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Conto de Mario de Andrade escrito em 1926 para servir de intermédio, 

como ele mesmo dizia, às crônicas que publicava na Revista América 

Brasileira. Essas crônicas tinham por autoria um contador de histórias chamado 

Belazarte, criado por Mário para narrar as agruras do cotidiano; um contraponto 

a Malazartes, contador popular que sobrevivia de esperteza e de pequenos 

golpes, um malandro macunaímico.  

Em 1933, pela editora Piratininga, o conto é publicado em coletânea 

intitulada Os Contos de Belazarte; livro que sofreu algumas modificações, em 

função das várias editoras por onde passou. (MORAES, 2001, p.104) 

Ao criar Belazarte — o narrador popular que lhe contava, em estilo 

próprio, as coisas do povo — Mário, além de simular uma aproximação com o 

universo que desejava conhecer mais profundamente, caminhava na 

sedimentação de um dos seus maiores projetos estéticos: a divulgação e a 

valorização do jeito brasileiro de ser, apesar de declarar no prefácio do livro ser 

avesso ao sentimento de pátria e de Brasil-Nação (ANDRADE, 2008, p. 146). 

Nesse sentido, uma contradição na forma de refletir sobre a cultura brasileira, 

como se Mário desconhecesse que seu projeto — que incluíadesde a grafia 

peculiar de alguns vocábulos até a estruturação sintática de suas frases — 

tinha muito a contribuir para fortalecer o sentimento que dizia rejeitar, conforme 

podemos constatar em várias passagens do conto:  

Estava já no quasi [...] 

Foi desinfeliz  como nenhuma [...] 

A Teresinha sofria, coitada! aindasemiboa  no corpo e com a 
pabulagem  de muitos querendo intimidades com ela ao menos 
por uma noite paga [...] 



Era um rancho de tropeiro onde ninguém não mora [...] 

Micróbio foi para a barriguinha dele, agarrou tendo filho e mais 
filho a milhões por hora [...] 

[...] tal da microbiada marchadeira, que o asfaltinho das tripas  se 
gastou. E o desbatizado  foi pro limbo dos pagãos sem culpa. 
(ANDRADE, 2008, p.99, 100, 101) 

 

Belazarte narra as desgraças da vida do pequeno e frágil Paulino, o 

caçula que sobrou depois que o irmão mais velho morreu de tifo. Filho de negro 

brasileiro com italiana — que depois se torna amante de espanhol —, Paulino 

configura-se em típico representante da nova família miserável paulistana, 

habitante dos cortiços de uma cidade ainda em formação que atraia para si os 

mais diversos tipos de imigrantes. Essa configuração familiar se opunha ao 

modelo de família que se empenhava em construir o Brasil moderno, o único 

valorizado e respeitado naquele período.  

Na contramão dessa expectativa, as personagens que compõem o conto 

de Mário sobreviviam às margens, em luta cruel e desesperada; como Paulino, 

seu pai, sua mãe e sua avó materna, infelizes marginais de uma cidade cujo 

processo de modernização não lhes reservava grande coisa: ”Paulino quis 

sossegar. Pela primeira vez na vida o conceito de futuro se alargou até o dia 

seguinte na ideia dele. Paulino sentiu que estava protegido, e no dia seguinte 

devia de ter café com açúcar na certa”. (ANDRADE, 2008, p.107) 

Sua história tem origem no tempo em que os dois irmãos, Aldo e Tino, 

do conto “Caim, Caim e o Resto”, se apaixonam por Teresinha, que estava 

para se casar com Alfredo. Aldo mata Tino e, tempos depois, Alfredo mata Aldo 

e vai preso. A leitura do primeiro conto é fundamental para que possamos 

compreender o porquê de Belazarte acusar Teresinha, ainda que por tabela, de 

assassina dos dois irmãos.  

Você inda está lembrado da Teresinha? aquela uma que 
assassinou dois homens por tabela, os manos Aldo e Tino, e ficou 
com dois filhos quando o marido foi pra correição?... Parece que o 
mau-olhado do marido tirou o mau olhado que ela tinha: foi 
desinfeliz como nenhuma... (ib, 2008, p. 99) 



Não há no conto nenhuma referência do lugar onde moram as 

personagens, só após a leitura de “Caim, Caim e o Resto” é que ficamos 

sabendo que tudo se passou na Lapa, onde Belazarte situa Aldo, Tino e a mãe 

de ambos. A Lapa, juntamente com Barra Funda, Bexiga, Brás e Ipiranga, 

recebeu grande parte dos imigrantes. População que foi se amontoando em 

habitações coletivas, pouco arejadas e insalubres (MOURA, 1982, p. 23). 

Entrava. Podia-se chamar de casa aquilo! Era um rancho de 
tropeiro onde ninguém não mora de tão sujo. Dois aspectos de 
cadeira, a mesa, a cama. No soalho havia mais um colchão, 
morado pelas baratas que de-noite dançavam na cara da velha o 
torê natural dos bichinhos desta vida. (ib, 2008, p. 100) 

Paulino é o filho que sobrou, já que o mais velho morreu de tifo. O 

menino era um estorvo para a vida dura da mãe, que se dividia entre o ofício 

de lavadeira, dona de casa e prostituta; daí o fato de Teresinha descontar sua 

raiva do mundo nos únicos seres que sobraram ao seu lado: sua mãe e 

Paulino. 

Paulino sobrava naquela casa. E sobrava tanto mais, que o 
esperto do maninho mais velho viu que tudo ia mesmo por água 
abaixo, teve um anjo-da-guarda caridoso que depositou na língua 
do felizardo o micróbio do tifo [...]. E o desbatizado foi pro limbo 
dos pagãos sem culpa. Sobrou Paulino. (ib, 2008, p. 101) 

Nos dois contos, Mário constrói personagens que vivem à margem do 

progresso que se anunciava naquele momento. Não há pais de família 

trabalhando nas fábricas, tampouco donas de casa que esperam o marido 

retornar com o pão de cada dia, situação muito comum naquele período em 

que se estabelecia a nova família paulistana, resultado da miscigenação. Esse 

contexto impulsionou o autor a produzir uma obra que chamou de racializante, 

em oposição ao nacionalizante, termo que afirmava desprezar em função de 

sua relação estreita com o conceito político de pátria (ANDRADE, 2008, p.146). 

Para ele, suas personagens deveriam seguir as “coordenadas geográficas da 

vida”, e não as das nações.  

Suas personagens são trabalhadores boias-frias, como Aldo, Tino e 

Alfredo, que passam ao largo das fábricas do bairro da Lapa, e delas só 

reconhecem os portões, as chaminés e os apitos. Paulino, por sua vez, é o filho 



rejeitado dessa modernização, menino frágil, cujo futuro não lhe reservaria nem 

o trabalho aviltante das fábricas que, naquele período, exploravam a mão de 

obra infantil desde a mais tenra idade. A miséria o impedia até mesmo de 

tornar-se um cidadão de segunda classe.  

Como Oliver e os meninos do trapiche baiano, ainda que em contexto 

diverso, Paulino é fruto da miséria provocada por uma revolução industrial. 

Ambos vivenciaram esse processo à margem; entretanto, diferente deles, 

Paulino sucumbiu. 

Foi crescendo na fome, a fome era o alimento dele. Sem pôr 
consciência nos mistérios do corpo, ele acordava assustado. Era 
o anjo... que anjo-da-guarda! Era o anjo da malvadeza que 
acordava Paulino altas horas pra ele não morrer. O 
desgraçadinho abria os olhos na escuridão cheirando ruim do 
quarto, e inda meio que percebia que estava se devorando por 
dentro. De primeiro ele chorava. (ib, 2008, p.101) 

Mário, no prefácio da edição de 1930 de Os Contos de Belazarte,faz 

questão de reafirmar seu pessimismo incurável, a sua descrença de que esse 

país “desgraçado” teria jeito. No entanto, o desejo do escritor de acreditar que 

poderia ser diferente o fez criar o contraditório narrador Belazarte, um sujeito 

dividido entre a pena que sentia das personagens e o desencanto com o 

mundo que narrava. Mário dizia que Belazarte não sabia o que era felicidade, 

por isso não encontrava saída para os protagonistas de suas histórias, e muito 

provavelmente por isso, apesar da empatia e respeito com que tratou Paulino, 

foi extremamente cruel com ele. “E a vida mudou de misérias para Paulino, 

mas continuou a sempre miserável”. (ib, 2008, p.110) 

Nem a adoção de Paulino pela avó paterna o retira da miséria e da 

indigência, possibilidade que o menino chega a vislumbrar, mas que é 

imediatamente frustrada, porque, assim como sua mãe, a avó o desprezava. 

Por isso tem de seguir na sua dura vidinha de comer formigas e outros seres 

mais abjetos para matar a fome — seu único desejo em toda narrativa —, 

situação que enfatiza o processo de animalização da vida miserável que leva. 

Tudo isso em meio à modernização de uma cidade em franco 

desenvolvimento: 



Nessa esperança de matar a fome Paulino foi descendo a coisas 
nojentas. Isto é, descendo, não. Era incapaz de pôr jerarquia no 
nojo, e até o último comestível inventado foi formiga. Porém, não 
posso negar que uma vez até uma barata... Agarrou e foi-se 
embora mastigando, mais inocente que vós, filhos dos nojos. (ib, 
2008, p. 10) 

Por isso o progresso passava ao largo de Paulino, que, sem forças, 

espiava os operários que enchiam os bondes no ir e vir da construção de São 

Paulo. Leiteiros, padeiros e outros tantos homens “cheios de comidas” (ib, 

p.102), em geral, às seis da manhã de todos os dias, o acordavam para que ele 

não esquecesse de sua desgraça animalesca. 

A fragilidade do menino, nos coloca uma indagação: estaria o escritor, 

por conta de um desencanto com o rumo que o Brasil tomava naquele 

momento, principalmente São Paulo, representando a impotência e o fracasso 

dos pequenos miscigenados pobres? Ou ainda, parodiando o próprio Mario, 

poderíamos pensar em Paulino como um “herói” sem nenhuma subjetividade? 

Todavia, se retomarmos a preocupação do autor em fundar uma obra 

racializante, o desfecho desse pequeno miscigenado não se configuraria em 

uma contradição? 

São dúvidas que têm origem no contexto histórico e econômico daquele 

período, em que os ecos das ideias eugênicas, intensamente divulgadas no 

final do século XIX, se misturavam à crença de que a formação de uma raça 

melhorada se daria via miscigenação, corroborando o estímulo à vinda de 

imigrantes para a construção do Brasil moderno — uma vez que o discurso 

eugenista pregava a superioridade dos eslavos e anglo-saxônicos sobre os 

negros recém-libertos pela abolição, um povo estigmatizado como desordeiro, 

feio, desprovido de inteligência, perigoso e incapaz de desempenhar qualquer 

tipo de trabalho livre.  

Acontece que os imigrantes, diferente dos negros, tinham experiência de 

sobra na prática do trabalho livre1, o que contribuía na formulação de 

estratégias reivindicatórias contra a exploração, como greves e organização 

política, situação que começou a incomodar os políticos de São Paulo, 

conforme discursos de deputados na Assembleia Legislativa, em 1870, sobre o 
                                       

1
Entendido como oposição ao trabalho escravo. 



medo de os imigrantes tornarem-se “meros perturbadores da paz pública”. 

Outro medo também explícito era o do aumento da população negra na cidade. 

Acresce-se a tudo isso que a pobreza, tanto dos negros quanto dos imigrantes, 

não só assustava como incomodava as elites, conforme discurso proferido na 

Assembleia:  

As classes pobres e viciosas (...) sempre foram e hão de ser 
sempre a mais abundante causa de toda sorte de malfeitores: são 
elas que se designam mais propriamente sob o título de classe 
perigosa, pois quando mesmo o vício não é acompanhado pelo 
crime, só o fato de aliar-se à pobreza no mesmo indivíduo 
constitui um justo motivo de terror para a sociedade. O perigo 
social cresce e torna-se de mais a mais ameaçador, à medida que 
o pobre deteriora a sua condição pelo vício e, o que é pior, pela 
ociosidade. (LOBO, 2009, p. 214) 

Nos dois contos, “Caim, Caim e o Resto”, “Piá não sofre? Sofre”, Mário 

narra o cotidiano infeliz de negros e italianos alijados do mercado de trabalho 

formal, bem como de seus filhos. Todos eles, de um jeito ou de outro, 

sucumbem diante do Brasil moderno. 

Ainda que o autor não tivesse alternativa para a constituição de suas 

personagens, dada a configuração familiar de São Paulo naquele período, não 

podemos desconhecer que, além de refletir sobre os conflitos raciais da época, 

explicitados em Macunaíma, ele plasmou nesse mesmo livro fragmentos de um 

imaginário contraditório que pensava o brasileiro ora como preguiçoso, 

indolente e sem caráter, ora como ingênuo, triste e solitário. Nas duas 

acepções: um fracassado. 
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