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Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da Amazônia como inspiração e 

consagração do Movimento modernista brasileiro; demonstrar, especificamente, a importância 

de uma Amazônia descrita, narrada e idealizada pelo pesquisador alemão Theodor Koch-

Grünberg e pelo poeta paulista Mário de Andrade, os quais dela subtraíram um rico filão para a 

renovação das artes e do pensamento sociocultural brasileiro e universal. 

Palavras-chave: Amazônia; Theodor Koch-Grünberg; Mário de Andrade; Modernismo 

brasileiro. 

 

A formação do pensamento sobre a Amazônia  

A Amazônia foi, e ainda é, muito mais do que um espaço rico em biodiversidade 

vegetal e animal, como também em uma infinidade de elementos minerais. Ela é, sem 

sombra dúvida, uma complexa construção de discursos, muitos destes, estrangeiros, 

exóticos e cheios de intenções econômicas e colonizantes, bem ao gosto das nações 

hegemônicas do Velho Mundo.  

Entretanto, vale lembrar que, ainda no século XVI, em que Portugal pisa 

definitivamente em solo tupiniquim, a região amazônica está sob o domínio espanhol, 

tendo em vista o Tratado de Tordesilhas. Portugal só irá alcançar a Amazônia para 

usufruir de suas riquezas no século XVII com a instituição da União Ibérica. Contudo, 

alguns países já se movimentavam pela região com o mesmo intento exploratório, tais 

como França, Inglaterra, Holanda, entre outros.  

Destas vozes discursivas que constroem a Amazônia, podemos destacar, num 

breve recorte, Francisco de Orellana que, em 1541, faz todo trajeto entre Guaiaquil e 

Quito, dando continuidade à expedição de Gonzalo Pizarro em busca da Terra da Canela 

e do El Dourado mítico. Conclui esta expedição relatando a existência das Amazonas, 

mulheres guerreiras que, segundo ele, povoavam a região.  

No limiar do século XVII, o português Pedro Teixeira e o jesuíta Cristóbal de 

Acuña reforçam o conhecimento da cartografia da região e a composição do seu grande 

rio designado de Grande Rio das Amazonas. Até aqui é reforçado o desejo destes 
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aventureiros em compreender o labirinto que é a região, ora representada por “Inferno 

Verde”, ora, por “Paraíso edênico” cujas bênçãos/benesses entorpeciam a mente 

capitalista e expansionista do Velho Mundo. 

Já no século XVIII, a figura do francês Charles Marie de La Condamine surge 

buscando verificar as postulações de Newton sobre o achatamento do Planeta Terra nas 

zonas polares, tema que gerava ainda muita divergência entre a comunidade científica. 

Entretanto, La Condamine não se priva de ter acesso, através dos povos indígenas, às 

drogas do Sertão e, especialmente, ao conhecimento das peculiaridades da quina e da 

borracha. 

Os discursos sobre a Amazônia são construídos basicamente em dois eixos: um 

pautado em compreender a geografia da região, bem como seus rios, fauna, flora e 

povos locais; outro, firmado em reforçar as estratégias comerciais de como melhor 

dominá-la para uma efetiva exploração de sua riqueza. Neste eixo surgem as mais 

variadas e fantasiosas histórias e narrativas que, com o passar dos séculos, teimam em 

ser incorporadas à própria história da região. 

Todavia, digno de nota é registrar o clamor do escritor e historiador amazonense 

Márcio Souza quando afirma que  

 

É preciso voltar-se para a Amazônia e, reconhecendo a sua agonia, 

procurar restaurar a sua verdade por um consciente trabalho de 

solidariedade. Não se pode mais permitir que a região seja 

considerada uma categoria do exótico, pois isto será uma maneira de 

evitar que aqueles que a exploraram tomem essa exploração também 

como um desfrute. Um conhecimento mais aprofundado das culturas 

autóctones derruba por terra as velhas pretensões etnocentristas. 

(SOUZA, 1977, p. 37) 

 

Assim como a  pesquisadora chilena Ana Pizarro (2005) afirma que a Amazônia 

é uma construção de discursos ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, entre outros, e 

assim como Renan Freitas Pinto (2008) ressalta a influência dela na idealização da 

Revolução Francesa, não seria exagero afirmar, derrubando, desta forma, “as velhas 

pretensões etnocentristas” de uma Europa como umbigo do mundo, que a região 

amazônica também marcou a Revolução Industrial e seus reflexos no mundo do 

trabalho, e dos Movimentos de vanguarda do qual resultou o Modernismo brasileiro, em 

especial.  

As mudanças germinadas pelas revoluções dos séculos XVIII e XIX, não apenas 

no mundo do trabalho e da tecnologia, mas, principalmente, da produção científica nos 
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principais centros europeus e estadunidenses, fazem da Amazônia um campo fértil para 

os estudos sobre a manutenção do poder e do capital das grandes nações. Contudo, sob 

o pretexto (antropo)(etno)lógico de compreender melhor o homem em seu estágio mais 

primitivo, um grupo de cientistas da Alemanha se aventura pelas terras encharcadas e de 

difícil acesso do Norte brasileiro. Neste, destaca-se a figura do pesquisador Theodor 

Koch-Grünberg que passa a integrar no Brasil, em 1898, a expedição de Hermann 

Meyer. Koch-Grünberg será uma referência indelével tanto para as pesquisas 

antropológicas, como para a linguística, a fotografia, enfim, para as expressões artístico-

culturais da Europa e do Brasil. 

 

Theodor Koch-Grünberg: o último viajante naturalista de uma tradição  

oitocentista na Amazônia 

O século XIX, dentro de um contexto expressivo de mudanças e revoluções, é 

marcado pelo incremento da chegada da Coroa portuguesa e a instauração do Rio de 

Janeiro como capital do império. A modernização da próspera colônia lusitana, ainda 

com fortes marcas de divisões regionais, traz consigo não apenas a abertura dos portos e 

o alargamento das atividades comerciais com a Europa, mas torna imperativo a 

composição da unidade política, econômica e social do País.  

Este século tem sua importância quando busca reparar as rupturas e brechas que 

impediam a validação do Brasil como nação. Novamente a Amazônia surge como 

protagonista desta reparação, acompanhado uma série de Revoltas acontecidas no País 

afora, a exemplo da Cabanagem (1835-1840) que fez (ou se propôs a fazer), direta ou 

indiretamente, a correção histórica do movimento de Independência em 1822. 

Neste contexto de modernização no Brasil e na Europa, principalmente no 

campo da ciência antropológica, aparece a figura do jovem cientista Theodor Koch-

Grünberg. O etnógrafo alemão esteve na Amazônia entre 1903 e 1911, desta vez no 

comando de pesquisas e documentação etnográfica, as quais tiveram como resultado os 

cinco volumes de uma monumental
2
 produção de valor histórico, antropológico, e 
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Koch-Grünberg, ainda na primeira expedição, manifestou um grande interesse pela música e instrumentos 

musicais indígenas, incrementado em sua viagem seguinte, entre 1911 e 1913, com gravações em 

cilindros, as quais são os primeiros documentos sonoros produzidos entre os grupos indígenas do Norte 
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artístico-literário: um diário de viagem, uma robusta coleção de contos e mitos dos 

Taulipang, dos Macuxi e dos Wapishana, uma análise musicológica de canções destes 

povos, um volume de linguística comparativa de três dúzias de línguas indígenas 

distintas, faladas entre os rios Branco e Orinoco, e o quinto volume denominado, pelo 

próprio autor, de Atlas de tipos indígenas – marcante para a antropologia física naquele 

momento
3
. 

Mais do que isso, o filho e neto de teólogos da Doutrina Batista, ao passar pela 

região, registra a Amazônia e seus habitantes com a sensibilidade de quem realmente 

busca captar mais do que imagens, sons e movimentos. Através da fotografia e da 

parafernália tecnológica que conduzia em plena selva, Koch-Grünberg esforça-se para 

extrair a essência física e espiritual da floresta, das pessoas e de toda e qualquer vida 

que ali venha a se revelar. 

 Para Farage&Santilli (2006, p.12),  

 

Koch-Grünberg é o último viajante naturalista de uma tradição 

oitocentista na Amazônia que, além de etnógrafo e filólogo, traz, 

ainda, em sua bagagem o telescópio, o barômetro e o teodolito, com 

vistas a uma história natural. O povoamento humano da região, sua 

origem e diversidade, não deixam de ser vistos sob o ângulo de tal 

história.  

 

 Desta afirmação podemos conjecturar que, para Koch-Grünberg, ainda que ele 

fosse mais uma voz e visão estrangeira em terra amazônica, a história e a identidade 

cultural dos povos da região deveriam ser analisadas levando-se em consideração a 

história natural em que estes povos estavam inseridos não como objetos, mas sujeitos de 

suas próprias histórias.  

 O diário de viagem do cientista alemão registra esta história natural, detalhando 

e traduzindo de forma sui generis a alma de um Brasil profundo: 

 

(...) dados registrados com minúcia quase obsessiva, como se tivesse a 

ambição de captar o movimento da vida, a cor dos dias e das estações. 

Por isso queixa-se até mesmo de seus filmes fotográficos, em preto-e-

branco: “Toda vez, lamento não poder fixar essa sinfonia: de cores. 

Como a fotografia é insuficiente”. Sua escrita, entretanto, nada fica a 

                                                           
3 FRANK. Erwin H. Viajar é preciso: Theodor Koch-Grünberg e a Völkerkunde alemã do século XIX.  

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ra/v48n2/a05v48n2.pdf. Acessado em 31 de agosto de 2018. 
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dever às imagens; além de detalhista, é forte e envolvente. 

(FARAGE;SANTILLI, 2006, p. 11-12) 

 

 Desta escrita, imagens policromáticas e formas poéticas de ver a Amazônia, 

surge a figura emblemática do herói mariodeandradiano – Macunaíma -  e a essência do 

Movimento modernista brasileiro: a busca da unidade do País através da caracterização 

plural, mestiça e multirracial (caracterização policromática; uma aquarela) de sua 

história. 

 

 Mário de Andrade: um turista aprendiz e suas viagens de (re)conhecimento  

           do Brasil 

 Intelectual multifacetado, desde a juventude Mário de Andrade já esboçava o 

desejo de compreender com mais afinco as raízes culturais brasileiras, tendo em vista o 

interesse precoce que marcou sua adolescência. Não obstante a esse desejo e antes de ir 

a Amazônia, ele fez duas viagens a Minas Gerais: em junho de 1919 e abril de 1924. Na 

primeira, ficou deslumbrado com os conjuntos arquitetônicos mineiros e com as obras 

de Aleijadinho; na segunda, batizada de Viagem de descoberta do Brasil, sobressaiu o 

interesse pelo conhecimento do passado nacional e dos valores tradicionais da cultura 

brasileira, esquecidos face ao processo de colonização. Em Minas Gerais 

 

(...) a brasilidade teria se desenvolvido de maneira mais espontânea e 

autêntica, uma vez que estava mais distante dos centros litorâneos e 

sofria, por isso mesmo, menos influência da metrópole portuguesa. 

Nas Gerais residia esquecido o Brasil primitivo, o Brasil de 

Aleijadinho e do barroco mineiro, o país em suas primeiras 

manifestações identitárias e tradições históricas. Os modernistas 

incumbiram-se de desvendar e resgatar a nação mediante a 

redescoberta de Minas Gerais. (NATAL, 2007, p.11) 

 

Todavia, o desejo de Mário de Andrade – a figura mais ilustre do Modernismo 

brasileiro - e sua necessidade vital de conhecer ainda mais o Brasil, que foi aguçado 

pelas leituras de Caspistrano de Abreu e de Barbosa Rodrigues, acabou esbarrando no 

trabalho de Theodor Koch-Grünberg
4
 que lhe foi apresentado, talvez, nas reuniões do 

                                                           
4
 No momento da descoberta do pesquisador germânico, Mário de Andrade confessa: “Resolvi escrever, 

porque fiquei desesperado de comoção lírica quando lendo o Koch - Grünberg percebi que Macunaíma 

era um herói sem nenhum caráter nem moral nem psicológico, achei isso enormemente comovente nem 

sei porque, de certo pelo ineditismo do fato, ou por ele concordar um bocado bastante com a época nossa, 

não sei ... Sei que botei dois dias depois pra chácara dum tio em Araraquara levando só os livros 

indispensáveis pra criação seguir como eu queria e zás, escrevi feito doido (...). Seis dias e o livro estava 

completo. (ANDRADE, 1978, p. 257.) 
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grupo modernista. Conforme sugere Telê Ancona Lopez (2013, p.3), o etnógrafo 

alemão foi apresentado a Mário por Paulo Prado: 

 

discípulo de Capistrano de Abreu, entre 1924-1928 [Paulo Prado] 

assiste os moços modernistas como uma espécie de mentor na área da 

História do Brasil, na etnologia e nas incursões pela obra de seu 

mestre, sobretudo. Ra-txa hu-ni-ku-i, exemplar sem anotações 

indicativas de apropriação, fornece, de pronto, a Mário de Andrade, a 

lenda caxinauá do menino raptado pela andorinha, matriz da “Lenda 

do céu”, poema por ele escrito ainda em 1925, incluído em Clã do 

jabuti, importante meditação sobre o Brasil [...] Capistrano supre seu 

leitor de personagens e contos de teor etiológico que ficam em 

repouso, assim como as “lendas, contos e cantigas” de Poranduba 

amazonense ou Kochiyma-uara porandub, de Barbosa Rodrigues 

(1890), leitura fundamental para a criação do Macunaíma, também 

certamente aconselhada por Paulo Prado. E este – vale a pena 

especular –, ao percorrer, em 1925-1926, páginas de Capistrano de 

Abreu – ou, quem sabe em conversa com o próprio professor, teria 

chegado a Theodor Koch-Grünberg. (LOPEZ, 2013,p.3) 
  

Assim sendo, Mário de Andrade, relutante, depois de concluir a primeira e 

segunda versões de Macunaíma: o herói sem nenhum caráter (1928) - marco do 

Modernismo brasileiro - decide não mais procrastinar a viagem ao Norte e Nordeste do 

País e parte para a Amazônia em 1927: “resolvi ceder mandando à merda esta vida de 

merda”. (ANDRADE, 2001, p.304-341)  

Numa forma lírica e emocionalmente mais comedida, ele explica ao poeta 

Carlos Drummond de Andrade o objetivo desta viagem e seu sacrifício: “Nós temos que 

dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu, nós temos que dar 

uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime...” (ANDRADE, 

2015, p. 21-22) 

Para Luiz Philippe P. Torelly, nesta busca pela alma do Brasil, 

 

O contato, ora com a floresta, ora com o sertão, e seus diversos tipos 

humanos e manifestações culturais, religiosidade, folguedos, danças, 

músicas, quase sempre impregnados de sincretismo e superstição, 

causa grande impacto em nosso “turista”, consolidando uma visão de 

nacionalidade abrangente em oposição aos valores regionais até então 

majoritários. (TORELLY, 2015, p.12) 

 

Tal qual Koch-Grünberg, Mário de Andrade viaja e analisa a região amazônica, 

partindo de uma história natural para entender a formação cultural e identitária de um 
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Brasil ainda “sem nenhum caráter”: um país anímico e envergonhado dos estigmas e das 

acusações de não se desvencilhar o complexo de “vira-lata”. 

 A publicação do marco do Modernismo brasileiro – Macunaíma - é o resultado 

das viagens que fizera ao longo de sua vida – a Minas, Amazônia, Nordeste, e pelo 

mundo da leitura realizada do seu gabinete na rua Lopes Chaves, para onde o poeta, aos  

28 anos, mudou-se e por lá ficou até o dia de sua morte, 25 de fevereiro de 1945. 

 Das viagens à Amazônia e ao Nordeste (1927,1928), o diário de viagem de 

Mário de Andrade tem se colocado como instrumento indispensável para uma 

interpretação mais contundente do Brasil e do Movimento modernista que tinha também 

as mesmas aspirações: 

 

O relato dessas viagens reforça valores já presentes na Semana de 

Arte Moderna de 1922. Valores esses que, em nosso ambiente, onde 

passado e presente coexistem com grande proximidade, revelam-se, às 

vezes, contraditórios (...)  

O resgate de um Brasil de feição mestiça e desgarrado dos padrões 

europeus de então, mais indígena, mais africano, mais caboclo e 

caipira, inicia uma nova síntese cultural que procura abarcar as 

múltiplas faces da brasilidade. Trata-se de reinventar o país a partir do 

seu reconhecimento e indeterminações. Não é por acaso que sua 

inovadora obra Macunaíma, um herói sem caráter vem à luz em 1928, 

depois do contato com o universo amazônico. [grifei] (TORELLY, 

2015, p.12) 
 

 Na esteira desta síntese cultural pelo viés das múltiplas faces da brasilidade, a 

Amazônia alcança um espaço e representação simbólicos ainda bastante sugestivos para 

pesquisadores e intérpretes de um Brasil que, indubitavelmente, não é para iniciantes, 

como afirma o maestro Antonio Carlos Jobim, intérprete da cultura brasileira pelo viés 

da música. Neste hall de interpretações do Brasil, principalmente quando o século XX e 

o levante das bandeiras dos movimentos de vanguarda prometem fazer uma revisão 

crítica dos conceitos de arte e de sociedade, Theodor Koch-Grünberg e Mário de 

Andrade dão suas contribuições que vão ser canonizadas num futuro não muito distante.   

 

 O Modernismo brasileiro e a(s) Amazônia(s) 

Sob o signo de Futurismo a Semana de Arte Moderna em 1922 fez rebentar os 

ideais renovadores sobre os fundamentos de arte e sociedade vinculados aos rumos 

tomados tanto pela efervescência tecnológica no mundo do trabalho quanto pela palavra 

de ordem engendrada por um sistema econômico de base industrial: o Capitalismo. 
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Este, apesar de se servir, em larga escala, da economia agropecuária que alavancou por 

vários séculos muitas regiões brasileiras, apontava suas preferências pela cidade e seus 

bens de consumo mecanizados, diferentemente dos valores apregoados pela sociedade 

rural que, até aquele momento, no Brasil, estava voltada para a plantação de café, 

criação de gado, entre outras atividades campesinas. 

Capitaneado por figuras ilustres de uma elite rural paulista, a exemplo de dona 

Olívia Guedes Penteado  (cognominada por Mário de Andrade de a rainha do café), por 

Oswald de Andrade e Paulo Prado, o Movimento modernista e seu célebre evento -  a 

Semana de 22 – revela um grupo de artista e intelectuais que investem boa parte do seu 

tempo e de suas reflexões para interpretar o Brasil num contexto tão ambíguo, 

contraditório e paradoxal em que  o mundo se apresentava. Além dos já citados, 

destacam-se Anita Malfatti, Di Cavalcante, Graça Aranha, Lasar Segal, Villa-Lobos e 

Mário de Andrade. 

Diferente de várias figuras modernistas que optam por viajar para a Europa e os 

Estados Unidos, Mário de Andrade investe em viagens ao interior do Brasil - Minas 

Gerais, Amazônia e Nordeste. Talvez aí esteja o ponto nevrálgico em que críticos e 

autoridades da historiografia literária brasileira colocam-no como líder intelectual do 

Movimento. Desta inversão de valores surge seu grande lamento: 

 

É mesmo uma pena, os nossos compositores não viajarem o Brasil. 

Vão a Europa, enlambuzam-se de pretensões e enganos do outro 

mundo, pra amargarem depois toda a vida numa volta injustificável. 

Antes fizesse o que eu fiz, conhecesse o que amei, catando por terras 

áridas, por terras pobres, por zonas ricas, paisagens maravilhosas, essa 

única espécie de realidade que persisto através de todas as teorias 

estéticas, e que é a própria razão primeira da Arte: a Alma coletiva do 

povo. (ANDRADE, 1984, p. 388) 

 

Mário de Andrade e o Movimento Modernista perseguiram esta razão da Arte 

buscando a Alma coletiva do povo brasileiro das mais diferentes regiões de um País 

circunscrito ao Sul e Sudeste. Nesta busca, descobre, através da visão poética e de 

mundo um Brasil mestiço - índios, negros, trabalhadores assalariados, nordestinos e 

caboclos atapuiados do Norte brasileiro. Dessa descoberta sobressai a poesia: 

 

Descobrimento 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da rua Lopes Chaves 
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De supetão senti um friúme por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 

muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

Esse homem é brasileiro que nem eu5
. 

 

Além de levar-nos à atmosfera cultural que envolveu o poeta paulista com suas 

leituras de inúmeros livros e uma vasta coleção de revista e jornais vindos da Europa, 

em especial, mas também oriundos de todas as regiões brasileiras, 

 

o poema dá conta de uma preocupação quase constante na obra de 

Mário de Andrade, que sempre sentiu o “friúme por dentro” e, num 

rompante, após acabar de escrever as duas primeiras versões de 

Macunaíma, sentiu a necessidade de completar as informações 

colhidas nos “livros palermas” sobre a realidade brasileira dos lugares 

que, diferentemente do Brasil litoral, ainda guardavam resquícios de 

cultura pouco influenciados pela cultura europeia. Daí a lembrança, 

quase denúncia, de que lá muito longe, nos rincões do Norte, na 

escuridão ativa da noite, um brasileiro, que nem o poeta paulista, um 

caboclo atapuiado de cabelos escorrendo nos olhos, depois de labutar 

na colheita da balata – riqueza dos outros – faz pouco deitou e agora 

(na linha fora do tempo do poema) está dormindo. (SANTOS, 2017, 

p.88) 

 

 

 O autor de Há uma gota de sangue em cada poema acorda do sono, sonhos e 

devaneios que marcou a produção artística e cultural do Brasil, voltando-se, em 

especial, para a Amazônia que se mostra como “uma espécie de enigma na 

representação do problema da unidade/diversidade brasileira” (SANTOS, 2017, p.9); 

problema que, de certa forma, foi assumido pela geração modernista, não apenas aquela 

de 1922, mas a de 1870, nas figuras de Sílvio Romero, José Veríssimo, José de Alencar 

etc. Mário de Andrade volta-se para a Amazônia, ou as Amazônias presentes em tantos 

discursos que buscaram interpretar um Brasil bem brasileiro, como na música de Ary 

Barroso “Aquarela do Brasil”.    

                                                           
5
 Disponível http://www.portalsaofrancisco.com.br/obras-literarias/descobrimento-mario-de-andrade em 

acessado em 12 de maio de 2017. 
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Considerações finais 

Macunaíma, ou Makunaíma (com k) relatado por Koch-Grünberg como herói 

das narrativas ameríndias dos povos da região circundante do Monte Roraima, é prova 

cabal da importância da Amazônia para a inspiração e consagração do Movimento 

modernista que já vinha sendo desenhado desde 1870 pelos “primeiros modernistas das 

cavernas” (ANDRADE, 2002, p. 253): José de Alencar [1829-1877], Joaquim Nabuco 

[1849-1910], José Veríssimo [1857-1916], Sílvio Romero (1851-1914), Monteiro 

Lobato [1882-1948] entre outros.  

Historicamente descrita por esses modernistas e pelos intérpretes da cultura 

brasileira, tais como o pernambucano Alberto Rangel, o carioca Gastão Cruls, o 

potiguar Peregrino Júnior, além de Raimundo Morais, Vianna Moog, Lauro Palhano, 

entre outros já pertencentes ao cânone da nossa historiografia literária, a Amazônia tem 

representado não apenas verdadeiro enigma para a constituição e o desenvolvimento do 

pensamento científico e para a imaginação do Ocidente, mas ela se impõe, ainda hoje, 

como representação para a definição da questão da diversidade e da unidade da cultura e 

da sociedade brasileira, trazendo do esquecimento os vestígios de alma suplantados pelo 

processo colonizador. 
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