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Modernismo – 1ª fase - Prosa

I) Entrevista de Antônio Alcântara Machado a O jornal, do
Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1927.

É preciso inventar a prosa brasileira (...)
O que me interessa é a invenção de uma prosa nova.

Libertou-se o verso. Por que não se há de libertar também a
prosa, pobrezinha? (...) estou cansado de saber que nesta terra
não há prosa: há discurso. Pois é por isso mesmo que eu acho
imprescindível o aparecimento urgente de prosadores brasileiros.
Criemos este gênero literário que ainda não possuímos: a prosa.
Livrou-se o verso da métrica. Livre-se a prosa da retórica. (...)

— E nada de teorias pelo amor de Deus. De nós também. É
verdade: de nós também. Nada de teorias e nada de
especulações abstratas.
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Ex.: “Lisetta”, de Antônio de Alcãntara Machado.

– Deixa pegar um pouquinho, um pouquinho só, nele, deixa?
– Ah!
– Scusi [Desculpe], senhora. Desculpe por favor. A senhora 

sabe, essas crianças são muito levadas. Scusi. Desculpe.
A mãe da menina rica não respondeu. Ajeitou o chapeuzinho 

da filha, sorriu para o bicho, fez uma carícia na cabeça dele, abriu 
a bolsa e olhou o espelho.

Dona Mariana, escarlate de vergonha, murmurou no ouvido da 
filha:

– In casa me lo pagherai [Em casa você me paga]! 

E pespegou por conta um beliscão no bracinho magro. 
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Um beliscão daqueles.
Lisetta então perdeu toda a compostura de uma vez. Chorou. 

Soluçou. Chorou. Soluçou. Falando sempre.
– Hã! Hã! Hã! Hã! Eu que...ro o ur...so! O ur...so! Ai, mamãe! 

Ai, mamãe! Eu que...ro o... o... o... Hã! Hã!
– Stai ferma o ti amazzo, parola d’onore [Pare ou te mato, 

palavra de honra]!
– Um pou...qui...nho só! Hã! E... hã! E... hã! Um pou...qui...
– Senti, Lisetta. Non ti porterò più in città! Mai più! [Ouça, 

Lisetta. Não te trarei mais à cidade! Nunca mais]!
(...)
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II) Sobre Macunaíma, trechos de M. Cavalcanti Proença.

“Em verdade Macunaíma não pode ser analisado pela lógica,
está fora do bem e do mal, é um herói verdadeiro, às vezes
contraditório, e isso Mário notou. Mas a contradição vem do
expoente máximo de virtudes e qualidades anormais que nele se
exaltam. A par disso, tem gestos de uma candura esplêndida.”

“Vive aproveitando as ocasiões, falta-lhe aquele espírito de
trabalho que exige persistência. Sua mentalidade é a aventura, o
lucro fabuloso e fácil, a descoberta de dinheiro enterrado.

Quando chegou em São Paulo esteve quase voltando,
contrariado por ter de trabalhar, converteu o cacau em dinheiro e
pôs o capital a render jogando no bicho.”
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Ex.: Macunaíma, início.

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa
gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um
momento em que o silêncio foi tão grande escutando o
murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma
criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: passou
mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava:

“— Ai! que preguiça!.” . .
e não dizia mais nada.
(...) Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro,

Macunaíma dandava pra ganhar vintém.


