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Introdução: 

 

O presente trabalho constitui-se de uma análise da 

obra Toda a América (1926), escrita por Ronald de 

Carvalho, poeta que participou da fundação da 

Revista Orpheu. Neste livro, o autor empenha-se 

em estabelecer as raízes étnicas e culturais do 

continente americano, no qual a natureza se 

destaca não apenas como um constituinte do 

ambiente, mas, sobretudo, como um elemento 

ativo na própria formação do homem americano e 

de sua identidade.  

Objetivos: 

 

• Analisar o processo de construção de uma 

paisagem americana moldada, em grande parte, 

pela natureza, em oposição a uma paisagem 

europeia bastante modificada pelo homem; 

 

• Elaborar paralelos entre os poemas de Toda a 

América e o ideal pan-americano largamente 

difundido na primeira metade do século XX; 

 

• Analisar a maneira como Ronald de Carvalho 

constrói a figura do ‘homem americano’. 
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