajada. E a elaboração definitiva nunca 

realizei. Fiz algumas tentativas, fiz. Mas parava logo no princípio, nem sabia 

bem por que, desagradado. Decerto já devia me desgostar naquele tempo o 

personalismo do que anotava. Se gostei e gozei muito pelo Amazonas, a 

verdade é que vivi metido comigo por todo esse caminho largo de água. 

Agora reúno aqui tudo, como estava nos cadernos e papéis soltos, ora mais, 

ora menos escrito. Fiz apenas alguma correção que se impôs na cópia. O 

conjunto cheira a modernismo e envelheceu bem. Mas pro antiviajante que 

sou, viajando sempre machucado, alarmado, incompleto, sempre se 

inventando malquisto do ambiente estranho que percorre, a releitura destas 

notas abre sensações tão próximas e intensas que não consigo destruir o que 

preservo aqui. 

Paciência... (ANDRADE, 1976, p.49). 

Figura 22 - Passeio do Chapéu Virado / O forde empacou. 1927. 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. 
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Figura 23 - Futurismo pingando. 1927. 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. 
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Figura 24 - O sítio se chamava Felicidade. 1927. 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. 

A partir desse depoimento entende-se que Mário de Andrade não tinha pretensões de 

que o seu diário de bordo fosse transformado em um guia turístico, tampouco tivesse grande 

relevância no conjunto de sua obra. Este diário tinha um aspecto confessional, detectado na 

forma como o cronista narrou suas emoções, rememorando os sentimentos de seus dias. 

Valiosas informações, recolhidas na viagem de 1927 à Amazônia e na viagem etnográfica de 

1928/1929 ao Nordeste, não foram anexadas à versão definitiva de O Turista Aprendiz, pois, 

como se sabe, Mário de Andrade costumava inutilizar as primeiras redações de textos já 

definitivos. Porém, em um processo que envolvia unicamente a sua produção, fazia questão de 

manter todo o material de pesquisa e documentação-vária, que recolhera ao longo de sua vida, 

intactos em seu arquivo; hoje, sob responsabilidade da Universidade de São Paulo, através do 

Instituto de Estudos Brasileiros. 

A segunda viagem, desta vez com destino ao Nordeste, foi realizada no período 

compreendido entre dezembro de 1928 a março de 1929, sendo denominada de viagem 

etnográfica. Para esta viagem Mário preparou-se pesquisando junto aos discos, livros, fichários 

e piano, agregando pesquisa e criação, buscando de maneira incansável as fontes da cultura 

brasileira A viagem desta vez foi feita com as economias necessárias e Mário partiu sozinho do 

Rio de Janeiro a bordo do navio Manaus. Estando novamente livre de protocolos e ainda dono 

do seu tempo, pôde visitar os lugares desejados como Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do 

Norte e Paraíba, e conviver com seus amigos Ascenso Ferreira, Cícero Dias e Antônio Bento 
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de Araújo Lima. O roteiro foi estabelecido tendo em mente que estes amigos pudessem lhe dar 

as indicações de informantes e endereços precisos que serviriam para as suas pesquisas. 

Partindo em dezembro, visava, sobretudo, os reisados e pastoris do Natal e início do ano. TONI 

(2002, p.78) destaca a concentração do poeta na transcrição de cantigas, bem como nas 

coreografias e indumentárias. O poeta não tinha prática na transcrição imediata das melodias 

que pretendia registrar e, sem dinheiro para comprar um gravador (sic), viajou só com lápis e 

papel, daí a necessidade constante de um piano para reproduzir o que ouvia antes de anotar no 

pentagrama. Processo longo e passível de críticas, pois os cantadores eram submetidos ao 

teclado e sabe-se que estes informantes geralmente não cantam em seguida da mesma maneira. 

Trabalhou arduamente, principalmente na Paraíba e no Rio Grande do Norte, recolheu 

um sem-número de documentos musicais, e assistiu a ensaios e representações de danças 

dramáticas. Estudou a religiosidade popular, o Catimbó, a música de feitiçaria, e passou o 

carnaval em Recife. Conheceu figuras folclóricas em cada região, dando destaque ao paraibano 

Chico Antônio, cantador que permanecia sempre acompanhado de seu instrumento, o ganzá, e 

que chamou a atenção do poeta pela sua capacidade de interpretação e criação. 
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Figura 25 - Chico Antônio e seu ganzá, e Antônio Bento de Araújo Lima, fotografados por Mário de 

Andrade, (1929) 

 

Fonte: Arq. MA-IEP/USP. In: Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, n. 30, p. 265, (2002). 

Agregando suas vivências de viajante observador às suas atividades literárias, Mário 

de Andrade pretendia fazer deste homem simples do sertão, personagem de seu romance Café, 

porém abandonou o projeto e transformou-o no protagonista de Vida de Cantador (LOPEZ, 

1976, p.20). Percebe-se a sensibilidade do poeta no entendimento de que este simples sertanejo 

poderia não ter os estudos de um compositor erudito, mas a sua essência de cantador e a 

intimidade com o ganzá, seu instrumento musical, era latente e certamente seria transmitida aos 

filhos como legado, como riqueza e tradição familiar. 

O trajeto percorrido nesta viagem fazia parte de uma estratégia para organizar seu 

“nacionalismo”. 
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Sentindo que não tinha forças suficientes pra me universalizar, sem aquele 

gênio, ah! Que me importa como brasileiro ao mundo, doutra forma me 

abrasileirei: dentro da ordem das minhas tendências artísticas, me fiz 

brasileiro para o Brasil. Resolvi trabalhar a “matéria” brasileira, especificá-la, 

determiná-la o quanto em mim [sic] e na complexidade dele. O caso 

lingüístico não é senão um dos muitos corolários dessa realização de mim. 

Digo “de mim” e não do Brasil, porque sabia muito conscientemente desde o 

princípio, que se tratava de dar a minha contribuição pessoal, e não, com o 

meu serzinho minúsculo realizar o sentido e a imagem do Brasil. Não havia 

folclore musical brasileiro. 

Fiz folclore musical brasileiro. Não havia crítica de arte em São Paulo, e a 

pouca brasileira existente era mais que péssima. 

Fiz crítica de arte (ANDRADE apud TONI, 2002, p.80). 

A viagem ao Nordeste rendeu, além da transformação do diário de bordo nas crônicas 

de O Turista Aprendiz, outros resultados significativos para a produção literária de Mário de 

Andrade. A reunião de farto material de pesquisa sobre danças dramáticas, sobre melodias em 

torno da temática do bumba-meu-boi, sobre música de feitiçaria, religiosidade popular, crenças 

e superstições, poesia popular, teria seus elementos aproveitados em artigos, ensaios e 

conferências ao longo de sua vida. Viajando pelo Nordeste, Mário de Andrade acreditou que 

havia ainda um Brasil por descobrir e valorizar, para ser entendido enquanto vida e cultura do 

povo. 

Essa dimensão, a da pesquisa etnográfica e a do enfoque sociológico revelará 

as danças dramáticas, o catimbó e procurará analisar as condições de vida da 

região, numa perspectiva nova que deseja abandonar a caracterização do 

regional através do exótico e do pitoresco, porque estará preocupada com as 

relações de produção e com as classes sociais (LOPEZ, 1976, p.41). 

Ambas as viagens etnográficas possuem, ainda, importante documentação fotográfica, 

principalmente a viagem de 1927 à Amazônia. Mário de Andrade fotografou exaustivamente, 

registrando não somente seu dia-a-dia junto aos companheiros, como também direcionando seu 

olhar fixo e observador para os aspectos da paisagem, tipo humano, formas de trabalho, meios 

de transporte e arquitetura. Neste registro fotográfico, fez questão de escrever legendas, com a 

preocupação não somente de fornecer dados sobre o momento, mas também de escrever um 

texto poético, explorando muitas vezes o humor.  

Estas fotografias, segundo Lopez (1976, p.23), além de ilustrarem a narração de O 

Turista Aprendiz, oferecem ainda sua contribuição à iconografia do Modernismo e da cultura 

brasileira, na medida em que apresentam o intercâmbio e nos mostram personalidades como 

Cícero Dias, Jorge de Lima, Ascenso Ferreira, Câmara Cascudo, Joaquim Inojosa e Ademar 

Vidal, documentando também arquitetura, paisagens e peculiaridades regionais. 
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Mário de Andrade acreditava que havia muito o que conhecer, o que viajar, o que 

visitar e, ao narrar suas impressões sob forma de diário, o fez com muito humor, fantasia e 

acima de tudo registro jornalístico dos acontecimentos. A observação dos costumes do povo, 

suas crendices, danças, cantos e condições de vida foi feita ao sabor do modernismo. 

5.2 AS VIAGENS ETNOGRÁFICAS, O TURISTA APRENDIZ E O TURISMO 

CULTURAL 

O turismo cultural proporciona ao viajante um maior envolvimento com a comunidade, 

esse indivíduo busca novos horizontes, proporcionados através de assimilação de culturas. 

Conforme comentado no Capítulo 4 deste trabalho, acreditamos que a cultura é mutável, 

sofrendo influências inclusive a partir desta troca de experiências proporcionada pelo turismo. 

Acredita-se que cultura é ainda resultado de seus produtores, pesquisadores e teorizadores como 

Mário de Andrade. A continuidade com o passado dá certezas, permite traçar uma linha na qual 

o nosso presente se encaixe, permite que saibamos mais ou menos quem somos e de onde 

viemos, ou seja, que tenhamos uma identidade (BARRETTO, 2000, p.43). 

Mário de Andrade, ao concretizar suas viagens etnográficas, poderia já estar 

praticando o que hoje se denomina turismo cultural. Como os turistas culturais contemporâneos, 

a caravana não desejava apenas concretizar o sonho de viagem, buscava construir-se como 

pessoa, olhar a si mesmo e a sua cultura na cultura do outro e construir aproximações e 

diferenças. Buscavam uma identidade nacional, a partir do descobrimento e vivência do 

desconhecido. E não só bastava vivenciar, as expedições eram sempre documentadas a fim de 

se fazer um estudo posterior e etnográfico do país. A expressão “viagem etnográfica” era 

empregada para especificar a natureza de suas excursões. 

A visão dessa mistura de etnias presentes no Brasil também serviu de objeto de estudo 

para o poeta. Musical como era, Mário de Andrade misturou os vocábulos indígenas de nossa 

língua portuguesa com os neologismos e estrangeirismos de bairros italianos de São Paulo. O 

poeta escrevia da mesma forma que as pessoas falavam, obedecendo as construções léxicas e 

gramaticais adotadas pela maioria do povo brasileiro (TONI, 1993, p.62). E estes vocábulos 

indígenas foram apenas um dos exemplos do resultado de suas observações e coletas de 

documentações em sua viagem à Amazônia; registro de patrimônio imaterial, resultado evidente 

de suas experiências vivenciadas a partir das viagens; e base teórica para a posterior elaboração 

do anteprojeto para o SPAN em 1936. 
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Mário de Andrade, em sua trajetória, com suas criações, suas pesquisas e suas 

andanças, esteve sempre preocupado com a descoberta do Brasil e teve como objetivo a 

produção cultural do passado e do futuro. A sua dedicação, as suas preocupações, os seus 

estudos e pesquisas foram sempre no sentido de descobrir e despertar na sociedade a 

consciência nacional. Essa conscientização significa, ainda hoje, preservar a nossa memória 

histórica e cultural, que é a base para a dignidade de um povo. É respeitar e admirar aqueles 

que fazem a história, que dão um sentido à nacionalidade. Foi um verdadeiro “turista aprendiz” 

(HECK, 2002, p.2) que pesquisou as produções da arquitetura, do folclore, da literatura e da 

música brasileira. Tinha a preocupação e a consciência dos valores culturais dessas produções 

na descoberta do Brasil, na recuperação do nosso passado artístico nacional.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no conteúdo apresentado neste texto, os registros feitos em um diário de 

bordo durante as viagens ao Norte e Nordeste deram origem à publicação de O Turista 

Aprendiz, além de servirem de base para a criação literária do poeta, bem como às suas 

atividades enquanto chefe do Departamento de Cultura de São Paulo. 

Essas viagens tiveram grande influência para a criação do anteprojeto do serviço de 

patrimônio em 1936. Contribuíram de forma significativa para as suas pesquisas relacionadas 

ao folclore e ao patrimônio imaterial, temas estes, questionados e documentados pelo poeta em 

suas experiências como turista. Durante as viagens ficou clara a sua busca por uma identidade 

brasileira. 

A curiosidade de Mário de Andrade por conhecer estas regiões era dada pelo 

entendimento de serem o Norte e Nordeste ricos “repositórios” de tradição e cultura popular 

que ele desejava vivenciar diretamente para realizar estudos etnográficos a partir de 

documentação das manifestações e criações populares, registrando ainda seu interesse pela 

arquitetura e pela imaginária sacra e sua preocupação com as condições de vida e trabalho do 

povo. 

“A identidade do modernista era incômoda no viajante que queria conhecer de perto 

as tradições brasileiras, dizendo, para si mesmo que nunca as tinha negado” (TRAVASSOS, 

1997, p.9). A coleta de dados feita por Mário de Andrade, e o espírito das épocas – categoria 

por ele utilizada, nos mostram a dimensão simbólica da vida social como objeto inseparável da 

prática social.  

O folclore, principalmente o folclore musical, foi uma das frentes de estudo deste 

intelectual, que acreditava e defendia a teoria de tratá-lo como uma ciência e não o reduzir à 

valorização do pitoresco, como comumente era tratado. Dedicou atenção especial aos cânticos 

e aos cantadores, por suas marcas fortes de oralidade. Mário de Andrade via nos cantadores um 

componente dramático e percebeu neles uma função social muito clara nas comunidades, 

através das práticas de civilidade, conduta ética e cidadania, presentes nas trovas e “trovinhas”. 

Talvez enxergasse, também, a função social da arte e do artista. Entende-se que a beleza e a 

arte, fazem parte da nossa vida.  Ética e a estética andam juntas e compõem a nossa formação 

social. Em seus escritos, revelou que os cantadores eram viajantes solitários, estando quase 

sempre somente na companhia de uma viola.  
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Na década de 1920 o Brasil presenciou um momento de busca pela sua nacionalidade, 

era o Movimento Modernista, em que intelectuais, poetas, artistas visuais e demais 

componentes da classe artística acreditavam que era preciso uma valorização do nacional para 

depois serem cosmopolitas, reconheciam a alienação vinda da moda da cultura francesa e de 

toda uma civilização construída aos moldes europeus. A Semana de Arte Moderna de 1922 

marcou o início do movimento que revolucionou a nossa cultura, com o desejo de criar-se uma 

arte essencialmente brasileira em sintonia com as transformações que o país vivia. Em fevereiro 

de 2022, a Semana comemora o seu centenário. Dada a sua importância, as universidades 

brasileiras já deram início a esta comemoração propondo debates, seminários e cursos para 

evidenciar e estimular a reflexão sobre a cultura brasileira. Do mesmo modo, institutos culturais 

privados, bem como governos estadual e municipal de São Paulo, tem programado mais de uma 

centena de eventos presenciais e on-line para que, de maneira gratuita, possamos aprender um 

pouco mais sobre este momento importante da nossa história.  

Em 1924, um grupo de jovens artistas decidiu partir em busca do Brasil desconhecido. 

Acreditavam que nada melhor que o contato direto com o povo para se fazer entender as nossas 

origens. Buscavam também uma tentativa de as compreender, para, assim, optarem por assumir 

uma verdadeira identidade A grande maioria dos modernistas era de viajantes profissionais, o 

único que não tinha grandes experiências em viagens era Mário de Andrade, razão pela qual se 

intitulava “turista aprendiz”. Um turista sempre disposto a vivenciar intensamente os locais por 

onde passava, desprovido de preconceitos ou pré-julgamentos. 

Como viajante-observador, Mário de Andrade fez, nas suas andanças, diferentes 

análises da cultura brasileira, dedicando atenção especial ao folclore e suas manifestações 

populares. Pode-se dizer que esse é o turismo cultural e o turista que hoje faz esta opção poderia 

ser o turista aprendiz Mário de Andrade da década de 1920, buscando sempre um maior 

conhecimento, no caso específico, do Brasil. 

A preocupação de Mário de Andrade em inventariar o patrimônio também recebeu 

influência das viagens por ele vividas. A partir delas foram estabelecidas por ele as diretrizes 

para o que hoje denominamos patrimônio imaterial. Como sabemos, é dele o anteprojeto que 

deu origem, em 1936, ao SPAN – Serviço de Patrimônio Artístico Nacional, hoje IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mário de Andrade acreditava que 

reconhecer e registrar os saberes, as celebrações, as expressões, os lugares, valorizando a 

contribuição da população para a formação de uma identidade nacional, era nosso dever. Por 

meio deste registro, teríamos a oportunidade de resgatar e reconhecer a produção artística, 

literária, musical e de outras manifestações e criações da nossa população. 
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O registro é memória e atesta a percepção sobre patrimônio cultural. Sendo a memória 

de fundamental importância aos habitantes de uma localidade.  

[...] é a memória dos habitantes que faz com que eles se percebam, na 

fisionomia da cidade, sua própria história de vida, suas experiências sociais e 

lutas cotidianas. A memória é, pois, imprescindível na medida em que 

esclarece sobre o vínculo entre a sucessão de gerações e o tempo histórico que 

as acompanha. Sem isso, a população urbana não tem condições de 

compreender a história de sua cidade, como seu espaço urbano foi produzido 

pelos homens através dos tempos, nem a origem do processo que a 

caracterizou. Enfim sem a memória não se pode situar na própria cidade, pois 

perde-se o elo afetivo que propicia a relação habitante-cidade, 

impossibilitando ao morador de se reconhecer enquanto cidadão de direitos e 

deveres e sujeito da história. (Le Goff, 1997, p.139). 

“Essa perda de referenciais históricos, pautados na memória da cidade, nos dá a 

estranha sensação de que somos estrangeiros em nossa própria terra. Sem a memória, não 

encontraremos mais os ícones, símbolos e lembranças que nos unem à cidade [...]” (Oriá, 2003, 

p. 139). 

O legado de Mário de Andrade serve de inspiração, até os dias atuais, para artistas e 

pesquisadores que busquem retratar melhor o povo brasileiro. Seus estudos buscaram uma 

melhor compreensão dos bens imateriais, importantes para a formação da nossa identidade.  

Eruditas ou populares, as manifestações culturais constituem a memória coletiva, 

proporcionando o nosso reconhecimento. O bem tombado deve integrar-se às nossas vidas, não 

podendo ficar somente como uma lembrança do passado. O papel do órgão público responsável 

pela proteção desses valores concentra-se na supervisão dos cuidados com o acervo. 

Trabalhando de uma forma normalizadora, cuja maior responsabilidade é permitir que a própria 

coletividade zele pelo patrimônio. O conhecimento de dados etnológicos, sociológicos, 

históricos e artísticos torna-se instrumento fundamental para a valorização do patrimônio e a 

promoção da sustentabilidade.  

Com este trabalho, acredita-se que os escritos do poeta têm grande importância para 

os estudiosos do turismo. É, portanto, um primeiro exercício da minha trajetória acadêmica. 

Elaborar as conexões entre cultura, turismo e patrimônio, tríade aqui inicialmente abordada, 

reabilitar as viagens de Mário de Andrade bem como as suas expedições, torna-se essencial 

para conseguirmos avançar em uma discussão sobre a conexão entre turismo e cultura. 

Discussão que deverá ser aprofundada e me servir de estímulo à ampliação dos significados e 

construção de um pensamento crítico sobre turismo cultural e suas perspectivas.  Entende-se 

que hoje há um turista contemporâneo que busca em suas viagens um aprendizado intelectual; 
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esse turista é também um observador atento que, muitas vezes, em suas viagens, busca o registro 

fotográfico de maneira cuidadosa e especial para documentar as suas vivências no período 

viajado. O turista aprendiz Mário de Andrade é o próprio turista cultural por essência.  

A concepção de cultura para Mário de Andrade, era muito particular. A sua maneira 

de coletar dados talvez tenha entrado em conflito com a academia, ambiente mais 

comprometido. Porém, é evidente que Mário de Andrade pensava a cultura também como forma 

de implementação de políticas públicas.  

Não se pode pensar em uma teoria do turismo cultural sem conhecer os atores 

envolvidos em sua produção. Mário de Andrade, com a sua referência geográfica e intensa 

dedicação ao campo turístico, contribuiu tanto para a sua obra como para a de outros autores 

que tratam de viagens de conhecimento do Brasil. 

Entende-se que a abrangência e a profundidade de seus estudos e publicações são 

conteúdos fundamentais para enriquecer o real conceito de turismo cultural brasileiro, bem 

como a teoria do turismo em seu sentido amplo. Reflexões sobre a história de vida e o 

conhecimento das relações estabelecidas pelo escritor são essenciais para aprofundar os 

conhecimentos antropológicos pelos estudiosos da área turística.  

Mário de Andrade tinha muitos talentos. Entendia que as suas interpretações 

precisavam de componentes históricos e visuais. E, com profundidade, pensava um projeto 

humanístico de identidade, um projeto de nação. É em razão disso, que retomá-lo torna-se 

importante. Através do turismo e de suas vertentes, como o turismo cultural e o turismo de base 

comunitária, podemos pensar em desenvolvimento que ateste a importância do patrimônio 

cultural e do respeito às populações tradicionais, que nos transmitem conhecimentos para que 

possamos nos perceber e nos reconhecer enquanto cidadãos.   
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ANEXO A – MANIFESTO ANTROPOFAGO 

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Philosophicamente. 

Unica lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os 

collectivismo. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. 

Tupy, or not tupy that is the question. 

Contra toda as cathecheses. E contra a mãe dos Gracchos. 

Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropofago. 

Estamos fatigados de todos os maridos catholicos suspeitos postos em drama. Freud 

acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psychologia impressa. 

O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeavel entre o mundo interior e o 

mundo exterior. A reacção contra o homem vestido. O cinema americano informará. 

Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a 

hypocrisia da saudade, pelos immigrados, pelos traficados e pelos touristes. No paiz da cobra 

grande. 

Foi porque nunca tivemos grammaticas, nem colecções de velhos vegetaes. E nunca 

soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mappa mundi 

do Brasil. Uma consciencia participante, uma rythmica religiosa. 

Contra todos os importadores de consciencia enlatada. A existencia palpavel da vida. 

E a mentalidade prelogica para Sr. Levy Bruhl estudar. 

Queremos a revolução Carahiba. Maior que a revolução Francesa. A unificação de 

todas as revoltas efficazes na direcção do homem. Sem nós a Europa não teria siquer a sua 

pobre declaração dos direitos do homem. A edade de ouro annunciada pela America. A edade 

de ouro. E todas as girls. 

Filiação. O contacto com o Brasil Carahiba. Oú Villeganhon print terre. Montaigne. O 

homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, á Revolução Bolchevista, 

á Revolução surrealista e ao barbaro technizado de Keyserling. Caminhamos. 

Nunca fomos cathechisados. Vivemos atravez de um direito sonambulo. Fizemos 

Christo nascer na Bahia. Ou em Belem do Pará. 

Mas nunca admittimos o nascimento da logica entre nós. 

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro emprestimo, para ganhar commissão. 

O rei analphabeto dissera-lhe: ponha isso no papel mas sem muita labia. Fez-se o emprestimo. 

Gravou-se o assucar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouze a labia. 
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O espirito recusa-se a conceber o espirito sem corpo. O antropomorfismo. Necessidade 

da vaccina antropofagica. Para o equilibrio contra as religiões de meridiano. E as inquisições 

exteriores. 

Só podemos attender ao mundo orecular. 

Tinhamos a justiça codificação da vingança. A sciencia codificação da Magia. 

Antropofagia. A transformação permanente do Tabú em totem. 

Contra o mundo reversivel e as idéas objectivadas. Cadaverizadas. O stop do 

pensamento que é dynamico. O individuo victima do systema. Fonte das injustiças classicas. 

Das injustiças romanticas. E o esquecimento das conquistas interiores. 

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

O instincto Carahiba. 

Morte e vida das hypotheses. Da equação eu parte do Kosmos parte do eu. 

Subsistencia. Conhecimento. Antropofagia. 

Contra as elites vegetaes. Em communicação com o sólo. 

Nunca fomos cathechisados. Fizemos foi Carnaval. O indio vestido de senador do 

Imperio. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas operas de Alencar cheio de bons sentimentos 

portugueses. 

Já tinhamos o communismo. Já tinhamos a lingua surrealista. A edade de ouro. Catiti 

Catiti Imara Notiá Notiá Imara Ipejú. 

A magia e a vida. Tinhamos a relação e a distribuição dos bens physicos, dos bens 

moraes, dos bens dignarios. E sabiamos transpor o mysterio e a morte com auxilio de algumas 

formas grammaticaes. 

Perguntei a um homem o que era o Direito. Elle me respondeu que era a garantia do 

exercicio da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o. 

Só não ha determinismo - onde ha misterio. Mas que temos nós com isso? 

Contra as historias do homem, que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado. 

Não rubricado. Sem Napoleão. Sem Cesar. 

A fixação do progresso por meio de catalogos e apparelhos de televisão. Só a 

maquinária. E os transfusores de sangue. 

Contra as sublimações antagonicas. Trazidas nas caravellas. 

Contra a verdade dos povos missionarios, definida pela sagacidade de um atropofago, 

o Visconde de Cayrú: - É a mentira muitas vezes repetida. 

Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos 

comendo, por que somos fortes e vingativos como o Jaboty. 
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Se Deus é a consciencia do Universo Increado, Guaracy é a mãe dos viventes. Jacy é 

a mãe dos vegetaes. 

Não tivemos especulação. Mas tinhamos adivinhação. Tinhamos Politica que é a 

sciencia da distribuição. E um systema social planetario. 

As migrações. A fuga dos estados tédiosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os 

Conservatorios, e o tedio especulativo. 

De William James a Voronoff. A transfiguração do Tabú em totem. Antropofagia. 

O pater familias e a creação da Moral da Cegonha: Ignorancia real das coisas + falta 

de imaginação + sentimento de autoridade ante a procuriosa. 

É preciso partir de um profundo atheismo para se chegar a idéa de Deus. Mas o 

carahiba não precisava. Por que tinha Guaracy. 

O objectivo creado reage como os Anjos da Queda. Depois Moysés divaga. Que temos 

nós com isso? 

Antes dos portuguezes descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. 

Contra o indio de tocheiro. O indio filho de Maria, afilhado de Catharina de Medicis e 

genro de D. Antonio de Mariz. 

A alegria é a prova dos nove. 

No matriarcado de Pindorama. 

Contra a Memoria fonte do costume. A experiencia pessoal renovada. 

Somos concretistas. As idéas tomam conta, reagem, queimam gente nas praças 

publicas. Suprimamos as idéas e as outras paralysias. Pelos roteiros. Acreditar nos signaes, 

acreditar nos instrumentos e nas estrelas. 

Contra Goethe, a mãe dos Gracchos, e a Côrte de D. João VIº. 

A alegria é a prova dos nove. 

A lucta entre o que se chamaria Increado e a Creatura-illustrada pela contradição 

permanente do homem e seu Tabú. O amor quotidiano e o modus-vivendi capitalista. 

Antropofagia. Absorpção do inimigo sacro. Para transformal-o em totem. A humana aventura. 

A terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realisar a antropofagia carnal, que 

traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males 

cathechistas. O que se dá não é uma sublimação do instincto sexual. É a escala thermometrica 

do instincto antropofagico. De carnal, elle se torna electivo e cria a amizade. Affectivo, o amor. 

Especulativo, a sciencia. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa 

antropofagia agglomerada nos peccados de cathecismo - a inveja, a usura, a calumnia, o 
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assassinato. Peste dos chamados povos cultos e christianisados, é contra ella que estamos 

agindo. Antropofagos. 

Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céo, na terra de Iracema - o patriarcha 

João Ramalho fundador de São Paulo. 

A nossa independencia ainda não foi proclamada. Frase typica de D. João VI.º: - Meu 

filho, põe essa corôa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a dynastia. 

É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. 

Contra a realidade social, vestida e oppressora, cadastrada por Freud - a realidade sem 

complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciarias do matriarcado de Pindorama. 

OSWALD DE ANDRADE. 

Em Piratininga. 

Anno 374 da Deglutição do Bispo Sardinha. 


