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RESUMO

Jeca Tatu, Macunaíma, a preguiça e a brasilidade

Esta tese se dedica ao estudo de dois personagens de destaque na literatura
brasileira, Jeca Tatu, personagem que surge nos primeiros artigos publicados por
Monteiro Lobato em 1914 em O Estado de S. Paulo e o acompanha durante toda sua
trajetória como escritor, e Macunaíma, protagonista do romance homônimo publicado
por Mário de Andrade em 1928. Cada um a seu modo, os dois autores buscam
apresentar um retrato da essência brasileira por meio da construção desses personagens,
dando relevo a uma característica em comum: a preguiça. O principal objetivo deste
trabalho é rastrear a criação desses dois ícones da brasilidade, analisando as
circunstâncias histórico-culturais em meio às quais eles foram gestados e buscando
captar em que medida e por que ambos os autores colocam a preguiça no coração dos
personagens, como elemento central do seu comportamento.

PALAVRAS-CHAVE: literatura brasileira – história da cultura – modernismo –
brasilidade – preguiça – Mário de Andrade – Monteiro Lobato
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ABSTRACT

Jeca Tatu, Macunaíma, laziness and Brazilianism

This work presents a study about two well-known Brazilian literary characters,
Jeca Tatu, which appears in Monteiro Lobato's first texts, published in 1914 in O
Estado de S. Paulo, and will be an ongoing character until his death, and Macunaíma,
main character of the homonym novel published by Mário de Andrade in 1928. In
different ways, the two writers aim to present a portrait of brazilian cultural essence
through these literary characters, emphasizing a shared characteristic: the laziness. The
main purpose of this work is trying to trace the conception of these both characters,
analyzing their historical and cultural contexts and searching for the reasons for laziness
being chosen as one of main characteristics of both Jeca Tatu and Macunaíma.

KEYWORDS: Brazilian literature – cultural history – modernism – Brazilianism –
laziness – Mário de Andrade – Monteiro Lobato
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“O grande problema não é o que você não sabe; é o que
você tem certeza que sabe, só que não é verdade”
Mark Twain

“Meu destino é lembrar que existem mais
coisas que as vistas e ouvidas por todos”
Mário de Andrade. Carta a
Manuel Bandeira, 10/10/1924
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INTRODUÇÃO

Há muitos anos venho trabalhando com Monteiro Lobato. Em 1997 publiquei,
com outros dois autores, uma fotobiografia do escritor, Monteiro Lobato: furacão na
Botocúndia. No ano seguinte, no âmbito de um grande projeto patrocinado pela
Odebrecht e pela Fundação Banco do Brasil, colaborei em uma exposição e um vídeodocumentário sobre a vida do escritor, que então completava 50 anos de morte. Em
2002, retornei a ele em minha dissertação de mestrado, Monteiro Lobato: um moderno
não modernista. Como sempre me intrigou a distância que grande parte da crítica
literária fazia questão de manter entre os modernistas e os demais autores do período, e
como Monteiro Lobato e Mário de Andrade criaram dois personagens amplamente
reconhecidos como ícones da brasilidade – Jeca Tatu e Macunaíma –, resolvi que meu
doutorado seria um estudo comparativo sobre eles. A curiosidade que moveu a pesquisa
foi examinar de perto como dois autores tão significativos, produtores de obras bastante
citadas pelo público, ainda que tão díspares, segundo a crítica, poderiam ter criado
personagens diferentes mas que teriam em comum uma visão da brasilidade – ou, ao
menos, problematizariam a nacionalidade segundo critérios que apresentavam
similitudes – e por que ambos elencaram a preguiça como característica primordial do
nosso povo.
Jeca Tatu nasceu ao final do ano de 1914, em meio a um mundo surpreendido
pela conflagração mundial. Monteiro Lobato, nome desconhecido até então em nossas
lides literárias, fazia o seu début publicando em O Estado de S. Paulo dois artigos onde
retratava um tipo caboclo do Vale do Paraíba. O personagem fez sucesso instantâneo,
tais artigos foram reproduzidos pela imprensa do Brasil afora e o escritor engatou dali
em diante uma fértil e consagrada carreira, onde se destacou não só como autor adulto e
infantil, mas também como editor de renome. O seu Jeca Tatu o acompanhou na
trajetória, sendo reavaliado, reposicionado e reescrito algumas vezes, até a morte de
Lobato, em 1948.
Macunaíma, por seu turno, surgiu na década seguinte, em 1928, criado pelo
polígrafo e intelectual autodidata Mário de Andrade, nome bastante cotado em meio à
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