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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa é o de abordar a questão da ética do “brasileiro” na sociedade em 

que está inserido, a partir da análise do personagem Macunaíma, no célebre romance de 

Mário de Andrade (1928). Pretendemos analisar Macunaíma enquanto figuração ficcional do 

“brasileiro”, considerado como projeção imaginária. A nosso ver, o aposto qualificativo 

“herói de nossa gente”, a definir o protagonista do romance, bem como o que se acrescenta a 

este, o pejorativo “herói sem nenhum caráter”, são indicativos, no texto, dessa relação entre 

Macunaíma e o “povo brasileiro” em sua forjada imagem de totalidade. Buscaremos 

empreender uma investigação crítico-teórica acerca dos valores éticos inerentes à ação 

humana do “brasileiro”, relacionados às suas (supostas) maneiras de se comportar, de pensar, 

de agir, em suma, de ser como indivíduo, como explícito no romance de Mário de Andrade, 

mediante as alegorias condensadas no protagonista. Pois são posturas e comportamentos 

construídos, adquiridos e conquistados na interação em sociedade, incitando-nos à seguinte 

indagação: “O que é ser “brasileiro” em uma sociedade na qual há a possibilidade de o 

indivíduo ser, simultaneamente, um herói, mas sem nenhum caráter?” Fica claro o paradoxo 

entre os termos antitéticos (herói X sem caráter), sendo que a indagação ética ligada ao ser do 

povo “brasileiro” no caso de Macunaíma se relaciona às próprias origens indígenas (valores 

de uma cultura ameríndia), negras (valores africanos transplantados à força, sob o tacão 

opressivo da escravidão) e portuguesas-europeias (ligadas a contingentes menos favorecidos 

daquele continente que aportaram por aqui a partir do descobrimento) dessa população. 

Conceitos de Antonio Candido a Roberto DaMatta, passando por Gilda Mello e Souza ou José 

Miguel Wisnik, bem como de Deleuze e Nietzsche, entre outros, nos ajudarão a definir 

melhor, por um lado, o grau de transgressão estética e formal do romance em questão e, por 

outro, parâmetros para um debate sobre a ética em nosso meio cultural.  

Palavras-chave: Macunaíma; Ética; Moral; Ócio; Devir. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of the research is to address the issue of ethics of the “Brazilian” in the 

society in which he is inserted, based on the analysis of the character Macunaíma, in the 

famous novel by Mário de Andrade (1928). We intend to analyze Macunaíma as a fictional 

figuration of the “Brazilian”, considered as an imaginary projection. In our view, the 

designation “hero of our people” to define the protagonist of the novel, as well as what is 

added to this, the pejorative “hero without any character”, are indicative, in the text, of this 

relationship between Macunaíma and the “Brazilian people” in their constructed image of 

totality. We will seek to undertake a critical-theoretical investigation about the ethical values 

inherent to the human action of the “Brazilian”, related to his (supposed) ways of behaving, 

thinking, acting, in short, being as an individual, as explicit in the novel by Mário de Andrade, 

through the allegories condensed in the protagonist. For they are postures and behaviors 

constructed, acquired and conquered in the interaction in society, prompting us to the 

following question: “What is it to be “Brazilian” in a society in which there is the possibility 

that the individual is simultaneously a hero, but without any character?” The paradox between 

the antithetical terms (hero X without character) is clear, and the ethical question linked to the 

being of the “Brazilian” people in the case of Macunaíma is related to the very indigenous 

origins (values of an Amerindian culture), black (African values transplanted to force, under 

the oppressive heights of slavery) and Portuguese-Europeans (linked to the less favored 

contingents of that continent that arrived here from the discovery) of that population. 

Concepts from Antonio Candido to Roberto DaMatta, passing through Gilda Mello e Souza or 

José Miguel Wisnik, as well as from Deleuze and Nietzsche, among others, will help us better 

define, on the one hand, the degree of aesthetic and formal transgression of the novel in 

question and, on the other hand, parameters for a debate on ethics in our cultural environment. 

Keywords: Macunaima; Ethics; Moral; Leisure; Become. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma obra modernista escrita em 1926 e 

publicada em 1928 por Mário de Andrade (1893-1945). Como é possível observar, este 

romance-rapsódia é constituído por uma narrativa baseada em mitos, expressos por ditos 

populares, figuras lendárias, cultos religiosos, descrições de espaços geográficos brasileiros e 

exteriores, cujo tempo e lugar fogem ao rigor cronológico.  

Quanto à figura do narrador nessa obra de Mário de Andrade, podemos dizer que é um 

narrador-rapsodo onisciente, uma vez que revela vozes interiores das personagens envolvidas 

na trama, possuindo um modo leve, às vezes pesado também, e mítico para narrar o romance. 

Romance esse que é, portanto, uma espécie de paródia do narrador em mitos indígenas, com a 

possibilidade, transgressora, de incluir, aqui e ali, também paródias de estilos mais modernos, 

como é o caso do “fluxo de consciência”. E este “fluxo de consciência” na narrativa nos 

parece caótico no que tange às referências de tempo e espaço, e do tipo de narrador em 3a 

pessoa dos mitos. Assim, podemos trazer à baila também que, em alguns momentos, a 

narrativa não somente aparece em 3ª pessoa, como há instantes que, concomitantemente, 

surge em 1ª pessoa, conforme observado no seguinte trecho: 

 

Lá chegado ajuntou os vizinhos, criados a patroa cunhãs datilógrafas 
estudantes empregados públicos, muitos empregados públicos! Todos esses 
vizinhos e contou pra eles que tinha ido caçar na feira do Arouche e matara 
dois... 
- ... mateiros, não eram viados-mateiros não, dois viados-catingueiros que 
comi com os manos. Até vinha trazendo um naco pra vocês mas porém 
escorreguei na esquina, caí derrubei o embrulho e cachorro comeu tudo. 
(ANDRADE, 2017, p. 115) 

 

No prefácio da obra Macunaíma Mário de Andrade evoca as suas ideias acerca da 

elaboração do romance, o que vem confirmar o seu aspecto mítico, fantasioso, inventivo, 

cômico e lendário acerca do Brasil, da sua cultura, crendices, tradições, costumes, etnias, 

geografia e da figura do brasileiro, quando afirma que:  

 

[...] um dos interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna 
geográficas. Assim desregionalizava o mais possível a criação ao mesmo 
tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasileiro como 
entidade homogênea – um conceito étnico nacional e geográfico.[...] 
Fantasiei quando queria e sobretudo quando carecia pra que a invenção 
permanecesse arte [...]. Basta ver a macumba carioca desgeograficada com 
cuidado, com elementos dos candomblés baianos e das pajelanças paraenses. 
[...] elementos colhidos por mim dum ogã carioca “bexiguento e fadista de 
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profissão” e dum conhecedor das pajelanças, [...] ajuntei elementos de 
fantasia pura. [...] livro de pura brincadeira escrito na primeira redação em 
seis dias ininterruptos de rede, cigarros e cigarras na chacra de Pio Lourenço 
perto do ninho da luz que é Araraquara [...]. [...] e se publico um livro é 
porque acredito no valor dele. [...] este livro que não passou dum jeito 
pensativo e gozado de descansar de umas férias [...], me parece que vale um 
bocado como sintoma de cultura nacional. [...] que os melhores elementos 
duma cultura nacional aparecem nele. (ANDRADE, 2017, p. 213-215) 

 

É pertinente nessa pesquisa tecermos breves comentários sobre a vida, as ideologias e 

principais obras de Mário de Andrade.  

O autor paulistano Mário de Andrade pertenceu a uma família de poucos recursos 

financeiros. Destacou-se na vida profissional como escritor modernista, crítico literário, poeta, 

pianista e professor de música, além de ensaísta brasileiro e, é claro, contista e romancista 

líder do movimento modernista a partir de 1922.  

E, por fim, no tocante às suas obras, escreveu os romances Amar, verbo intransitivo 

(1927) como também Macunaíma (1928), sua obra de enorme visibilidade, publicou livros de 

poemas, como Há uma Gota de Sangue em Cada Poema (1917), Paulicéia Desvairada 

(1922), Clã do Jabuti (1927), o ensaio A Escrava que não é Isaura (1925), o conto Primeiro 

Andar (1926), entre muitas outras. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro referente a sua 

introdução supracitada, e os demais voltados a uma reflexão atenta do objeto de estudo dessa 

pesquisa, o protagonista Macunaíma. 

No primeiro capítulo tentamos investigar que tipo de herói seria Macunaíma, à luz de 

algumas teorias (como a de Northrop Frye), de modo a situá-lo tanto no âmbito dos conceitos 

de herói dos estudos literários, quanto no contexto do modernismo do século XX. 

O segundo capítulo propõe-se a fazer uma análise do anti-herói em Macunaíma, 

elencando os seus principais conceitos, enquanto figura emblemática moderna a retratar a 

constituição do indivíduo na sociedade, a partir da ideologia do herói clássico como elemento 

de imposições e manipulações morais da vida social, por meio das discussões trazidas pelo 

filósofo Nietzsche em suas obras A Genealogia da moral (2009), O Nascimento da Tragédia 

(1872) e pelo crítico, historiador e teórico Antonio Candido, valendo-se para essas reflexões 

de seu famoso ensaio teórico Dialética da Malandragem (1970). Visando-se também fazer 

uso dos conceitos fundamentais referentes aos autores Gilda de Mello e Souza, Victor H. 

Brombert, Paulo Prado e dos antropólogos brasileiros Darcy Ribeiro e Roberto DaMatta, além 

dos críticos literários, de grande relevância para o desenvolvimento deste capítulo, Alfredo 

Bosi e Cavalcanti Proença. 
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O terceiro capítulo desta dissertação de pesquisa, dividido em dois subitens a saber: 3.1: 

Um Pensar sobre a “moralidade” do herói Macunaíma e 3.2: Um ócio às avessas, debruça-se 

sobre alguns pressupostos teóricos presentes nas obras A Genealogia da Moral (2009), 

Humano, demasiado humano (2006), do filósofo Nietzsche, e nas obras O Povo Brasileiro. A 

Formação e o Sentido do Brasil (1995), de Darcy Ribeiro, e Retrato do Brasil: Ensaio sobre 

a tristeza brasileira (1928), de Paulo Prado, necessários para a análise de questões acerca da 

moral do “brasileiro” na sociedade, segundo o arsenal de mitos de origem ameríndia que 

compõem o (os mitos ficcionais do) personagem Macunaíma, além de algumas contribuições 

de conceitos da crítica literária de Alfredo Bosi e Cavalvanti Proença, André Luís Mota 

Itaparica, Eduardo Sterzi, José Miguel Wisnik, Lúcia Sá e Maria Augusta Fonseca como 

também dos antropólogos Eduardo Viveiros de Castro e Roberto DaMatta, além de breves 

contribuições de Gilda de Mello e Souza, Paul Lafargue e da tese de doutorado O Ócio 

Criativo e as Inteligências Múltiplas: dimensões de  Domenico De Masi e Howard Gardner 

sobre o trabalho contemporâneo (2009), de Roberto de Oliveira Loureiro.  

O quarto capítulo dedica-se a analisar os devires de Macunaíma como reflexos das 

transformações do homem na sociedade, bem como de Mário de Andrade enquanto escritor. 

Portanto, tendo como fundamentos teóricos os conceitos trazidos pelo filósofo Gilles Deleuze, 

concomitantemente, com a análise de uma famosa carta escrita por Mário de Andrade a Pedro 

Nava, datada em 21 de julho de 1925 e da tese de doutorado Macunaíma: enumeração e 

metamorfose (2007), de Priscila Loyde Gomes Figueiredo, além de outras contribuições 

teóricas como do escritor e sociólogo Reginaldo Prandi e do ensaísta Ettore Finazzi-Agrò com 

seu ensaio A palavra em jogo: Macunaíma e o enredo dos signos (1998).  

Por fim, o quinto capítulo apresentará as considerações finais desse trabalho, oriundas 

de uma obra que propicia margens para infinitas leituras interpretativas acerca do protagonista 

de Mário, o herói Macunaíma, objeto de estudo da pesquisa, enquanto figura lendária que traz 

os atributos de um herói moderno. 
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2. REPENSANDO A FIGURA DO ANTI-HERÓI MACUNAÍMA  
 

 Neste capítulo nos propusemos a repensar a figura do anti-herói em Macunaíma. E, 

desta forma, o analisaremos, enquanto figura emblemática de herói a retratar a uma imagem 

estilizada e/ou paródica do indivíduo na sociedade, a partir do modelo do herói clássico. 

Valeremo-nos de discussões trazidas pelo filósofo Nietzsche em A Genealogia da Moral e O 

Nascimento da Tragédia para tentar incluir uma crítica do sujeito ocidental feita na Europa do 

século XIX, rumo às vanguardas do XX (matriz do movimento modernista). O índio como 

figura pré-civilizada completaria essa crítica. 

  Acreditamos que alguns conceitos extraídos das teorias de Nietzsche nos ajudam a 

compreender Macunaíma, enquanto figuração moderna de um anti-herói, ou seja, como uma 

inversão de valores em relação a um modelo padrão de herói clássico. Tomamos como 

fundamento, em um primeiro momento, as cinco categorias de herói estudadas pelo teórico da 

literatura Northrop Frye, para que, posteriormente, tenhamos condições de correlacionar com 

a linha de pensamento dos críticos literários Alfredo Bosi e M. Cavalcanti Proença, que 

estudaram especificamente o caso de Macunaíma como herói. Só então chegaremos aos 

conceitos do famoso filósofo alemão, que trouxe contribuições para um entendimento sem 

idealizações sobre o homem moderno, tendo feito uma crítica radical do burguês europeu. 

Esse trajeto será percorrido no esforço de compreendermos Mário de Andrade como produtor 

de uma romance-rapsódia construída na modernidade do século XX. 

 Em Anatomia da Crítica, Frye afirma que “as ficções podem ser classificadas [...] pela 

força de ação do herói” (2006, p. 39), o que nos induz a concordar com o autor. Pois, 

observamos no romance de Mário, desde o seu início ao final, a importância que as ações do 

herói Macunaíma traz para o desenrolar e desfecho de toda a narrativa, as quais são também, 

significativamente, importantes para evidenciar traços paradoxais a compor a figura desse 

herói.  

 Logo, há vários indicadores dos paradoxos de Macunaíma como dois deles, logo de 

início, que são visivelmente observados no subtítulo da própria obra herói da nossa gente, 

sem nenhum caráter. E, a partir daí, já passamos a ter uma idéia do que é ser um anti-herói 

moderno nesta obra. Ou seja, é possível dizer que o personagem pode ser entendido como um 

herói a representar a ética e o mito1 do “brasileiro”, quando levado em consideração que ele é 

                                                 
 

1sm.[F.: Do gr. mýthos, pelo baixo lat. mythus.].1. Narrativa fantasiosa, simbólica, ger. com elementos 
sobrenaturais, transmitida pela tradição oral de um povo, e que retrata sua visão de mundo e de aspectos da 
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visto como da nossa gente, o que torna concebível alegarmos uma suposta relação entre 

Macunaíma e o “povo brasileiro”.  

 E no que diz respeito à expressão “sem nenhum caráter”, em vez de tomá-la 

literalmente, como indicativo de um personagem sem ética, tentaremos complexificar a 

análise. Em nossa pesquisa pretendemos examinar a relação entre o personagem e a ética de 

uma forma ampla. É conveniente salientarmos neste momento que o protagonista do romance, 

por se tratar de um herói da brincadeira, como o próprio autor define em seu prefácio “Me 

repugnaria bem que se enxergasse em Macunaíma a intenção minha dele ser o herói nacional. 

É o herói desta brincadeira, isso sim [...]” (ANDRADE, 2017, p. 216), nos leva a crer que não 

podemos definir previamente seu caráter em si, sendo possível apenas perceber suas 

tendências comportamentais gerais, de modo a examiná-las com cuidado. 

 Desta forma, antes de adentrarmos nos tipos de herói analisados pelo crítico canadense 

Frye, cabe-nos evocar possíveis definições do herói, como subsídio necessário para 

compreendermos melhor a ideia de anti-herói, marcadamente expressa na obra de Mário. Pois, 

de acordo com o Dicionário Caldas Aulete, podemos definir o vocábulo herói como:  

 

sm. Do gr. heros-oos, pelo lat. heros-óis. 1. Homem notável por sua 
coragem, feitos incríveis, generosidade e altruísmo. 2. Personagem 
masculino principal de romance, peça teatral, filme etc.; PROTAGONISTA. 
3. Diz-se da pessoa a quem sucederam aventuras extraordinárias; Herói de 
uma aventura. 4. Homem que suporta, com firmeza e determinação 
inabaláveis, condições adversas, que por algum motivo desperta grande 
admiração; ÍDOLO. 5. Figura que desempenhou papel importante em um 
acontecimento ou período histórico. 6. Fig. Homem que por bons ou maus 
motivos atrai as atenções. 7. Mit. Ver semideus. 8. Homem notável 
pelas suas qualidades extraordinárias, pelo seu valor e coragem acima 
do vulgar, pelas altas qualidades guerreiras, atos de bravura, 
magnanimidade, etc. 9. O que se distingue pelas suas virtudes, nobreza de 
alma e caráter irrepreensível.  

 

 Ancorados nessas ideias sobre o conceito de herói, podemos abordar os principais 

posicionamentos críticos do Northrop Frye, que se destacou no assunto do tema. Segundo sua 

classificação, o autor afirma: “Nas ficções literárias o enredo consiste em alguém fazer 

alguma coisa. O alguém, se indivíduo, é o herói, e a alguma coisa que ele faz ou deixa de 

fazer é o que ele pode fazer ou podia ter feito, no plano dos pressupostos estabelecidos, para 

                                                                                                                                                         
 

natureza humana e a forma como explica fenômenos naturais.2. Pessoa ou coisa que não tem existência real ou 
passível de ser provada (o mito da Atlântida). 3. Representação idealizada de uma época passada ou futura da 
humanidade. Fonte: Dicionário Caldas Aulete – acesso: www.aulete.com.br 
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ele, pelo autor, e das consequentes expectativas da audiência” (FRYE, 2006, p. 39). E, ainda, 

quanto às ficções, Frye é contrário a qualquer classificação moral, defendendo, antes, a 

classificação relacionada à força do herói, que pode ser mais potente, menos potente ou 

semelhante à potência de agir dos homens comuns (FRYE, idem). 

 

1. Se superior em condição tanto aos outros homens como ao meio desses 
outros homens, o herói é um ser divino, e a estória sobre ele será um mito, 
no sentido comum de uma estória sobre um deus. 2. Se superior em grau aos 
outros homens e seu meio, o herói é o típico herói da estória romanesca, 
cujas ações são maravilhosas, mas que em si mesmo é identificado como 
um ser humano. O herói da estória romanesca move-se num mundo em que 
as leis comuns da natureza se suspendem ligeiramente: prodígios de coração 
e persistência, inaturais para nós, são naturais para ele, e armas encantadas, 
animais que falam, gigantes e feiticeiras pavorosos, bem como talismãs de 
miraculoso poder, não violam regras alguma de probabilidade, uma vez que  
os pressupostos da estória romanesca foram fixados. Aqui passamos do mito 
propriamente dito para a lenda, o conto popular, o märchen e suas filiações e 
derivados literários. 3. Se superior em grau aos outros homens, mas não a 
seu meio natural, o herói é um líder. Tem autoridade, paixões e poderes de 
expressão muito maiores do que os nossos, mas o que ele faz sujeita-se tanto 
à crítica social como à ordem da natureza. Esse herói do modo imitativo 
elevado, da maior parte da epopéia e da tragédia, e é fundamentalmente a 
espécie de herói que Aristóteles tinha em mente. 4. Não sendo superior aos 
outros homens e seu meio, o herói é um de nós: reagimos a um senso de sua 
humanidade comum, e pedimos ao poeta os mesmos cânones de 
probabilidade que notamos em nossa experiência comum. Isso nos dá o 
herói do modo imitativo baixo, da maior parte da comédia e da ficção 
realística. Neste plano, a dificuldade de manter a palavra “herói”, que tem 
um sentido mais limitado nos nossos precedentes, ocasionalmente 
impressiona algum autor. Assim Thackeray sente-se obrigado a chamar 
Vanity Fair um romance sem herói. 5. Se inferior em poder ou inteligência 
a nós mesmos, de modo que temos a sensação de olhar de cima uma cena de 
escravidão, malogro ou absurdez, o herói pertence ao modo irônico. Isso é 
verdade mesmo quando o leitor sente que está ou podia estar na mesma 
situação, pois a situação está sendo julgada com maior independência. 
(FRYE, 2006, pp. 39-40) 

 

 Em relação a essas categorias de herói analisadas por Frye, parece-nos que o anti-herói 

Macunaíma está mais próximo da categoria de herói ao modo irônico, cuja ironia podemos 

detectar não somente em ações executadas pelo personagem, mas também pelo uso (que 

propomos) da expressão anti-herói, já que se trata de um herói que nega a condição especial 

dos heróis superiores ou iguais a maioria dos homens. Obviamente, no modo paródico, 

rapsódico e pseudomítico da narrativa do romance, Macunaíma surge muitas vezes, 

ambiguamente, como um ser com habilidades especiais, mágicas e mesmo supra-humanas, 

como em sua transformação de índio em “branco louro e de olhos azuizinhos” ao sair da 
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“cova cheia d’água” – essas são características do herói romanesco, o segundo tipo descrito 

por Frye.  

Porém, como defenderemos mais adiante, a característica básica das ações do 

protagonista é sua inclinação e a disponibilidade, sempre presentes, de se engajar em 

brincadeiras ligadas a seus interesses pessoais egoístas, o que o reaproxima do herói irônico, 

embora tal herói (e aí está a novidade do romance) é valorizado nessa atitude, numa inversão 

dos valores civilizacionais. Trata-se de um herói que é a um só tempo primitivo e criança, no 

sentido de ligado a uma liberdade anti-ou pré-social. Desta forma, cremos que se pode 

conceituar o Macunaíma de Mário como herói que inclui traços de herói irônico, ou seja, 

como um anti-herói2. Aqui destacamos uma passagem da narrativa que ilustra esse 

comportamento irônico do personagem, tal como: “[...] a fome bateu no mocambo [...] 

Macunaíma quis se divertir um pouco. Falou pros manos que inda tinha muita piaba muito 

jeju [...] e jatuaranas, todos esses peixes do rio, fossem bater timbó3!” (ANDRADE, 2017, p. 

20).  

Neste trecho da narrativa identificamos um anti-herói que mente ironicamente para 

debochar de seus irmãos, Maanape e Jiguê, colocando em prática a sua infantilidade e a 

vontade de ludibriá-los pela brincadeira. Porém, não acreditamos que se possa julgar os atos 

de Macunaíma como mal-intencionados. Pois, nos deparamos com um personagem que reage 

de acordo com os seus impulsos pautados num egoísmo infantil-pré-civilizatório (figurando a 

matriz indígena), apresentando, portanto, um comportamento ambíguo e infantil, isento de 

consciência psicomoral. Deste modo, concordamos com o seguinte pensamento de M. 

Cavalcanti Proença: “Macunaíma não é nem imoral nem amoral [...]. O que existe em 

Macunaíma é uma sátira à imoralidade” (PROENÇA, 1978, p. 15-17).  

                                                 
 

2
Termo que, em narratologia e dramaturgia, se opõe ao de herói[…]. Enquanto protagonista da história narrada 

ou encenada, o anti-herói reveste-se de qualidades opostas ao cânone axiológico positivo: a beleza, a força física 
e espiritual, a destreza, dinamismo e capacidade de intervenção, a liderança social, as virtudes morais. Fonte: E-
Dicionário de Termos Literários Carlos Ceia – acesso em:www.dicionariodetermosliterarios 

 
3(caps. 2, 11 e 17) do tupi ti’bó, “Planta venenosa cujo sumo os índios jogam no rio, envenenando as águas e 

matando os peixes para pescá-los facilmente.” (ANDRADE, 2017, p.267) 
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Assim, podemos defini-lo não somente como um anti-herói movido pela ironia, mas 

também pela sátira4. Logo, temos como exemplo a ser observado como uma sátira do herói na 

narrativa o momento em que Macunaíma satiriza a coleção de pedras preciosas como as “[...] 

turquesas esmeraldas berilos seixos polidos [...] crisólita pingo-d’água etc.”(Cap. VI, p.61), 

pertencentes ao gigante Venceslau Pietro Pietra, equiparando-as às “vespas formigas 

mosquitos carrapatos [...] (Cap. VI, p. 66), ao sentir inveja do colecionador e, deste modo, 

decidindo colecionar “palavras-feias de que gostava tanto” (Cap. VI, p. 66). Parece-nos 

possível entender nesse caso o caráter satírico do anti-herói como uma propensão a 

ridicularizar, sarcasticamente, as atitudes ou os “vícios reprováveis” de Venceslau Pietro 

Pietra ao colecionar pedras preciosas. 

Das análises feitas, em relação às cinco categorias de heróis estudadas por Frye, é 

cabível dizer que Macunaíma não se enquadra na categoria de herói divinizado, isto é, o 

personagem não é um ser divino, caracterizado pela perfeição e prudência, dignos de atos de 

um deus superior aos outros homens como ao meio desses outros homens, de maneira a ser 

visto com um mito histórico divinizado pelos homens.  

 Podemos dizer, talvez, que Macunaíma pratica algumas ações míticas (“maravilhosas”, 

ou seja, sem verossimilhança) que, paradoxalmente, se pautam por traços vistos socialmente 

como negativos, quais sejam: imprudência, infantilidade, propensão à mentira, à ironia, à 

sátira, como também às brincadeiras, no sentido lúdico-infantil ou erótico, em prol, somente, 

de seus interesses individuais. Mas, como se percebe desde o início do romance, todo esse 

contraste negativista não faz da obra uma ode ao individualismo burguês ocidental moderno 

exatamente porque fica bem claro que Macunaíma pertence a uma tradição não-ocidental, 

não-burguesa e pré-moderna, que mistura rapsódia e sátira antigas e mitos de origem 

indígena. 

Assim, temos como exemplo a sua criancice e imposição de suas vontades tal como 

observamos no seguinte trecho da narrativa “[...] fez coisas de sarapantar. De primeiro passou 

mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar, exclamava: – Ai! Que preguiça![...]. Nos 

machos cuspia na cara. [...] sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por 

debaixo do berço, o herói mijava quente na velha.” (ANDRADE, 2017, p.130). Aqui 
                                                 
 

4
sf.1. Liter. Composição poética jocosa de intuito crítico (sátira social).  2. Liter. Composição poética destinada a 

ridicularizar, por vezes com sarcasmo e agressividade, certos vícios e/ou atitudes reprováveis de homens comuns 
ou nobres: A sátira medieval em Portugal se divide em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. 

3. Crítica rigorosa e contundente, feita de modo irônico e zombeteiro.4. Caçoada, chacota, ironia. 
Fonte: Dicionário Caldas Aulete -  acesso: www.aulete.com.br 



17 

 

detectamos um herói com características, visivelmente, opostas às da figura perfeita de herói 

divinizado5 – o que problematiza bastante até mesmo a denominação de romance-rapsódia, já 

que para os gregos antigos a rapsódia tinha a ver com narrativas com protagonistas 

divinizados. Talvez, possamos entender a figura do anti-herói nesta categoria como uma 

paródia mítica ou um mito cômico (ou irônico) a representar – obviamente de forma 

distorcida e exagerada, como costuma acontecer com as narrativas míticas - certos aspectos 

do homem brasileiro6, no tocante ao seu comportamento em sociedade. Porém, isso não nos 

permite afirmar que o romance estabeleça um suposto mito do “brasileiro”, se tomarmos por 

base o que o próprio autor afirma no prefácio inédito de Macunaíma (1928) ao dizer:  

 

[...] tive intenções por demais. Só não quero é que tomem Macunaíma e 
outros personagens como símbolos. É certo que não tive intenção de 
sintetizar o brasileiro em Macunaíma [...]. Apesar de todas as referências 
figuradas que a gente possa perceber entre Macunaíma e o homem brasileiro 
[...]. (ANDRADE, 2017, p. 216) 

 

 Portanto, é possível depreendermos que o anti-herói Macunaíma é um herói mítico, isto 

é, um herói com características de herói romanesco, mas que não pode ser definido 

estritamente como tal, pois suas ações vão de encontro aos valores da civilização ocidental 

(burguesa, europeia e moderna). Apesar de tais ações (egoístas, infantis e mesmo cruéis) 

serem valorizadas no romance, já que nele Macunaíma é tratado como “herói”, elas remetem 

ao herói irônico, na classificação de Frye, exatamente por conta do alto grau de negatividade 

que elas carregam em nossa sociedade.  

E, logo, muito pelo contrário, ao analisarmos os atos de Macunaíma, na condição de 

herói, percebemos que o personagem executa ações caracterizadas, por exemplo, pela omissão 

diante do trabalho alheio, ao longo de toda a narrativa. Isso porque o personagem acaba 

rompendo com regras impostas aos outros homens para a satisfação dos seus desejos 

                                                 
 

5Segundo Brombert o herói foi canonizado pela literatura clássica como  uma figura cultuada religiosamente, 

quase que divina. Criou-se um estereótipo de modelo clássico de herói, dotado de um determinado valor 

supremo, muito distante de ser aventureiro e dissimulado, preguiçoso, brincalhão excessivamente erótico [...], de  

mentalidade infantil, etc. O autor afirma “O culto dos heróis havia surgido e se tornara uma espécie de fenômeno 

religioso. Heróis eram homenageados e reverenciados. Eram associados a uma era mítica em que se dizia que 

homens e deuses entraram  em íntimo contato. Heróis eram seres excepcionais inscritos na lenda, cantados na 

poesia épica, representados no teatro trágico. (BROMBERT, 2004, p. 15). 
6Usa-se “homem” aqui como substantivo abstrato e genérico, no sentido de  “todos os homens e mulheres da 

cultura brasileira”. Como se sabe, Mário e os modernistas tinham a busca pelo “homem brasileiro” um alvo 

fundamental de todo o movimento, desde a Semana de 22. 
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individuais. Podemos citar como exemplo da violação dessas regras o momento quando o 

herói não demonstra o menor comprometimento com o trabalho executado pela tribo dos 

tapanhumas tal como: “Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o 

trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na 

força do homem.” (ANDRADE, 2017, p.13). Portanto, temos um herói que não se submete as 

normas coletivas, agindo de acordo com a sua própria vontade imatura e egoísta. 

 No tocante à terceira categoria de herói, o imitativo elevado, identificamos um herói na 

condição de líder, que são os heróis encontrados nas grandes epopéias e tragédias, o que não 

condiz com a realidade do protagonista de Macunaíma. Então, depreendemos ao analisarmos 

o anti-herói, um Macunaíma que não ocupa uma posição de líder, em meio a duelos travados 

em algumas situações conflituosas. Como exemplo temos uma situação na qual o herói decide 

ir até à casa do gigante Piaimã para recuperar a sua muiraquitã; o episódio não tem um final 

feliz para Macunaíma: ele leva uma flechada do gigante no coração, ocasionando sua morte: 

 

Macunaíma [...] Se lembrou da muiraquitã. Resolveu agir [...]. Venceslau 
Pietro Pietra morava num tejubar maravilhoso rodeado de mato no fim da 
rua Maranhão [...] Macunaíma falou pra Maanape que ia dar uma chegadinha 
até lá [...]. Maanape acompanhou Macunaíma. Por detrás do tejupar do 
regatão vivia a árvore [...] que dá todas as frutas [...]. Fizeram um zaiacúti 
com folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho [...] pra flecharem 
a caça devorando as frutas. [...] Maanape atirava com a sarabatana e 
Macunaíma recolhia por detrás do zaiacúti a caça caindo. Caça caía com 
estrondo [...]. Porém o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra do farniente e 
ele veio saber o que era aquilo. [...] Então enxergou o dedo mindinho do 
herói escondido e atirou um baníni na direção. Se ouviu um grito gemido 
comprido, juuúque! e Macunaíma agachou com a flecha enterrada no 
coração. O gigante falou pra maanape:- Atira a gente que eu cacei! Maanape 
atirou guaribas jaós mutuns, mutum-de-vargem [...] todas as caças porém 
Piaimã engolia e tornava a pedir a gente que ele flechara. Maanape não 
queria dar o herói e jogava as caças. Levaram muito tempo assim e 
Macunaíma já tinha morrido.”  (ANDRADE, 2017, pp. 51-53) 

 

 Nesta cena identificamos um anti-herói contrário à realização dos grandes feitos 

heróicos a fazer jus a um herói guerreiro, dotado de liderança, em meio aos grandes combates. 

Isso tudo, porque Macunaíma é atingido pelo gigante, morrendo em seguida. Portanto, 

depreende-se que o herói ocupa uma posição desvantajosa, sem liderança diante do duelo 

travado com o gigante Pietro Pietra. Assim é flechado e morto, o que nos permite distanciá-lo 

dessa classificação de herói. 

 Para a quarta categoria de herói, o imitativo baixo, temos um conceito de herói mais 

limitado. Então, pelo que podemos perceber, quando partirmos da análise do tipo de herói que 
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representa Macunaíma no interior da narrativa, é possível afirmar que não há um sentido 

limitado de herói para o protagonista criado por Mário de Andrade. Dessa forma, notamos 

que, contrariamente a essa concepção de categoria, há uma enorme gama de possíveis 

acepções de herói a serem atribuídas ao Macunaíma, quando nos deparamos com a leitura da 

obra. Pois, o personagem nos parece ser um herói híbrido sem limitações, porque ora se 

apresenta perspicaz, ora ingênuo, ora malandro, ora mentiroso etc. 

 Por fim, temos a quinta e última categoria de herói, estudada por Frye – a do modo 

irônico. Como já indicamos,  entendemos ser essa categoria a mais adequada para classificar o 

herói da rapsódia, apesar de algumas ações maravilhosas (inverossímeis) que ele pratica. E 

para corroborar tal ideia citaremos uma passagem, que julgamos importante para demonstrar 

como Macunaíma pode ser classificado como um anti-herói moderno irônico. Nessa 

passagem aparece descrito o tom de ironia expresso pelo herói, fazendo uso do recurso da 

mentira, outro traço característico do protagonista do romance, enquanto herói moderno: 

  

“Ora depois de todos comerem a anta de Macunaíma a fome bateu no 
mocambo. Caça, ninguém não pegava caça mais, nem algum tatu-galinha 
aparecia! [...] Então Macunaíma quis se divertir um pouco. Falou pros manos 
que inda tinha muita piaba muito jeju muito matrinxão e jatuaranas, todos 
esses peixes do rio, fossem bater timbó7!” (ANDRADE, 2017, p. 20) 

 

Destacamos tal passagem por retratar um momento a privação de alimentos pela tribo 

dos tapanhumas no mocambo, essencial, como mais um modo de definir Macunaíma, no caso, 

como uma figura movida pelo impulso imediatista de satisfação de seus desejos rasos 

(corporais), o que caracteriza o herói classificado como irônico. Tal propensão fica bem 

evidenciada quando a fome se alastra no mocambo, e Macunaíma, apesar da escassez de 

alimentos, busca se divertir às custas de Jiguê e Maanape, seus irmãos, mandando-os, 

ironicamente, “bater timbó” (2017, p.20), em meio a essa situação de total precariedade de 

alimentos. Logo, podemos conceituar o anti-herói Macunaíma, neste momento da rapsódia, 

como irônico e, simultaneamente, ardiloso, contrastando com as características atribuídas de 

forma geral à figura do herói, segundo o verbete de dicionário supracitado.  

 Julgamos também como pertinente, para a elucidação dessa questão conceitual do anti-

herói, trazer textos voltados à análise do herói Macunaíma, como Roteiro de Macunaíma 

(1978), de M. Cavalcanti Proença, e Situação de Macunaíma (1995), de Alfredo Bosi. Esses 
                                                 
 

7(caps. 2, 11 e 17) do tupi ti’bó, o que tem cor branca ou cinzenta. “Planta venenosa cujo sumo os índios jogam 

no rio, envenenando as águas e matando os peixes para pescá-los facilmente.” (ANDRADE, 2017, p. 267) 
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dois textos defendem a ideia de que o anti-herói em questão possui características que nos 

permitem aproximá-lo de certa concepção do homem moderno. 

Em Roteiro de Macunaíma, Cavalcanti Proença chega a dizer que Mário de Andrade 

criou um herói como... “um ataque às desvirtudes nacionais acumulando e exagerando os 

defeitos que reconhecia, sofrendo, no brasileiro. Acabou configurando um tipo nacional que, 

pela acumulação de baixezas, o irritava. [...] o brasileiro cheio de erros.” (PROENÇA, 1978, 

p. 6). Por mais que possamos criticar essa aproximação bastante ligeira entre um personagem 

ficcional e com características de mito (ou de paródia ao mito), como Macunaíma, a 

afirmação do estudioso remete a um esforço, antigo em nossa crítica, de busca dos traços do 

“homem brasileiro” real no personagem Macunaíma.  

Isso tudo nos permite pensar nesse novo tipo de herói, imperfeito em virtudes em seu 

cotidiano, cada vez mais distante tanto daquele herói equiparado a um ser divinizado, quanto 

do herói romanesco, cujas ações são maravilhosas, tal como analisado por Frye em suas duas 

primeiras categorias de herói.  

Numa outra vertente de análise, segundo Cavalcanti Proença, poderíamos pensar em 

Macunaíma como um herói de gesta8. O crítico faz uma associação do anti-herói com esse 

tipo de herói, afirmando que: 

 

Pelo aspecto de figura de gesta Macunaíma se aproxima demais da epopéia 
medieval. Tem de comum com aqueles heróis a sobre-humanidade e o 
maravilhoso. Está fora do espaço e do tempo. Por isso pode realizar aquelas 
fugas espetaculares e assombrosas em que da capital de São Paulo foge para 
a Ponta do Calabouço, no Rio, e logo já está em Guajará-Mirim, nas 
fronteiras de Mato Grosso e Amazonas [...]. Enquanto subverte itinerários 
ziguezagueia no tempo em avanços e recuos que só um herói de gesta pode 
ter. (PROENÇA, 1978, pp. 7-8). 
 

 Do exposto acima, podemos colocar em destaque a aproximação que Cavalcanti 

Proença faz do anti-herói Macunaíma com os heróis de gesta, levando-se em consideração as 

suas aventuras inusitadas no interior da narrativa, as quais ocorrem desprovidas de tempo e 

espaço cronológicos, caracterizando-o dessa forma como um herói sobre-humano, que 

transcende a “existência humana” em meio ao seu universo mítico. Remetemo-nos, assim, à 

ideia de saga de um herói, repleta de incidentes, ora bons ora ruins, onde Macunaíma, 

paradoxalmente em relação ao herói épico, apresenta tanto virtudes como defeitos, cujas 

                                                 
 

8
sf.  1. Feito heroico, seja real ou lendário; FAÇANHA. 2. Mús. Poét. Composição poética, em forma de canção, 

que celebra esses feitos: canções de gesta eram típicas da poesia medieval galega. Fonte: Dicionário Caldas 
Aulete – acesso em: www.aulete.com.br 
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armas de combate em meio aos duelos são a sua própria esperteza e a ironia. Portanto, 

concordamos que é possível associá-lo à figura de um herói de gesta como pontuado por 

Proença (1978). 

 E, ainda, dentro desse mesmo intuito de desenvolvermos um olhar reflexivo em relação 

à figura do anti-herói moderno9, torna-se pertinente trazer a visão crítica de Alfredo Bosi 

sobre possíveis intenções de Mário de Andrade, em relação a seu herói Macunaíma. Ao 

exaltar a ausência de caráter do herói, como um atributo paradoxal, Bosi afirma em seu ensaio 

Situação de Macunaíma (1995), que talvez o autor do romance-rapsódia quisesse dizer 

alguma coisa a mais sobre o seu protagonista, alegando também que o nome Macunaíma é o 

centro da obra, e herói é o seu epíteto10 fundamental. Assim, o ensaísta nos chama a atenção 

para o fato de que no início da narrativa Macunaíma recebe o qualificativo de “o herói sem 

nenhum caráter”, e no fim o “de nossa gente”, tal como afirma: 

 

Mário de Andrade [...] acrescentou ao título um atributo paradoxal: herói 
sem nenhum caráter. No epílogo volta a intenção de qualificá-lo: “[...] eu 
botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de 
Macunaíma, herói de nossa gente”. (BOSI, 1995, p. 187) 
 

 De acordo com o crítico, podemos entender o anti-herói da obra modernista não 

somente como um herói ausente de caráter, mas como uma possível figura a retratar um 

Brasil histórico, no sentido de pensarmos sobre as suas origens, tradições, falares, cultura etc, 

de forma a colocar em prática, ainda segundo Bosi (1995), o projeto de Mário de “pensar o 

povo brasileiro”, tal como evoca o ensaísta: 

 
[...] à luz da segunda motivação forte de Mário de Andrade, a que me referi 
no começo do ensaio: o seu projeto de pensar o povo brasileiro, pois o herói 
é “herói da nossa gente”. [...] não se pode fugir ao problema da interpretação 
contextual da obra: que relação guarda a rapsódia com a leitura do Brasil que 
Mário vinha tentando fazer desde o começo da sua produção intelectual? ( 
BOSI, 1995, pp. 197-198) 

 
                                                 
 

9No entanto, é importante apontar que essas referências antigas ou pré-modernas (já que a gesta é um gênero 

narrativo ligado à Idade Média), no caso de um romance de 1928, nunca podem ser destacadas sem nos 

lembrarmos que a modernidade (a partir do século XVIII) impõe uma nova imagem do indivíduo como 

necessariamente falho e limitado (inclusive em relação a sua própria consciência), o que torna possível 

aproximarmos a noção de herói moderno da de anti-herói, de uma forma geral.  
10Do grego “algo adicionado”, o epíteto é geralmente composto por um adjectivo ou frase adjectival que define 
uma qualidade ou atributo especial de um determinado herói, povo, divindade ou personagem. Expressa, 
portanto, um traço característico e distintivo da personagem, e.g. “Aquiles de pés velozes” (acentua-se, neste 
caso, a superioridade física do herói). Fonte: E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia – acesso em: 
www.dicionariodetermosliterarios 
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 Podemos inferir dos excertos acima que Mário de Andrade nesta primeira fase do 

modernismo, fase dita “heroica”, traz questões sociais, culturais e históricas do nosso Brasil, 

cujo anti-herói podemos, desta forma, caracterizá-lo como uma figura lendária emblemática 

que serve como um “espelho distorcido” (já que se trata de narrativa mítica e paródica), de 

retrato estilizado desse Brasil, em relação a questões consideradas primordiais, relacionadas 

as nossas origens e costumes, religiões e falares populares, cultura etc., para a compreensão 

alargada, estetizada da nossa tradição histórica. Pois assim, é possível evocarmos, que os 

escritores modernistas, entre eles Mário de Andrade, abordaram essas temáticas, que a nosso 

ver são polêmicas, por conta de uma vontade de buscar, tardiamente, uma suposta identidade 

cultural do povo brasileiro. 

 E, cabe ressaltarmos ainda, de acordo com a abordagem feita por Bosi no mesmo 

ensaio, outra definição para o anti-herói moderno:  

 

[...] em “Macunaíma” [...] O herói de nossa gente é [...] lascivo, glutão, 
indolente, covarde, mentiroso, ainda que por seus desastres mereça a piedade 
do céu que o abrigará entre as constelações. É a Ursa Maior. [...] Mário [...] 
escolheu um “herói” desconsertante ( “Makunaíma”, o Grande Mau) para 
protagonista do seu retrato do Brasil. (BOSI, 1995, pp. 200-201) 
 

 Observamos que diante de determinados qualificativos, expressos no excerto acima, a 

definirem o anti-herói, tal como a lascívia, a indolência, a covardia como até mesmo a 

mentira, somos induzidos a pensar em um herói voltado mais para o lado humano do que 

propriamente mítico. Assim podemos, talvez, evocar que essa figura moderna de herói seja 

uma crítica velada, feita por Mário, a determinados comportamentos convencionais 

passadistas, ao ponto de tolher a liberdade do homem em agir e pensar na sociedade.  

Logo, somos induzidos a pensar em um anti-herói, enquanto figuração do homem 

moderno, mais individualista, menos voltado ao coletivo, mas que também é totalmente 

diferente do individualismo burguês ocidental (que, como sabemos, é autocensurado, 

moralizado, traz peso na consciência etc.), caracterizado por fala, pensamento e ação voltados 

apenas para suas próprias vontades infantilizadas, libertas de imposições de normas sociais. 

Como se vê, é importantíssimo destacar que tal individualismo é praticado por um 

personagem totalmente externo à tradição individualista burguesa moderna: seu egoísmo, bem 

como sua imaturidade estão ligados a suas características pré-modernas – é um índio agindo 

como herói irônico ou de gesta antiga, que não tem as (auto)censuras nem a moralidade da 

burguesia moderna. E a partir daí podemos fazer jus ao que o ensaísta Bosi afirma: “Mário 
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[...] escolheu um “herói” desconsertante (“Makunaíma”, o Grande Mau) para protagonista do 

seu retrato do Brasil.” (BOSI, 1995, p. 201) 

 Logo, podemos dizer que essas concepções de herói, elucidadas acima, lançam uma luz 

sobre os traços do herói moderno, no caso Macunaíma, nos ajudando a identificá-lo dentro do 

contexto histórico modernista. Mas é importante frisar que esse contexto, no campo da 

literatura (e no das artes em geral) modernista(s), é pautado exatamente por um afastamento 

em relação ao realismo do século XIX – daí a opção de Mário de Andrade em misturar 

referências pré-modernas e, portanto, pré-realistas (a gesta, a rapsódia, os mitos indígenas 

etc.) ao compor sua narrativa. E, portanto, é cabível dizermos que essa figura deve ser inserida 

como representação (em algum grau) da realidade social do homem no/do mundo (e no/do 

Brasil) de forma totalmente singular e não convencional (portanto, muito afastada de qualquer 

realismo). Isto porque essa reinvenção do herói à moda de Mário de Andrade tem como 

qualificativo, como se sabe, o complemento “sem nenhum caráter”, o que remete também ao 

fato de que ele é capaz de incorporar a seu comportamento múltiplas personalidades ao longo 

da narrativa.  

Enfim, há também implicada em sua composição como personagem uma figuração 

mítica, como observamos, ganhando ainda outros qualificativos ambíguos ou paradoxais ao 

longo de suas peripécias, como o “da nossa gente” (ANDRADE, 2017, p. 219), o do 

“brasileiro” (grifo nosso), e o “da cultura nossa” (ANDRADE, 2017, p. 219), no que tange a 

suas virtudes e defeitos.  

 Com o intuito de entender o modo como se dá a crítica aos (ou a verdadeira inversão 

dos) valores burgueses, modernos e ocidentais no romance Macunaíma, consideramos 

fundamental uma aproximação com alguns argumentos levantados por um filósofo que se 

notabilizou por uma crítica radical desses valores – Friedrich Nietzsche. A nosso ver, algumas 

passagens de sua filosofia nos permitiriam fazer a desconstrução do indivíduo na sociedade, 

por meio de uma revisão crítica aguda dos seus valores morais (virtudes e/ou defeitos), 

ajudando-nos a ter uma melhor compreensão dessa tão enigmática figura de anti-herói 

moderno, construída por Mário de Andrade, nesta primeira fase heroica do modernismo, e 

como forma também de compreender o autor desse momento histórico na função de escritor 

de uma narrativa, no caso Macunaíma, construída na primeira fase do modernismo. Dessa 

forma, pareceu-nos indispensável evocar alguns argumentos de Nietzsche acerca da 

moralidade, como forma de nortear nossas reflexões sobre o anti-heroísmo de Macunaíma, 

contrapondo-o ao modo de proceder do burguês europeu moderno, alvo de crítica do filósofo. 



24 

 

  Como forma de adentrar essa via de análise, evocamos uma breve citação dos 

pensamentos do filósofo em relação à sua crítica direcionada à moral:  

 

A moral cristã; a noção de sinceridade aplicada com rigor crescente; a 
consciência cristã aguçada nos confessionários [...] interpretar o nosso 
destino do modo como o fizeram os homens piedosos vendo em tudo a mão 
de Deus e o bem de nossa alma; são modos de pensar antigos; contra os 
quais se ergue a voz da nossa consciência, como inconvenientes, desonestos, 
mentirosos [...]. [...] o interpretar a história em honra de uma razão divina e 
como prova constante de um finalismo moral [...] e esta severidade de 
consciência é a [...] mais valiosa vitória que a Europa conseguiu. (2009, p. 
171).  
 
Necessitamos de uma crítica dos valores morais, e, antes de tudo, deve-se 
discutir o valor desses valores e por isso é totalmente necessário conhecer as 
condições e os ambientes em que nasceram, em favor dos quais se 
desenvolveram e nos quais se deformaram (a moral como consequência, 
como sintoma, como máscara, hipocrisia [...]. (Ibidem, p. 20). 

 

 

Como já indicamos, para repensarmos, em um primeiro momento, o anti-heroísmo de 

Macunaíma à luz teórica de Nietzsche, necessitamos apontar que o filósofo tem como alvo de 

crítica moral a figura do homem burguês europeu moderno, dotado de certo individualismo e 

muita hipocrisia. Ou seja, a crítica é direcionada aos homens hipócritas e dissimulados da 

sociedade moderna, que escondem de si mesmos seus erros, suas contradições e suas 

negatividades (inclusive as inconscientes, como mostrará Freud a partir do final do século). E, 

embora, o Macunaíma de Mário de Andrade seja um herói extraído de certa mitologia 

indígena de uma civilização pré-moderna, mas transformado em figuração ficcional paródica 

do homem “brasileiro” moderno (tensão entre arcaísmo indígena e modernidade da metrópole 

paulista), acreditamos que nada nos impede de traçarmos paralelos referentes aos 

comportamentos entre o burguês europeu moderno de Nietzsche e a imagem que se tinha, à 

época do surgimento do romance, desse “homem brasileiro” urbano de Mário – obviamente, 

com os cuidados devidos quanto a tempo (final do século XIX versus anos 1920), ao local e à 

cultura (Europa versus Brasil) e ao gênero de escrita (literatura versus filosofia). 

 Dessa forma, nos é conveniente, antes de adentrarmos mais a fundo na questão do anti-

heroísmo de Macunaíma, ressaltarmos, sucintamente, dois tipos de subjetividades individuais 

que, a nosso ver, constituíram-se em nossa cultura, a partir das artes, já no período moderno e 

em contraste total com o antigo indivíduo aristocrático pré-moderno. Adiantemos que 

Nietzsche vai centrar fogo contra ambos os tipos, que concentram as características do novo 

homem médio europeu da época, como já mencionado. Quais seriam, então, tais tipos? 
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Primeiramente, para se diferenciar cabalmente do indivíduo clássico em geral, anterior ao 

século XVIII, cujo perfil comportamental e de valores deixava raízes nas narrativas greco-

romanas antigas, desde Homero, surge o indivíduo que se considera uma subjetividade 

valorizada pela simples capacidade de ter sentimentos, mas que também deve se adaptar, 

minimamente, ao mundo objetivo da nova vida burguesa urbana. Para empreender tal 

adaptação, tal indivíduo deve criar uma máscara pública, por assim dizer, de modo que 

características básicas do burguês moderno, como o individualismo, o espírito de competição 

(profissional, comercial etc.), a hipocrisia (que permite que os sentimentos sejam escondidos 

para que aquelas duas primeiras características ressaltem), o pragmatismo, o cálculo 

monetário e social (ambição, o “subir na vida” etc.) possam ser exercidos sem que se perca a 

autoimagem de “homem (ou mulher) sensível e sentimental” no íntimo... (é o exemplo 

inaugurado por Jean-Jacques Rousseau, precursor romantismo). Este seria, portanto, o 

personagem que supostamente (e de modo muito precário, é claro) consegue concatenar as 

contradições do mundo moderno entre a vida íntima (subjetiva, verdadeira) e a vida pública 

(objetiva, mentirosa). Estamos diante do herói de Bildungsroman11 (romance de formação). 

 A esse protagonista se contrapõe um indivíduo que poderíamos chamar de “realista”, 

em referência ao estilo de época (note-se que cada indivíduo aqui descrito se liga a um dos 

dois primeiros grandes estilos literários surgidos com a modernidade europeia). Se o 

romântico é aquele que vive intensamente a crise de não conseguir concatenar o mundo 

subjetivo com o objetivo (o Werther, de Goethe, que acaba se suicidando), o realista, por sua 

                                                 
 

11Embora não usando o termo, entretanto, consagrado por Dilthey, ao qual preferiu Erziehungsroman [‘romance 
educativo’ ou ‘romance de educação’], G. Lukács, ao publicar em 1916 a sua Theorie des Romans [Teoria do 

Romance], revisita a tradição hegeliana de historicizar as categorias estéticas, considerando o gênero como uma 

tentativa do homem moderno para reconciliar a existência com a sua essência (o eu verdadeiro), através 

da epopeia então possível. Solitário, em busca constante de um significado para a vida, o herói do romance 

opõe-se à sociedade; do conflito entre valores universais e as realidades [...] do quotidiano decorre a 

instabilidade estrutural da forma romanesca. Este tipo de romance não inclui a morte do herói e termina de modo 

feliz, ou, pelo menos, não pressupõe danos irreparáveis. O romance organiza-se pela aparente ausência de um 

princípio de unidade: a narrativa articula-se em função da viagem espiritual do protagonista e não impõe aos 

diversos episódios uma sucessão lógica visível. Tem um caráter aberto, não conclusivo que possibilita o surgir 

de obras de continuação (em Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre [Um Homem Feliz], 1821). É o caminho 

percorrido pelo protagonista que determina a estrutura da obra, tanto do ponto de vista temático como formal. A 

plasticidade da forma adequa-se à multiplicidade de experiências necessárias à maturação do herói. Desde 

Goethe, a realidade histórica e o processo de amadurecimento surgem relacionados de modo muito íntimo; 

o tempo histórico é filtrado pelo tempo interior; o desenvolvimento da personalidade realiza-se pelos caminhos 

do conflito e da dissonância até um estado de harmonia inicialmente difícil de entrever.  

Fonte: E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia– acesso em: www.dicionariodetermosliterários 
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vez, será aquele que sofre as consequências da impossibilidade de o homem, na modernidade, 

ser perfeito como os heróis clássicos o eram: sua materialidade, seu “biologismo” cientificista 

faz com que ele incorra nos erros dos homens de carne e osso no que diz respeito ao adultério, 

às patologias sociais e psíquicas modernas, às ambições desmesuradas etc. Não por acaso, 

esses são os grandes temas dos romances e contos realistas do século XIX, que ajudarão a 

forjar esse indivíduo ou tipo social. Veja-se que a fragilidade de tal tipo ganha ares de 

concretude e patologia: a crise agora não é mais apenas emocional e subjetiva, mas objetiva 

(há o surgimento da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, com conceitos como o de 

doença psicossomática, por exemplo). Tais novos movimentos científicos tornarão ainda mais 

visível (e menos idealizada ou heroica…) aquela fragilidade emocional tão valorizada no 

período auge do romantismo. 

 Descrevemos esses dois tipos de indivíduos construídos a partir dos estilos artísticos em 

geral e literários em particular para tentar mostrar como surge o conceito, certamente 

moderno, de anti-herói. Esperamos ter ficado claro que, a partir das fragilidades inescapáveis 

daqueles dois tipos de indivíduos (extraídos dos protagonistas literários dos dois maiores 

estilos do período moderno dos séculos XVIII e XIX, o romantismo e o realismo), que 

contrastavam frontalmente com a perfeição (divina ou romanesca) dos heróis clássicos (pré-

modernos), fica mais coerente cunhar o termo anti-herói para um tipo de personagem que 

sofre agruras subjetivas ou objetivas pela razão inescapável de que para ele a perfeição (a 

capacidade de nunca errar, de nunca se sentir impotente etc.) é impossível. Está, portanto, 

instaurado o campo cultural que tornará possível a inversão representada pela denominação de 

anti-herói para protagonistas de narrativas ficcionais. Porém, mesmo com esse novo “realismo 

generalizado”, visível no modo como tanto os românticos quanto os realistas representarão a 

força de seus protagonistas sempre ligada a fragilidades inexoráveis (portanto, um “realismo” 

que obriga o artista moderno a incluir defeitos profundos nos seus heróis), é importante 

lembrar que suas qualidades tinham que ser ressaltadas e louvadas, até porque se assim não se 

fizesse, os burgueses na Europa, que constituíam o público básico de tais obras, iriam rejeitá-

las por conta do excesso de autodepreciação, de negatividade na representação de seu próprio 

(dos leitores) tipo social. Citemos dois aspectos que contrabalançavam (e, de forma idealista, 

neutralizavam) os aspectos negativos dos heróis das narrativas da época: a) a imensa 

capacidade de se emocionar e de amar dos heróis românticos, e b) a imensa capacidade de se 

indignar e lutar por causas concretas, dos heróis realistas.  

Sigamos a trilha dessa análise com o objetivo de situar Macunaíma no panorama da 

modernidade do século XX, lembremos que, com a chegada das vanguardas europeias nos 
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anos 1910 (vanguardas que tanto influenciarão o movimento modernista capitaneado, em 

algum grau, por Mário de Andrade), surge uma possibilidade de crítica ainda mais radical, por 

meio da arte, da imagem pré-concebida e consagrada do homem autocentrado burguês. Trata-

se de atacar e deformar aquela autoimagem idealizada que, no dia a dia, o homem burguês 

mediano tem de manter para preservar sua autoestima como bem-sucedido numa sociedade 

cheia de contradições (pensemos que as fragilidades apontadas nos parágrafos anteriores só 

ficam mais visíveis no campo da arte, da ficção, já que no cotidiano o burguês médio deve ser 

funcional para o trabalho, para a família, para a sociedade, enfim). Nesse cenário, os jovens 

artistas de vanguarda se insurgirão contra qualquer resquício de hipocrisia ou fragilidade 

escondida (falsa moralidade, desejos frustrados, vontades inconscientes represadas, 

sexualidade autocensurada etc.). Pela via estética, novas gerações de europeus proporão 

modos de atacar a “normalidade” ou a hipocrisia burguesa em prol de uma vida supostamente 

mais verdadeira. 

Pela via das vanguardas (e de algumas mudanças culturais de ampla extensão, como o 

surgimento da psicanálise e da etnografia), poderá ainda florescer um último elemento que 

explica a posição de Macunaíma – outro elemento de ataque e desestabilização da 

autoimagem do burguês moderno de origem europeia, ou então eurocêntrico, como era o caso 

do burguês da elite brasileira da época, como é notório. Esse último elemento é a herança dos 

contos e mitos indígenas que, desde fins do século XIX, passaram a ser valorizados, 

recolhidos, estudados e divulgados pelos etnógrafos, esses ancestrais dos futuros 

antropólogos. A incorporação desses elementos é típica do modernismo a partir das 

vanguardas e do novo interesse pela etnografia (antropologia) e pela psicanálise, no início do 

século XX. Ela ganhou um nome: trata-se do primitivismo, ou seja, o modo de incorporação a 

obras de arte (pinturas, esculturas, arquitetura, mas também literatura) de objetos, imagens, 

narrativas ou informações ligadas a povos arcaicos (antigamente chamados, sem dúvida em 

tom preconceituoso, de “primitivos”…), indígenas, povos ligados a períodos muito antigos e 

pré-civilização egípcia, grega e europeia em geral.  

Neste ponto podemos citar Nietzsche como um dos preparadores desse momento 

primitivista das vanguardas, já que o filósofo alemão fez a crítica mais aguda e efetiva à 

lógica (muitas vezes inconsciente) do homem médio europeu burguês de sua época. Os 

artistas modernistas (ou seja, de vanguarda) quiseram buscar o que estava no subsolo desse 

homem, em sua ancestralidade (antropologia), bem como em seu inconsciente (surrealismo, 

psicanálise). Aí temos a relação de Macunaíma como anti-herói com o burguês moderno, 
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mencionado acima, embora, como sabemos, a via percorrida por Mário de Andrade foi a do 

estudo da etnografia, e não da psicanálise.  

Depois desse pequeno panorama contextualizador, passemos agora a analisar o texto do 

romance propriamente dito, começando pela citação do episódio “A piolhenta de Jiguê” (Cap. 

XIII), que nos possibilita vislumbrar uma dimensão do personagem como anti-herói: 

 

Macunaíma estava [...] com vontade de brincar com a companheira de Jiguê. 
Falou pros manos que ia numa caçada longe porém não foi não. [...] 
Macunaíma jurou pela memória da mãe quem nem olhava pra Suzi. [...] 
Jiguê [...] encontrou mano Macunaíma com a Suzi [...]. Jiguê teve raiva e 
deu uma coça na companheira. [...] Jiguê agarrou o herói e chegou o porrete 
com vontade nele. Deu que mais deu [...]. [...] Os dois sovados passaram a 
noite se lastimando. No outro dia [...] Macunaíma desamarrou a cara e se 
arranjou pra ir falar com mano Maanape. [...] O herói nem bem viu Maanape 
de longe pegou se lastimando. Se atirou nos braços do mano e contou uma 
historiada bem triste provando que Jiguê não tinha razão nenhuma pra sová-
lo tanto. Maanape ficou zangado e foi falar com Jiguê. [...] Se encontraram 
no corredor. Maanape contou pra Jiguê e Jiguê contou pra Maanape. [...] 
verificaram que Macunaíma era muito safado e sem caráter. Voltaram pro 
quarto de Maanape e toparam com o herói se lastimando. Pra consolar 
levaram ele passear na máquina automóvel. (ANDRADE, 2017, pp. 150-
151). 

  

 Observamos que o comportamento de Macunaíma é expressivamente antagônico às 

virtudes morais dos heróis mais tradicionais – tanto o de origem clássica, quanto o da primeira 

modernidade romântica e realista, já que esses dois tipos devem manter alguma relação 

(propriamente realista…) com o comportamento médio ou com a autoimagem autoconfiante 

(e, sem dúvida, hipócrita) do burguês da época. Apontemos que o anti-herói12 de Mário 

apresenta-se como um brincalhão excessivamente erótico em relação à companheira de seu 

irmão Jiguê, tal como observado nos seguintes trechos: “Macunaíma estava [...] com vontade 

                                                 
 
12

Termo que, em narratologiae dramaturgia, se opõe ao de herói, numa dupla acepção. 1. Enquanto 

protagonista da histórianarrada ou encenada, o anti-herói reveste-se de qualidades opostas ao cânone axiológico 

positivo: a beleza, a força física e espiritual, a destreza, dinamismo e capacidade de intervenção, a liderança 

social, as virtudes morais. Uma vez que a avaliação do herói, feita pelo leitor/espectador, assume sempre 

aspectos subjetivos, uma vez que, no quadro da apreciação humana das situações de vida e dos acontecimentos, 

a ambiguidade dos pontos de vista é uma constante, que se inscreve no caráter dialético da condição humana, 

qualquer reacão do protagonista é sempre suscetível de interpretações antagônicas. 2. Na segunda acepção, anti-

herói é sinônimo de antagonista, ou personagem que se opõe ao protagonista da história narrada ou encenada. 

Fonte: E-Dicionários de termos literários de Carlos Ceia– acesso em: www.dicionariodetermosliterários 
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de brincar com a companheira de Jiguê. [...] Jiguê [...] encontrou  mano Macunaíma com a 

Suzi.” (Cap. XIII, pp. 150-151). Mas não há somente lascívia sexual. Podemos também 

avaliar o comportamento de Macunaíma de tentar “burlar” os seus irmãos com vistas a levar 

adiante seus interesses: “[...] Falou pros manos que ia numa caçada longe porém não foi não. 

[...] Macunaíma jurou pela memória da mãe que nem olhava pra Suzi.” (Cap. XIII, p.150). E 

um dado de enorme relevância também observado é o fato de o anti-herói sentir-se 

entristecido pela sova que levou de seu irmão Jiguê, como identificamos no seguinte trecho:  

 

Jiguê agarrou o herói e chegou o porrete com vontade nele. Deu que mais 
deu [...]. No outro dia [...] Macunaíma desamarrou a cara e se arranjou pra ir 
falar com mano Maanape. [...] O herói nem bem viu Maanape de longe 
pegou se lastimando. Se atirou nos braços do mano e contou uma historiada 
bem triste provando que Jiguê não tinha razão nenhuma pra sová-lo tanto. 
ANDRADE, 2017, p. 151) 

  

Logo, entendemos que a faceta de anti-herói, expressa em suas ações, conforme 

explicitadas nos excertos supracitados, é a de um herói sem o menor senso crítico moral 

acerca da sua forma de agir. Temos a revelação desse comportamento no seguinte trecho da 

citação acima: “O herói nem bem viu Maanape de longe pegou se lastimando. Se atirou nos 

braços do mano e contou uma historiada bem triste provando que Jiguê não tinha razão 

nenhuma pra sová-lo tanto.” (Cap. XIII, p.151). Desse modo, constatamos que não temos 

como julgar as ações de Macunaíma entre o que é lícito e/ou ilícito, por tratar-se de um anti-

herói amoral – contrapondo-se, assim, aos julgamentos morais da tradição do período 

clássico, em que se considerava a figura ideal de herói como invariavelmente virtuosa, bem 

como os da tradição romântica e realista, ligados aos pontos positivos (idealizados) do 

burguês da época. 

 Ainda em relação ao episódio “A piolhenta do Jiguê” (Cap.XIII), podemos estabelecer 

uma nova linha de raciocínio no tocante à mesma questão de compreender o personagem  

Macunaíma como um anti-herói da modernidade, o que requer uma avaliação de suas 

“virtudes morais”. Nietzsche, crítico da moral ocidental, desperta um olhar para a questão da 

moral como máscara, hipocrisia, consequência, desculpa, sintoma etc., ao apontar sua 

artilharia contra o burguês europeu individualista. E desta forma julgamos pertinente evocar o 

seguinte pensamento do filósofo, que corrobora a importância de estabelecer um juízo de 

valor sobre a moral, quando afirma:  
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“Necessitamos de uma crítica dos valores morais, e, antes de tudo, deve-se 
discutir o valor desses valores [...] conhecer as condições e os ambientes em 
que nasceram [...] se desenvolveram e nos quais se deformaram (a moral 
como [...] sintoma, como máscara, hipocrisia [...].” (NIETZSCHE, 2009, 
p.20)  
 

 À vista da exposição dos sentimentos expressos por Macunaíma, como a vontade de 

brincar, enganar, fazer juramentos e entristecer-se, diante de situações conflituosas 

provocadas por ele mesmo (por exemplo, ao envolver-se intimamente com Suzi, companheira 

de seu irmão Jiguê), cabe alegarmos que nesse episódio não podemos entender o anti-

heroísmo de Macunaíma em relação a essas ações no sentido de que o personagem esteja 

mascarando sua forma de ser, isto é, sendo dissimulado ou atuando como sintoma da própria 

moral, tal como Nietzsche aponta no comportamento do burguês europeu individualista. Na 

verdade, o personagem é dotado de um espírito positivamente brejeiro13, amoral e ao mesmo 

tempo infantil-pré-civilizatório, adotando uma forma de ser e agir sem esconder de si e dos 

outros suas contradições.  

  Logo, deduzimos que Macunaíma não possui traços comportamentais ligados à 

hipocrisia, à dissimulação, aos fingimento etc. Neste ponto, achamos importante averiguar se 

essa falta de bússola moral de Macunaíma poderia ser aproximada do que Antonio Candido 

chamou de malandragem, em seu famoso ensaio Dialética da malandragem (1970), num 

esforço de, a partir do Memórias do Sargento de Milícias (1853), de Manuel Antônio de 

Almeida, cunhar um conceito ligado a traços do “brasileiro”. Como se sabe, nesse ensaio, 

para tentar entender as ações desse tipo de personagem do malandro, Candido se refere à 

antiga tradição dos romances picarescos, surgidos nos séculos XVI e XVII, na Espanha. Para 

o objetivo de nossa pesquisa, surgiu a indagação sobre se seria possível inferir traços 

semelhantes às máscaras e artifícios usados pelo personagem pícaro – personagem de 

condição social humilde, que vive de “expedientes”, logrando as pessoas para se dar bem na 

vida, em romances como Lazarillo de Tormes (1554). Com isso não estamos alegando que o 

personagem de Mário seja um pícaro, já que, como dissemos, os elementos constitutivos do 

romance de Mário de Andrade se ancoram de forma muito intensa nos pólos da vanguarda (o 

“primitivismo”) e da mitologia indígena (etnografia, antropologia), sem referências explícitas 

(até onde podemos ver) a uma tradição específica como a dos romances picarescos espanhóis. 

                                                 
 

13
1. Que é brincalhão, travesso, irreverente, gozador. 2. Que é leve e divertidamente malicioso, graciosamente 

picante: olhar brejeiro e provocante – Fonte: Dicionário Caldas Aulete - acesso em: www.aulete.com.br 
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 Mas tentemos conhecer mais a respeito dessa figura voltada à picardia. Citemos uma 

definição do pícaro:  

 
O pícaro é qualificado como uma personagem de condição social humilde, 
sem ocupação certa, vivendo de expedientes, a maioria dos quais escuso. 
Conforme González de Gambier aponta (s.d., p.314), o pícaro – anti-
herói por excelência – possui uma filosofia de vida assaz particular: é 
materialista, primitivo, desleal, manifestando inclinação para a fraude e a 
vadiagem. Estébanez Calderón (2006, p.838), o principal guia na confecção 
deste verbete, traça do pícaro o seguinte retrato: abandonado por seus 
genitores, que, de ordinário, são de baixíssima estirpe, o pícaro fica entregue 
à sua própria sorte, o que o obriga a se valer de meios desonestos, como 
pequenos roubos, para sobreviver. Não é incomum ele se entregar à 
mendicância e servir a vários patrões, dos quais, também, recebe lições 
daquilo de que não se deve fazer para ganhar a vida. Entre os móveis de sua 
conduta, estão a fome, a miséria e a vontade de ascensão social, para o que, 
por sinal, submete-se a condições, às vezes, imorais e [...] degradantes. 14  

  

Como se sabe, na Dialética da malandragem, Candido analisa o comportamento do 

protagonista Leonardo, em Memórias de um sargento de milícias, como típico do malandro. 

Apresentando definições sobre o conceito de malandragem ao traçar paralelos entre a conduta 

desse personagem com a do pícaro, o crítico consagra Leonardo como o primeiro malandro 

da ficção brasileira, com traços semelhantes ao pícaro sem se confundir com ele. Candido 

define o protagonista Leonardo, afirmando: 

 

Leonardo não é um pícaro, saído da tradição espanhola; mas o primeiro 
grande malandro que entra na novelística brasileira, vindo de uma tradição 
folclórica e correspondendo, mais do que se costuma dizer, a certa atmosfera 
cômica e popularesca do seu tempo, no Brasil. Malandro que seria elevado à 
categoria de símbolo por Mário de Andrade em Macunaíma. [...] O 
malandro, como o pícaro, é espécie de um gênero mais amplo do aventureiro 
astucioso. (CANDIDO, 1970, p.71). 

 

 Inferimos que o personagem Leonardo é a figuração perfeita do homem popular. É 

representante dos costumes populares do Brasil da época e, segundo Candido, representa 

estruturas comportamentais e sociais que duram ao longo de séculos. A estrutura principal 

apontada pelo crítico é a da dialética da ordem e da desordem, pólos entre os quais o 

malandro (no caso, o personagem Leonardo) pode transitar sem limitações morais. 

Aproximemos essa característica básica do malandro apontada por Candido de dois 

expedientes celebrizados como típicos do brasileiro, a partir de análises antropológicas (como 

                                                 
 

14Fonte: E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia – acesso em: www.dicionariodetermosliterários 
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a de Roberto DaMatta): o do “jeitinho brasileiro” e o do “você sabe com quem está falando?” 

Pois, à luz teórica de DaMatta, “[…] o jeito tem muito de cantada e de harmonização de 

interesses aparentemente opostos. O você sabe com quem está falando?, por seu lado, 

reafirma a autoridade, indicando como as relações pessoais (e as práticas hierárquicas) 

podem, a qualquer momento, superar a lei.” (DAMATTA, 2004, p.51). Podemos entender a 

malandragem, nesse caso, como uma variante do “jeitinho” e do “você sabe com quem está 

falando?” que vai pelo caminho da harmonia, podendo ser desviado para um ato de força, 

apelando-se para a hierarquia social.  

 E em relação ao anti-herói Macunaíma, cremos que o personagem pode ser aproximado 

ao conceito de malandragem,de Candido, pois está entre o limiar do que é moral (ordem) e do 

que é imoral (desordem), fazendo uso de um conjunto de artimanhas para atingir seus 

objetivos por meio da astúcia, da esperteza etc. Cabe-nos aqui salientar também que 

Cavalcanti Proença, em seu ensaio Roteiro de Macunaíma (1978), faz importantes menções 

aos contexto da imoralidade de Macunaíma, afirmando que o anti-herói não é imoral nem 

amoral. Pois, entende o autor, o personagem pertence à categoria de “seres nem culpados nem 

inocentes nem alegres nem tristes mas dotados daquela soberba indiferença que Platão ligava 

à sabedoria” (PROENÇA, 1978, p.15). Logo, entendemos que não há como fazer julgamentos 

morais com precisão acerca do personagem, pois é uma figura marcada por atos que fogem a 

classificações morais de nossa cultura ocidental, chegando a um grau de ambiguidade em sua 

forma de ser que o leva a adquirir múltiplas personalidades, ao longo de toda a narrativa. 

Em contrapartida, há o personagem pícaro que, ao pertencer à tradição espanhola e, 

mais antiga ainda, à tradição da sátira antiga grega (ou menipeia), aprende a ser malandro 

diante da vida por meio de expedientes ilegais (ou seja, não aceitos pela boa sociedade de sua 

época, nem pelo código penal). São personagens que usam desses expedientes para burlar a 

ordem legal (explícita) ou moral (tácita), inclusive sem sentir remorsos em enganar o outro 

para atingir seus objetivos. Segundo DaMatta, podemos afirmar que:  

 

No Brasil [...] a malandragem não é uma trivial revelação de cinismo e de 
gosto [...] pelo desonesto. É muito mais que isso. É um estilo profundamente 
original e brasileiro de viver e, às vezes, de sobreviver [...]. Esta é a sua 
importância [...]. Aí está a sua razão de existir como valor social. 
(DAMATTA, 2004, p. 55). 

 

 Pois, se de um lado há um mundo da ordem, definindo regras, numa realidade social 

onde as instituições não são muito sólidas e onde a economia não favorece, por exemplo, o 

pleno emprego, educação equânime para o povo ou condições familiares de criação tranquila 
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das crianças, a desordem (as ações ilegais, a amoralidade no agir, o“jeitinho” e o abuso de 

autoridade – “sabe com quem você está falando?”) recobre grande parte da existência dos 

homens e das mulheres. Levando-se em consideração a teoria de Nietzsche, que coloca em 

cheque a questão da moralidade no ocidente, descrevendo-a como construção cultural  

limitadora dos impulsos e da “alegria até diante da morte” dos gregos antigos, que inventaram 

a tragédia como gênero, podemos contrapor Macunaíma também à figura do herói clássico da 

epopeia como uma inversão de valores em relação ao comportamento “moral” do grego 

antigo mais autêntico (segundo Nietzsche em O nascimento da tragédia), bem como em 

relação ao burguês “de bom coração” (romantismo) ou justo em sua indignação (realismo) do 

período moderno. Diferentemente do anti-herói burguês dos romances do século XIX, 

Macunaíma seria uma nova espécie de anti-herói (pré-civilizatório, amoral, pré-moral, sem 

autocensura etc.). 

 Assim, cremos poder entender a ambiguidade do anti-herói se tomarmos como 

referência o que afirma E. Sterzi em prefácio à edição recente do romance: 

 

[…] em Macunaíma, a rigor, não há povo (único, maior), mas povos: “nossa 
gente”. O herói é a um só tempo, índio e negro: tapanhuma e, segundo o 
narrador, o nome da sua tribo, e essa designação equívoca remete 
simultaneamente ao nome dado pelos Tupi aos negros escravizados e ao 
nome de uma etnia indígena, porém, do Mato Grosso, muito longe do rio 
Uraricoera em cujas margens Macunaíma teria nascido. (ANDRADE, 2017. 
p. 222). 

 

 Como se vê, Sterzi afirma a ausência de um único povo em Macunaíma, alegando a 

existência de uma pluralidade (“povos”), além de apontar para o fato de o herói moderno ser 

simultaneamente índio e negro. Deste modo, podemos dizer que a afirmação do autor é uma 

questão importante para ser refletida no âmbito do seu caráter ambíguo e mesmo híbrido 

(índio + negro) como mais um traço definidor desta figura anti-heroica da modernidade. 

 Para o foco de análise deste capítulo, pareceu-nos necessário (re)pensarmos o herói 

clássico sob a ótica de Victor Brombert (2004), para nos aprofundarmos um pouco mais nas 

facetas assumidas pelo (anti-)herói moderno. Sua visão crítico-teórica da concepção de herói 

clássico é muito semelhante à do crítico canadense Northrop Frye, que já vimos. Ambos 

definem o herói clássico como o herói das grandes epopeias, aquele herói divinizado, fadado a 

alcançar seus objetivos, refletindo um senso de coletividade, lealdade e verdade, bondade e 

coragem etc. Por outro lado, Brombert nos apresenta um novo dado acerca de sua visão a 

respeito desse tipo de herói clássico. 
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Segundo ele, podemos dizer que aqueles são heróis elevados à categoria de fenômenos 

religiosos, uma vez que são homenageados e reverenciados, além de serem figuras lendárias. 

  

O culto dos heróis havia surgido e se tornara uma espécie de fenômeno 
religioso. Heróis eram homenageados e reverenciados. Eram associados a 
uma era mítica em que se dizia que homens e deuses entraram em íntimo 
contato. Heróis eram seres excepcionais inscritos na lenda, cantados na 
poesia épica, representados no teatro trágico. (BROMBERT, 2004, p. 15). 
 

 Portanto, segundo o autor podemos dizer que o herói fora praticamente canonizado 

(exaltado) pela literatura clássica como uma figura divina ou quase divina. Entendemos que 

criou-se um estereótipo arraigado de modelo clássico de herói, dotado de um determinado 

valor supremo, muito distante de ser aventureiro e dissimulado, preguiçoso, brincalhão 

excessivamente erótico, medroso, de mentalidade infantil e raivoso, etc., como observamos 

em muitos dos traços característicos da figura do nosso anti-herói Macunaíma.  

Gilda de Mello e Souza (2003) traz um outro conceito para tentar dar conta da definição 

do anti-herói de Mário de Andrade: 

 

Macunaíma é, sob muitos aspectos, a carnavalização do herói do romance de 
cavalaria. [...] Em Mário de Andrade [...] a carnavalização deriva da atrofia 
do projeto cavaleiresco, da sua negação, da paródia: Macunaíma é dominado 
pelo medo e as suas fugas constantes estão em desproporção com a realidade 
dos perigos; ele é, por conseguinte, o avesso do Cavaleiro da Triste Figura, 
representando a carnavalização de uma carnavalização. (SOUZA, 2003, p. 
77) 

 

Parece-nos frutífera também essa definição de Macunaíma como uma carnavalização 

do herói clássico, como observado no excerto supracitado – lembrando que esse é um 

conceito de Mikhail Bakhtin a partir das práticas muito comuns na Europa durante toda a 

Idade Média de inversão cômica e performada publicamente das relações de poder durante o 

carnaval (festa popular da Igreja, celebrada por todo o continente desde aquela época)15. 

Souza (2003) cita como exemplo o herói de cavalaria a ser carnavalizado por Macunaíma, 

ressaltando ser o anti-herói o avesso das qualidades do Cavaleiro da Triste Figura. Note-se a 

característica básica do conceito: carnavalização significa ser ou representar o avesso, o 

inverso como também o duplo de determinadas qualidades (ex. coragem, verdade, valentia, 

                                                 
 

15Cf. BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais. 

São Paulo, Hucitec, 2010. 
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etc), no sentido de encená-las (numa festa popular, por exemplo, mas também na escrita 

literária) invertendo tais qualidades em seu contrário, de forma alegre ou cômica. Logo, é 

cabível dizermos também que Macunaíma carnavaliza a própria imagem identitária positiva 

que os brasileiros em geral têm de si  mesmos, sendo sua própria negação, ou sua imagem 

invertida num espelho distorcido da paródia rapsódica. Pois, como sabemos há momentos que 

o herói moderno é por exemplo, simultaneamente, covarde e valente, terno e cruel, leal e 

egoísta, afetuoso e interesseiro etc., no decorrer da narrativa. Diante do exposto, acreditamos 

também que o anti-herói constitui um modo de carnavalização do que seria “o brasileiro”, 

enquanto figuração ficcional da nossa gente. 

Como a autora aponta, portanto, Macunaíma é de uma notória ambiguidade, 

incisivamente contraditório, o que nos leva a evocar sua conclusão de que “um anti-herói é 

um vencido-vencedor, que faz da fraqueza a sua força, do medo a sua arma, da astúcia o seu 

escudo; que, vivendo num mundo hostil, perseguido, escorraçado, às voltas com a 

adversidade, acaba sempre driblando o infortúnio” (SOUZA, 2003, pp. 77-78). Enquanto 

leitores/pesquisadores, estamos diante de um personagem egoísta, cheio de hábitos singulares, 

espertezas, manias e mentiras, estratégias e artimanhas, além de ser competidor, vingativo e 

astucioso – e, mesmo com todas essas características, ele figura miticamente os grupos 

humanos que compuseram a sociedade brasileira, representando-os, de alguma forma: índios, 

negros e brancos. Assim, Macunaíma enquadra-se na condição de um aventureiro 

multifacetado ao fazer da dificuldade sua fortaleza e da esperteza e do medo a sua arma, sem 

deixar de nos remeter a uma ideia geral (universal) do que seja “nossa gente” (“os 

brasileiros”). 

 Nessa enumeração contraditória de qualidades e defeitos, que caracterizam os traços do 

comportamento errático de Macunaíma, citemos trechos selecionados da obra, como 

fundamentais para a compreensão da sua atuação, dentro da condição de anti-herói moderno, 

como forma de driblar as adversidades com as quais se depara, tal como explícito no episódio 

“Boiuna Luna” (Cap. IV): 

 

[...] bem cedo o herói padecendo de saudades de Ci16, a companheira pra 
sempre inesquecível [...] Chamou depressa os manos, se despediu das 

                                                 
 

16(caps. 3, 4, 5, 9, 11 e 15) “Mãe. Forma antiga. Hoje em todo o Amazonas, usa-se mais correntemente de mãe 

ou manhã. Ci, todavia, além de ser conservado em muitas terminações, como Iaci, Coaraci, é ainda usado, em 

muitos lugares sempre que se refere a alguma das mães que, conforme a crença indígena, foi a origem e hoje 

preside ao destino das coisas que dela se originaram. O indígena não concebe nada do que existe sem mãe.” “Ci, 
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icamiabas17 e partiu. [...]. Gauderiaram gauderiaram por todos aqueles matos 
sobre os quais Macunaíma imperava agora. [...] Caminhando caminhando, 
uma feita em que a arraiada principiava enxotando a escureza da noite, 
escutaram longe um lamento de moça. Foram ver. Andaram légua e meia e 
encontraram uma cascata chorando sem parada. [...] E a cascata contou o que 
tinha sucedido pra ela. [...] chamo Naipi18 e sou filha do Tuxaua Mexô-
Mexoitiqui nome que na minha fala quer dizer Engatinha-Engatinha. Eu era 
uma boniteza de cunhatã e todos os tuxauas vizinhos desejavam dormir na 
minha rede [...]. Minha tribo era escrava da boiuna19 Capei que morava num 
covão em companhia das saúvas. Sempre no tempo em que os ipês de beira-
rio se amarelavam de flores a boiuna vinha na taba escolher a cunhã virgem 
que ia dormir com ela na sacova cheia de esqueletos. Quando meu corpo 
chorou sangue pedindo força de homem pra servir, a suinara20 cantou 
manhãzinha nas jarinas de meu tejupá21, veio Capei e me escolheu. Os ipês 
de beira-rio relampeavam de amarelo e todas as flores caíram nos ombros 
soluçando do moço Titçatê guerreiro de meu pai. [...] Titçatê ajuntou as 
florzinhas perto dele e veio com elas pra rede da minha última noite. Então 
mordi Titçatê. O sangue espirrou na munheca mordida. [...] Titçatê pulou na 
rede e Naipi serviu Titçatê. Depois que brincamos feito doidos entre sangue 
escorrendo e as florzinhas de ipê, meu vencedor [...] me jogou na ipeigara22 
abicada num esconderijo de aturiás23 e flechou pro largo rio Zangado, 
fugindo da boiuna. [...] as águas do rio zangado empinaram com o corpo da 
boiuna ali. Titçatê não podia mais remar desfalecido [...]. Por isso que não 
pudemos fugir. Capei me prendeu [...] e a boiuna viu que eu já servira 
Titçatê. [...] e atirou Titçatê na praia do rio, transformado numa planta. [...] 
O choro pingava nos joelhos de Macunaíma e ele soluçou tremido. – Si... 
si... si a boiuna aparecesse eu ...eu matava ela! Então se escutou um urro 
guaçu e Capei veio saindo d’água. E Capei era a boiuna. Macunaíma ergueu 
o busto relumeando de heroísmo e avançou pro monstro. Capei escancarou a 
goela e soltou uma nuvem de apiacás. Macunaíma bateu que mais bateu 

                                                                                                                                                         
 

mãe do mato. Ci, estrela, que vai para o céu, subindo por um fio ou cipó.” Mário de Andrade retoma a lenda dos 

Caxinauá e reelabora a mitologia taulipangue, na qual é Cunaná, o cipó, que brilha como Beta do Centauro, 

conforme Koch-Grünberg. (ANDRADE, 2017, p. 249). 
17(caps. 3, 4, 5, 6 e 9) o mesmo que a amazona. O nome icamiaba vem da região próxima ao monte Iacamiaba no 

Amazonas, onde, segundo a lenda, viviam as mulheres guerreiras. Mário de Andrade recupera a lenda, já referida 

em Muiraquitã de Barbosa Rodrigues e em Koch-Grüberg. (ANDRADE, 2017, p. 254). 
18(cap. 4) lenda da catarata do Iguaçu, do sul do Brasil. A versão recolhida por Álvaro Ancona de faria em 1980 

é composta exclusivamente por elementos sulinos. (Comunicação oral). (ANDRADE, 2017, p. 261). 
19(caps. 4 e 7) “m’boi, cobra, uma, preta, o mais popular dos mitos amazônicos. Parece ter sido origem de um 

ciclo mítico. O prestígio da Boiuna se limita ao pavor determinado por sua voracidade e multiplicidade das 

transformações para fazer o mal. Para ela convergiu o mito da mãe-d’água, despido de suas formas sugestivas de 

beleza, canto e amor.” (ANDRADE, 2017, p. 246). 
20(cap. 4) do tupi sui’dara. Ave da família dos titonídeos, comum em todo o Brasil, exceto na Amazônia. Coruja 

de igreja, coruja das torres. (ANDRADE, 2017, p. 265). 
21(caps. 2 e 5) tijupá ou palhoça. Cabanas de índios com duas águas no telhado de palha. No cap. 4, Mário de 

Andrade usa a corruptela “tejupá”. (ANDRADE, 2017, p. 266). 
22(cap. 4) “igara; do tupi ygara, canoa. Canoa pequena e esguia feita de um único toro ou casca de árvore.” 

(ANDRADE, 2017, p. 255). 
23(caps. 4 e 11) cesto com quatro pernas, usado sobretudo para transportar  mandioca. (ANDRADE, 2017, p. 

244). 
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vencendo os marimbondos. O monstro atirou uma guascada tirlintando com 
os guizos do rabo, porém nesse momento uma formiga tracuá mordeu o 
calcanhar do herói. Ele agachou distraído com a dor e o rabo passou por 
cima dele indo bater na cara de Capei. Então ela urrou mais e deu um bote na 
coxa de Macunaíma. Ele só fez um afastadinho com o corpo, agarrou num 
rochedo e juque! Decepou a cabeça da bicha. O corpo dela se estorceu na 
corrente enquanto a cabeça com aqueles olhões docinhos vinha beijar 
vencida os pés do vingador. O herói teve medo e jogou no viado mato dentro 
acompanhado pelos manos. – Vem cá, siriri, vem cá! Que a cabeça gritava. 
Eles chispavam mais. Correram légua e meia e olharam pra trás. A cabeça de 
Capei vinha rolando sempre em busca deles. Correram mais e quando não 
podiam de fadiga treparam num bacuparizeiro24 ribeirinho pra ver si a cabeça 
continuava pra adiante. (ANDRADE, 2017, p. 26-39). 
 
 

 Nesta passagem é possível visualizarmos Macunaíma como herói dotado de um 

individualismo malandro (que, segundo o ambíguo e enigmático qualificativo “de nossa 

gente”, pode ser visto como representante dos povos que compuseram um Brasil mítico das 

origens, os mais básicos sendo o índio, o negro e o branco), com estratégias próprias para 

digladiar com Capei, a boiuna. Capei representa os infortúnios, as adversidades e as 

hostilidades com as quais Macunaíma, forçosamente, se depara. E assim temos, 

consequentemente, os seus instintos animais aguçados tal como o desejo, aparente, de matá-

la, como na seguinte fala: “ – Si...si...si a boboiuna aparecesse eu… eu matava ela!” (Cap. IV, 

p. 39). Pois o anti-herói arma uma cilada para driblar Capei, quando: “[…] ergueu o busto 

relumeando de heroísmo e avançou pro monstro”. (Cap. IV, p. 39).  E como represália temos 

que: “Capei escancarou a goela e soltou uma nuvem de apiacás.” (Cap. P. 39). De acordo com 

Gilda de Mello e Souza (2003), neste momento podemos dizer que por meio da sua astúcia 

Macunaíma criou o seu escudo, ao se defender dos ataques da nuvem de apiacás: “[…] bateu 

que mais bateu vencendo os marimbondos.” (Cap. IV, p. 39) 

 É concebível dizermos que Macunaíma enquadra-se, perfeitamente, na definição já 

abordada por Gilda de Mello e Souza sobre o anti-herói: “Um anti-herói é um vencido-

vencedor, que faz da fraqueza a sua força, do medo a sua arma” (2003, p. 77). Pois, um 

exemplo simples entre muitos outros é quando Macunaíma tem o seu calcanhar mordido por 

uma formiga tracuá e, assim, é vencido por esta formiga. Mas, por outro lado, é um vencedor 

em relação aos guizos do rabo do monstro Capei, a boiuna. Podemos também associar o bote 

que Macunaíma leva na sua coxa por Capei como um momento de “fraqueza” do herói, mas 

                                                 
 

24(cap. 4) provindo do tupi, designação comum a várias espécies de plantas existentes em sua maioria no Brasil. 

O arbusto presente em Macunaíma é o Gaveinea cochinchinensis que dá frutos amarelo-avermelhados, 

diuréticos. (ANDRADE, 2017, p. 245). 
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que foi superado pela sua força, quando fez “um afastadinho”, agarrou num rochedo e 

“juque!”, decepou a cabeça de Capei. Diante disso tudo, podemos dizer que o herói fez do seu 

medo, em relação ao monstro Capei, a sua arma, mas, fugindo logo em seguida, como 

observado no  trecho:  

 

O monstro atirou uma guascada25 tirlintando com os guizos do rabo, porém 
nesse momento uma formiga tracuá26 mordeu o calcanhar do herói. Ele 
agachou distraído com a dor e o rabo passou por cima dele indo bater na cara 
de Capei. Então ela urrou mais e deu um bote na coxa de Macunaíma. Ele só 
fez um afastadinho com o corpo, agarrou num rochedo e juque! Decepou a 
cabeça da bicha. O corpo dela se estorceu na corrente enquanto a cabeça com 
aqueles olhões docinhos vinha beijar vencida os pés do vingador. O herói 
teve medo e jogou no viado mato dentro acompanhado pelos manos. – Vem 
cá, siriri, vem cá! Que a cabeça gritava. Eles chispavam mais. Correram 
légua e meia e olharam pra trás. A cabeça de Capei vinha rolando sempre em 
busca deles. Correram mais e quando não podiam de fadiga treparam num 
bacuparizeiro ribeirinho pra ver si a cabeça continuava pra adiante. 
(ANDRADE, 2017, p. 39). 

 

  Ao examinarmos o trecho acima do romance e de acordo com a ideia de herói proposta 

por Gilda (2003), podemos dizer que o percurso do herói moderno é a reversão do percurso do 

herói clássico. E diante dessa ideia de reversão, podemos definir, ainda, o anti-herói do 

romance-rapsódia no âmbito da carnavalização para melhor explicá-lo, buscando um 

comparativo entre o herói da pseudo-rapsódia moderna brasileira e do romance de cavalaria. 

Isso tudo de forma a colocar em evidência seu comportamento ambíguo e multifacetado, 

como já mencionado ao longo deste capítulo. Pois, entendemos que essa ambiguidade do 

personagem é o fio condutor para uma melhor compreensão das ações do anti-herói 

Macunaíma como resposta a situações conflituosas ou não criadas por ele mesmo. 

Assim, julgamos como elemento importante, para entendermos a questão da  

carnavalização pontuada pela autora a qualidade de nobreza, exercida pelos heróis, o 

cavaleiresco e o brasileiro. Pois, segundo Gilda de Mello e Souza, se compararmos os dois 

heróis no âmbito da “nobreza”... 

 

                                                 
 

25(caps. 3, 4, 17) Do espanhol platino guasquear. Fustigar, chicotear com o uso da guasca. (ANDRADE, 2017, p. 

253).  
26(caps. 4 e 16) De taraku’á, devorador de espigas. Inseto da família dos formicídeos. Constroem formigueiros 

nas árvores e, quando lhes tocam, fazem um barulho característico, que lembra um sopro forte prolongado. Os 

índios retiram dos ninhos das tracuás material para a isca de fogo ou pavio de isqueiro. Quando irritadas exalam 

uma substância que empesta. (ANDRADE, 2017, p. 267). 
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Veríamos que o cavalheiro está colocado no ápice da hierarquia aristocrática 
e é equiparável a um rei”. [...] A partir da aventura com Ci, Macunaíma é 
apresentado como “nobre”, isto é, “Imperador do Mato Virgem” [...]. No 
entanto, como observa Mário Chamie, quando, inspirando-se em Bakhtin, 
confronta o herói brasileiro e os personagens da sátira menipéia, Macunaíma 
é o modelo inverso de um rei; ou melhor, é o seu duplo destronizado. 
Soberano e perseguido [...], vitorioso e escorraçado […], representa na 
verdade, o atuante do ritual infindável de entronização e destronização, 
núcleo profundo do mundo carnavalesco. Macunaíma é, por conseguinte, a 
carnavalização do nobre. (SOUZA, 2003, pp. 73-75).  

  

Logo, inferimos que Macunaíma, peça-chave deste romance-rapsódia, no sentido de 

trazer à tona (mesmo que de forma irônica e invertida) nossas origens histórico-sócio-

culturais, fundamentais para a busca da identidade nacional, posiciona-se como um paradoxo 

em si mesmo (carnavalização de si mesmo), de modo a compilar a inversão (carnavalização) 

da imagem que se tem do herói das grandes epopeias clássicas. Deste modo, concordamos 

com a autora no fato de Macunaíma ser uma figuração carnavalesca, no sentido do conceito 

de Bakhtin. 

Diante da exposição das ações e dos comportamentos do anti-herói Macunaíma, a figura 

idealizada de herói tradicional vai sendo aos poucos desfeita. O herói passa a ser inserido no 

seu próprio tempo e espaço mítico-paródico27, por meio da identificação de mudanças nos  

aspectos constitutivos de herói moderno. 

 Esta desconstrução do modelo ideal de herói tradicional torna-se ainda mais clara 

quando trazemos à baila outros episódios do romance que identificam determinados traços 

físicos e comportamentais de Macunaíma, contrastando com o modelo padrão de herói 

clássico belo, leal e corajoso, verdadeiro e justo, que não aceita a mentira de forma a ignorar 

qualquer proveito pessoal, além de elegante, refinado e gentil em suas relações amorosas. 

Logo, é possível compreendermos que o anti-herói ganha espaço para contestar padrões 

preestabelecidos e postos como verdades absolutas pelo herói clássico, tal como podemos 

observar no episódio “Macunaíma” (Cap. I), abaixo: 

 

[...] que a índia tapanhumas28 pariu uma criança feia. Essa criança é que 
chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De 

                                                 
 

27Usamos a ideia de paródia no sentido de constituir textualmente uma distorção de gêneros como a rapsódia e a 

gesta em plena modernidade, incluindo a hibridação dessa distorção com o pastiche de narrativas mitológicas 

indígenas. 
28(caps. 1, 2, 5 e Ep.) de tapuy’una, selvagem negro. Tribo lendária pré-colombiana ou designação dos negros 

africanos que se refugiaram na selva. (ANDRADE, 2017, p. 266). 



40 

 

primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar 
exclamava: - Ai! Que preguiça!... e não dizia mais nada. Ficava no canto da 
maloca, trepado no jirau29 de paxiúba, espiando o trabalho dos outros [...]. 
Vivia deitado mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma  dandava pra 
ganhar vintém. [...] No mocambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra 
fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela [...]. Nos machos 
guspia na cara. [...] se esquecendo de mijar [...] Como a rede da mãe estava 
por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha [...]. Então adormecia 
sonhando palavras-feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. 
(ANDRADE, 2017, p.13-14).  

 

 Temos logo de início a anunciação do nascimento do anti-herói: “No fundo do mato-

virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente.” (Cap. I, p. 13). Esse enunciado traz, de 

saída, o nascimento de Macunaíma como (representação pseudo-mítica de um) acontecimento 

épico. E, também, nos chama a atenção a descrição dos seus traços físicos e de quem o pariu: 

“Era preto retinto e filho do medo da noite. [...] que a índia tapanhumas pariu uma criança 

feia” (Cap. I, p. 13). Podemos dizer que estamos diante de um anti-herói híbrido de indígena e 

preto, retinto, filho de uma índia tapanhumas, uma espécie de avesso da figura idealizada de 

herói europeizado clássico, que era belo, branco, loiro e “de olhos azuizinhos”. Essa diferença 

é tematizada, ao estilo pseudo-épico e mítico do romance, no episódio de transformação de 

Macunaíma de índio-preto em homem branco, “Piaimã” (Cap. V), quando o herói, rumo a São 

Paulo, com seus dois irmãos, Jiguê e Maanape, resolve entrar em uma “poça d’água 

encantada”: 

 

Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d’água. 
E a cova era que nem a marca dum pé gigante. Abicaram. O herói depois de 
muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova e se lavou inteirinho. 
Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era marca do pezão 
do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus pra 
indiada Brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de 
olhos azuizinhos, água lavava o pretume dele. E ninguém não seria capaz 
mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos tapanhumas. (ANDRADE, 
2017, p.46).  

 

 Podemos considerar a figura do anti-herói de Mário de Andrade como representação 

ficcional da nossa miscigenação de raças: o branco, o negro e o índio e, a partir daí, é cabível 

acreditarmos na metamorfose como figuração (alegoria) da dinâmica de formação de novas 

                                                 
 

29(cap. 1) do tupi yi’rab. Qualquer armação de madeira em forma de estrado, geralmente usado como cama, ou 

para guardar utensílios de cozinha. É também armação de madeira sobre a qual se constroem casas para se evitar 

a água e a umidade. (ANDRADE, 2017, p. 256).  
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culturas, como no trecho: “Quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de olhos 

azuizinhos, água lavava o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um 

filho da tribo retinta dos tapanhumas.” (Idem).  

 Entendemos que a questão da miscigenação, ao mesmo tempo que traz algo de positivo, 

já que favorece a incorporação de novos valores culturais, permitindo experimentar a cultura 

do outro, tem o seu revés – para os puristas… – ao tornar mais difícil estabelecer uma 

identidade cultural reconhecível, ou seja, uma consciência da nossa tradição histórica e de nós 

mesmos, nela inseridos – em resposta à pergunta “quem somos?” A justificativa para o fato 

encontramos no seguinte trecho da citação acima: “Quando o herói saiu do banho estava 

branco loiro [...] olhos azuizinhos [...]. E ninguém não seria mais capaz de indicar nele um 

filho da tribo retinta dos tapanhumas.” (ANDRADE, 2017, p. 46). Dessa maneira, somos 

induzidos a evocar o seguinte pensamento de Darcy Ribeiro:  

 

Nas primeiras décadas após a invasão europeia, a situação étnica brasileira 
era muito clara. Existiam, de um lado, as populações americanas originais, 
chamadas indígenas [...]. Por outro lado, os brancos, vindos da Europa em 
ondas sucessivas [...] com extraordinária capacidade de se inserir no mundo 
indígena [...]. Com a miscigenação que se inicia desde o primeiro dia, a 
situação se complica. A mulher indígena prenhada por um branco, pare um 
filho. Esse filho quem é? Não é europeu, não é branco. É um fruto da terra, 
que não se identifica com o gentio materno e não é reconhecido como igual 
pelo pai europeu, que o trata com desprezo. Etnicamente, é um ninguém. Um 
ser solto no mundo, sem ter um corpo étnico com o qual se identifique. 
Torna-se prontamente um celerado ser solto na História, dotado de extrema 
capacidade destrutiva. (DARCY, 1995, p. 63-64). 

 

 Logo, repensar o personagem de Mário como anti-herói moderno significa associá-lo ao 

branco, ao negro e ao índio (matrizes básicas formadoras do “brasileiro”), o que o faz diferir 

da figura europeizante, que é o herói clássico, como também é possível caracterizá-lo como 

uma figura ficcional representativa de um caráter heterogêneo, híbrido, portanto, dotada de 

comportamentos contraditórios (ex. ora “esperto”, ora “ingênuo” etc.), à revelia do herói 

tradicional. E refletir sobre esse comportamento ambíguo de Macunaíma nos remete a evocar 

o pensamento de Haroldo de Campos, em Morfologia de Macunaíma (2008), quando afirma: 

“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” (CAMPOS, 2008, p. 66).  

Então, no tocante à questão de ser um “herói verdadeiro” (ou seja, em nosso entender, 

uma representação próxima ao homem empírico), poderíamos elucidá-la ao lembrar a frase do 

próprio Mário de Andrade: Macunaíma seria “sintoma de cultura nossa” (ANDRADE, 2017, 
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p.219), no sentido de nos permitir fazer uma releitura das características físicas e 

comportamentais, intrínsecas ao protagonista, que nada mais seriam do que um recorte de 

caraterísticas (positivas e negativas) distorcidas e mesmo inconscientes para si mesmo do 

brasileiro médio, rumo a uma visão não idealizada de identidade. Lembremos, por exemplo, 

da visão de um Paulo Prado (amigo e alguém que influenciou Mário de Andrade) em Retrato 

do Brasil, aliás, surgido no mesmo ano de Macunaíma, 1928. Na famosa obra (que, 

lembremos também, tem como subtítulo Ensaio sobre a tristeza brasileira…), é construída 

uma imagem bastante negativizada do brasileiro, a partir de temas como supostas propensões 

à lascívia sexual, à cobiça, à preguiça, etc., comportamentos visíveis em Macunaíma, como se 

sabe. 

 Temos um herói moderno às avessas, com traços característicos de uma criança feia e 

travessa, “preguiçosa” para trabalhar, contrapondo-se ao herói belo e virtuoso (eticamente 

perfeito). É um personagem pautado pela preguiça, a qual pode ser entendida como tradução 

de certo individualismo egoísta. Logo, nesse mesmo contexto sócio-histórico, podemos nos 

apropriar de dois conceitos úteis de Nietzsche, extraídos de O Nascimento da Tragédia, para 

definirmos o anti-herói da modernidade em contraposição ao herói clássico do período greco-

latino. Pois o filósofo alemão situou um marco constitutivo entre os atributos “Apolíneo” e 

“Dionisíaco”, de onde Apolo pode ser entendido como ícone da “ordem” e Dionísio, da 

“desordem” ou do caos, num resumo bem simplificado de suas ideias.  

 Cremos ser possível definirmos Macunaíma como o anti-herói “dionisíaco”, 

representante da “desordem”, no momento em que a figura do herói e sua representação na 

literatura passam por processos que refletem a história da transformação do próprio homem na 

sociedade, enquanto o herói clássico pode ser definido como “apolíneo”, simbolizando a 

“ordem” como idealização de um ícone a caracterizar todos os ideais e crenças positivas da 

sociedade do período clássico.  

 Podemos ressaltar do episódio “Macunaíma” (Cap. I) a ganância de anti-herói pelo 

dinheiro, como no trecho: “[...] si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra 

ganhar vintém”. (p.13). Há também um interesse descomedido por mulheres, sem a menor 

sutileza: “No mocambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma 

punha a mão nas graças dela. […].” (p. 13). Notam-se traços de desrespeito: “Nos machos 

guspia na cara” (p. 13); de infantilidade: “[...] se esquecendo de mijar […]. Como a rede da 

mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha” (p. 13); ou de gosto por 

obscenidades: “adormecia sonhando palavras-feias, imoralidades estrambólicas e dava 

patadas no ar” (p. 14).  
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 No episódio “A piolhenta de Jiguê”, podemos evocar como um traço marcante da 

atuação de Macunaíma, para designar a figura do anti-herói, seus desejos insaciáveis pelas 

cunhatãs (mulheres jovens, moças solteiras), no caso, pela companheira de Jiguê, Suzi: 

 

Macunaíma estava [...] com vontade de brincar com a companheira de Jiguê. 
Falou pros manos que ia numa caçada longe porém não foi não. [...] 
Macunaíma jurou pela memória da mãe que nem olhava pra Suzi. Então 
Jiguê tornou a pegar na espingarda-pá e na faca de ponta-tá tatatá e partiu. 
[...] Jiguê voltou campeando sempre por todos os fins das ruas. Afinal 
chegou subiu no quarto e encontrou mano Macunaíma com a Suzi já rindo. 
Jiguê teve raiva e deu uma coça na companheira. [...] Jiguê agarrou o herói e 
chegou o porrete com vontade nele. Deu que mais deu até Manuel chegar. 
Manuel era o criado da pensão, um ilhéu. [...] Os dois sovados passaram a 
noite se lastimando. [...] O herói nem bem viu Maanape de longe pegou se 
lastimando. Se atirou nos braços do mano e contou uma historiada bem triste 
provando que Jiguê não tinha razão nenhuma pra sová-lo tanto. Maanape 
ficou zangado e foi falar com Jiguê. Mas Jiguê também já vinha pra falar 
com Maanape. Se encontraram no corredor. Maanape contou pra Jiguê e 
Jiguê contou pra Maanape. Então eles verificaram que Macunaíma era muito 
safado e sem caráter. Voltaram pro quarto de Maanape e toparam com o 
herói se lastimando. (ANDRADE, 2017, p. 150-151). 

 

 No episódio acima, vemos que esses desejos insaciáveis e incisivamente notáveis do 

protagonista nos permitem identificá-lo como um brincalhão excessivamente erótico. Ou seja, 

é cabível de inferirmos da ideia da arte de brincar do personagem como uma tradução de suas 

ações eróticas, que o levam à perda definitiva do seu talismã da sorte, a muiraquitã 

(Cap.XVII, “Ursa Maior”). Nesse ponto podemos lembrar que, paradoxalmente, o anti-herói 

acaba se aproximando da figura do colonizador europeu, movido pela luxúria insaciável, 

quando aqui adentrava com o intuito de desbravar terras para o acúmulo de riquezas. E, como 

se sabe, deparava-se com as indígenas, alvo de cobiça sexual desses desbravadores 

estrangeiros da terra alheia. Então, temos como descrição desse cenário reflexões do 

historiador Paulo Prado, a saber: 

 

Por outro lado nenhum obstáculo encontravam para a satisfação dos vícios e 
desmandos que na Europa reprimiam uma lei mais severa, uma moral mais 
estrita e um poder mais forte. Entregavam-se com a violência dos tempos à 
saciedade das paixões de suas almas rudes. Uma delas foi a lascívia do 
branco solto no paraíso da terra estranha. Tudo favorecia a exaltação do seu 
prazer: os impulsos da raça, a malícia do ambiente físico, a contínua 
primavera, a ligeireza do vestuário, a cumplicidade do deserto e, sobretudo, a 
submissão fácil e admirativa da mulher indígena, mais sensual do que o 
homem como em todos os povos primitivos, e que em seus amores dava 
preferência ao europeu. (PRADO, 2006, p.31). 

 



44 

 

 O herói gosta de fazer “festinhas” com as moças e, consequentemente, coloca-se em 

situações embaraçosas, diante de seus manos, frente as suas “safadezas” e “malandragens”, 

como observado no seguinte trecho do episódio “A piolhenta de Jiguê” (Cap. XIII):  

 

Macunaíma estava [...] com vontade de brincar com a companheira de Jiguê. 
Falou pros manos que ia numa caçada longe porém não foi não. [...] 
Macunaíma jurou pela memória da mãe que nem olhava pra Suzi. [...] Jiguê 
[...] encontrou mano Macunaíma com a Suzi. [...] Jiguê teve raiva e deu uma 
coça na companheira. [...] Jiguê agarrou o herói e chegou o porrete com 
vontade nele. Deu que mais deu [...]. [...] Os dois sovados passaram a noite 
se lastimando. (ANDRADE, 2017, p. 150-151). 

 

 Quanto à citação acima, podemos dizer que Macunaíma oculta de seus manos as suas 

verdadeiras intenções e os seus desejos (por exemplo, em relação à Suzi, esposa de seu irmão 

Jiguê), inventando que iria a uma caçada longe. Ocorre aqui uma divergência em relação à 

maneira como Nietzsche pensava o burguês europeu individualista, contraposto a um 

personagem dotado de um espírito brejeiro, amoral e infantil/pré-civilizatório, como é 

Macunaíma. No caso dele, não se trata da hipocrisia do burguês europeu, mas das máscaras, 

dos artifícios ou dos expedientes usados, por exemplo, pelo personagem do pícaro, uma das 

primeiras figuras do anti-herói na Europa, ainda no século XVI, na Espanha. Ou mesmo dos 

artifícios indígenas, ainda mais arcaicos (e não-europeus)! 

 Numa breve recapitulação, podemos dizer que há três tipos de figuras do indivíduo 

extraídas dos protagonistas das culturas letradas europeias. Temos, primeiro, o herói clássico, 

anterior ao século XVIII, egresso das narrativas greco-romanas antigas; em segundo lugar, 

temos o herói mediano burguês, que em literatura podemos chamar de “herói moderno”, 

criação da modernidade pós-século XVIII, que já incorpora traços de anti-herói, já que se 

aproxima da visão do homem médio comum, com os acertos e os defeitos que ele traz: 

sensível, potencialmente amoroso, indignado com a desigualdade, porém individualista, 

competidor, hipócrita por saber que tem que manter sua reputação pública num mundo que 

não respeita a emoção íntima – como dissemos acima, esse é o herói do Bildungsroman, com 

o desdobramento nos anti-heróis romântico e realista (os dois grandes estilos da primeira 

modernidade europeia). O terceiro e último tipo de herói seria o anti-herói atravessado por 

duas experiências bem deformadoras e antagônicas em relação ao mundo do herói clássico, 

bem como em relação ao mundo do anti-herói moderno ou burguês, a saber: a) as vanguardas, 

que deformam criticamente (negativamente) a imagem pré-concebida e consagrada do homem 
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autocentrado burguês: já se viu, por exemplo, traços de surrealismo em Macunaíma30, já que 

tanto o temperamento quanto os atos do protagonista do romance não correspondem a uma 

lógica realista, a uma mimese do que se vê na chamada realidade do mundo social – há uma 

distorção deliberada que nos afasta dessa realidade; e b) a herança dos contos e mitos 

indígenas colhidos pela etnografia, o que também nos afasta bastante da obrigação de 

encontrar em seu temperamento e em seus atos o que se vê no dia a dia dos homens e 

mulheres. Essas duas distorções são típicas do modernismo a partir das vanguardas. A partir 

desses traços é que apontamos Macunaíma como um herói às avessas em relação aos dois 

tipos, clássico e moderno, de herói tradicional da literatura.  

 A análise da citação do episódio “A piolhenta do Jiguê”(Cap. XIII) , acima, ainda torna 

possível pensarmos na “moral” como consequência dos atos do herói. Isto é, temos como 

resultado do seu comportamento a sova que Jiguê, movido pela raiva, dá tanto em Macunaíma 

quanto em sua companheira Suzi, tal como no seguinte trecho: “Jiguê teve raiva e deu uma 

coça na companheira. [...] Jiguê agarrou o herói e chegou o porrete com vontade nele. Deu 

que mais deu. [...] Os dois sovados passaram a noite se lastimando” (ANDRADE, 2017, pp. 

150-151). A atitude de Macunaíma em relação aos manos também remete a uma amoralidade 

lúdica e infantil. Ela gera a raiva de Jiguê, como observado no seguinte trecho: “Jiguê teve 

raiva e deu uma coça na companheira. [...] Jiguê agarrou o herói e chegou o porrete com 

vontade nele” (ANDRADE, 2017, p. 151). 

 Parece-nos importante apontar de novo que Macunaíma é fruto de uma revolta estética 

(vanguarda) contra aquele homem burguês considerado hipócrita e dissimulado, e visto como 

um ser que esconde de si seus erros, suas contradições e suas negatividades. Macunaíma não 

esconde nada disso, nem de si, nem dos outros: parece não ter passado pelo processo 

civilizatório (autocensurador), que Nietzsche tenta descrever em detalhe n’A Genealogia da 

moral e, nesse sentido, é um ser pré-civilização ocidental. O simples contato do leitor com 

Macunaíma destrói a lógica daquele homem burguês médio: nesse sentido, ele é totalmente 

diferente do anti-herói burguês do romantismo e do realismo, é outra coisa, outro continente 

não explorado – daí que ficamos desconcertados diante de suas ações, de seu egoísmo (que 

não é o mesmo dos individualistas burgueses!), de sua infantilidade, de sua brejeirice amoral e 

de seu erotismo sem censura. Ou seja, temos um herói da modernidade tardia, do 

                                                 
 

30É o caso do ensaio “O Surrealismo presente na literatura brasileira: uma leitura de Macunaíma, de Mário de 

Andrade”, de Marina Botura Mataram   

acesso em:HTTP:// www.uel.br/eventossepech/arqtxtARTIGOSANAIS_SEPECH/marinabmataram.pdf 
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modernismo, contrário ao ethos do herói burguês das narrativas românticas e realistas – herói 

das margens não exploradas da cultura eurocêntrica; herói “primitivista”, no sentido das 

vanguardas, as quais tinham como tema muito presente o “primitivismo”, ou seja, uma busca 

de elementos originários da arte surgida antes da civilização europeia. 

 E, por fim, pensando-se nos anti-heróis como figurações de indivíduos da vida 

cotidiana, podemos acrescentar de acordo com Brombert (2004, p.19), a seguinte ideia: “esses 

personagens não são totalmente fracassados, nem estão desprovidos de coragem […]. 

Chamam a atenção por suas características ajudarem a subverter a ideia de herói tradicional.” 

 Faz-se pertinente, ainda neste capítulo, apontarmos a possibilidade de se associar a 

escrita inovadora e o pensamento arrojado de Mário de Andrade a posturas heroicas, dentro 

do contexto histórico do Modernismo (e aqui usamos “heroico” em sentido metafórico, a 

descrever a ousadia e a propensão transgressiva dos vanguardistas no seio de uma cultura 

onde terão uma resistência e uma oposição vigorosas e generalizadas por parte do burguês 

mediano). Quanto ao autor, a devoção à literatura, que o levou a uma entrega total à prática 

artística, ao criar um personagem mítico a reunir as características visíveis ou sub-reptícias do 

indivíduo na sociedade, cremos poder dizer que Mário de Andrade adquire um ato, um 

comportamento ou até mesmo uma postura heroica. 

 Terminamos lembrando de uma passagem do prefácio de Macunaíma em que o próprio 

Mário de Andrade indica o que podemos chamar de um heroísmo imaginativo, transgressivo e 

formal, que a perspectiva modernista permitiu-lhe exercer como escritor: 

 

Um dos interesses [na escrita do romance Macunaíma] foi desrespeitar 
lendariamente a geografia e a fauna geográficas. Assim desregionalizava o 
mais possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito de 
conceber literariamente o Brasileiro como entidade homogênea – um 
conceito étnico nacional e geográfico.[...] Fantasiei quando queria e 
sobretudo quando carecia pra que a invenção permanecesse arte [...]. Basta 
ver a macumba carioca desgeograficada com cuidado, com elementos dos 
candomblés baianos e das pajelanças paraenses. [...] elementos colhidos por 
mim dum ogã carioca “bexiguento e fadista de profissão” e dum conhecedor 
das pajelanças, [...] ajuntei elementos de fantasia pura. [...] livro de pura 
brincadeira escrito na primeira redação em seis dias ininterruptos de rede, 
cigarros e cigarras na chacra de Pio Lourenço perto do ninho da luz que é 
Araraquara [...]. [...] e se publico um livro é porque acredito no valor dele. 
[...] este livro que não passou dum jeito pensativo e gozado de descansar de 
umas férias [...], me parece que vale um bocado como sintoma de cultura 
nacional. [...] que os melhores elementos duma cultura nacional aparecem 
nele. (ANDRADE, 2017, p. 213-215). 
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3. ANÁLISE DO PROTAGONISTA DE MÁRIO DE ANDRADE: O 
HERÓI MACUNAÍMA 

 
3.1 A “moralidade” do herói Macunaíma 

 

Se no capítulo anterior o nome de Friedrich Nietzsche surgiu em algumas passagens 

como referência de crítica à moralidade da própria cultura ocidental, agora nos parece o 

momento de nos concentrarmos em alguns de seus conceitos que esclareçam pontos de nossa 

investigação. Isso porque cremos que o único caminho para se entender a “moralidade” de 

Macunaíma (mesmo que distorcida pela narrativa mítico-paródica) é o da crítica aguda da 

ideia de moral na sociedade ocidental. Com algumas breves contribuições teóricas – por 

exemplo, dos críticos Manuel Cavalcanti Proença e Gilda de Mello e Souza e do antropólogo 

Eduardo Viveiros de Castro –, pretendemos avaliar o comportamento de Macunaíma a partir 

do binômio ético bem versus mal. 

Recorremos, em um primeiro momento, à obra A Genealogia da Moral, de Nietzsche, 

para o entendimento do processo geral de formação e constituição da moralidade do indivíduo 

como ente social em sua totalidade.  

Em relação ao contexto sócio-histórico no qual Macunaíma foi escrita, como se sabe, 

nos planos econômico e político o Brasil ainda estava distante dos padrões europeus e norte-

americanos. No cultural, como também é notório, a Semana de 1922, capitaneada por Mário 

de Andrade, entre outros, procurou se sintonizar com as vanguardas, ou seja, com a linha mais 

avançada da cultura europeia da época, onde se observavam movimentos estéticos como o 

cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo etc. Mas, diferentemente da maior 

parte das vanguardas europeias, aqui tal sintonia incluiu como motivação central a busca da 

identidade nacional. 

No âmbito da identidade cultural, podemos evocar o Manifesto Antropófago, de 

Oswald de Andrade, publicado no mesmo ano de Macunaíma, um texto entre o ensaístico e o 

poético que tem como eixo central a ideia de que “a antropofagia nos define”. Ou seja, 

Oswald propunha que a prática de alguns povos indígenas da região que depois se tornaria o 

Brasil de ingestão de carne humana (antropofagia) podia servir como uma (ousada) metáfora 

da capacidade da cultura brasileira de absorver e incorporar traços de outras culturas, mesmo 

as mais hegemônicas (nos séculos XX e XXI, a norte-americana e a europeia), mas também as 

mais frágeis (por exemplo, dos ameríndios, dos afrodescendentes e dos eurodescendentes), de 

modo a se enriquecer mantendo uma autocentralidade em transformação.  
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  Pois, a ideia era a de que não se devia negar a cultura exterior, com seus tradicionais e 

poderosos centros de referência cultural, e muito menos copiá-la, mas dar um novo ânimo à 

arte e à literatura brasileiras, buscando originalidade e autenticidade próprias, por meio de 

uma cultura moldada por sua tradição, mas também pelas contribuições variadas que podiam 

se incorporar como ganhos, e não como supostos desvirtuamentos. O romance Macunaíma 

surge neste momento do movimento de 22, sintonizado com tal demanda de expressão ou 

projeto estético que traduzisse, em algum grau, uma identidade nacional que restava a definir, 

já que a sensação era a de que os modernistas estavam desbravando novos modos de abordar a 

questão do “ser brasileiro”. 

A obra do filósofo e crítico da cultura Friedrich Nietzsche surgira na Alemanha – que, 

à época era centro respeitado de formação de filósofos (desde Leibniz e Kant, para citar só 

dois) – como vigoroso esforço de repensar a constituição, os limites e mesmo a potencial 

negatividade da moral europeia desde seus primórdios greco-latinos. Como a(s) moralidade(s) 

brasileira(s) nunca foi central no Ocidente, pode se formar tendo como parâmetros (nem 

sempre admitidos ou conscientes) moralidades ou arcaicas (indígenas ou africanas, por 

exemplo, pré-modernas) ou divergentes (limítrofes, em relação ao que era aceito pela 

moralidade centralizada na Europa). 

A partir de leituras a respeito da cultura ameríndia, da etnografia e das narrativas orais 

dos índios, sem falar em suas viagens de exploração e estudo do que se chamava à época de 

“folclore brasileiro” (ou seja, o conjunto das manifestações da arte popular periféricas à 

cultura dos grandes centros e das camadas mais abastadas – média e alta – da população), 

Mário de Andrade cria Macunaíma como um personagem inserido num mundo mítico 

constituído pela natureza e pelos seres humanos, da fauna e da flora e mesmo sobrenaturais a 

circundarem-nos. Nesse contexto mítico-mágico-natural, estão destacados comportamentos 

que parecem ao homem médio ocidental como cruéis e egoístas, como decepar cabeça de 

saúvas apenas pelo prazer; ficar trepado no jirau de paxiúba expiando o trabalho dos outros 

sem perguntar se precisam de ajuda; “brincar” com as cunhãs mesmo quando isso enfurece os 

próprios irmãos, etc. 

Nesse ponto podemos lembrar que a filosofia geral de Nietzsche defende nada menos 

do que o que ele chamava de “transvaloração de todos os valores”, em especial, é claro, os 

valores morais, que constituem uma bússola do comportamento humano. O alemão estabelece 

esse projeto geral mediante a investigação da origem histórica e cultural da consciência e dos 

sentimentos morais, desde a Grécia antiga (em O nascimento da tragédia) e passando, por 

exemplo, pela instauração da cultura judaico-cristã (em A genealogia da moral).  
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Pela leitura dessa última obra, podemos afirmar que sua crítica em relação à tradição 

filosófica parte da constatação da ausência de investigações interpretativas acerca da origem 

histórica dos valores morais (ausência de um filosofar histórico ou historicizado). Tal 

reflexão havia se iniciado em obra anterior sua, Humano, demasiado humano, onde se lê: 

 

2. Defeito hereditário dos filósofos. – Todos os filósofos têm em comum o 
defeito de partir do homem atual e acreditar que, analisando-o, alcançam seu 
objetivo. Involuntariamente imaginam “o homem” como uma aeterna 
veritas [verdade eterna], como uma constante em todo o redemoinho, uma 
medida segura das coisas. Mas tudo o que o filósofo declara sobre o homem, 
no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um espaço de tempo 
bem limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os 
filósofos; inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais 
recente do homem, tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e 
mesmo de certos eventos políticos, como a forma fixa de que se deve partir. 
Não querem aprender que o homem veio a ser, e que mesmo a faculdade de 
cognição veio a ser; enquanto alguns deles querem inclusive que o mundo 
inteiro seja tecido e derivado dessa faculdade de cognição. –Mas tudo o que 
é essencial na evolução humana se realizou em tempos primitivos, antes 
desses quatro mil anos que conhecemos aproximadamente; nestes o homem 
já não deve ter se alterado muito. O filósofo, porém, vê “instintos” no 
homem atual e supõe que estejam entre os fatos inalteráveis do homem, e 
que possam então fornecer uma chave para a compreensão do mundo em 
geral: toda a teleologia se baseia no fato de se tratar o homem dos últimos 
quatro milênios como um ser eterno, para o qual se dirigem naturalmente 
todas as coisas do mundo, desde o seu início. Mas tudo veio a ser; não 
existem fatos eternos: assim não existem verdades absolutas. – Portanto, o 
filosofar histórico é doravante necessário, e com ele a virtude da modéstia. 
(NIETZSCHE, 2005, p. 16) 

 

Como Nietzsche apontará em sua Genealogia da moral, a sociedade ocidental é 

marcada pela imposição de dogmas judaico-cristãos aos indivíduos que a constituem. Tendo 

por fundamento o cristianismo, tal civilização estabelece a hierarquização de seus valores 

morais, cujos traços característicos seriam assim destacados pelo filósofo, ao lembrar, na 

Genealogia da Moral, um trecho de sua Gaia ciência: 

 

A moral cristã; a noção de sinceridade aplicada com rigor crescente; a 
consciência cristã aguçada nos confessionários e transformada em 
consciência científica, em pureza intelectual; o considerar a natureza como 
se fosse uma prova de bondade e providências divinas; o interpretar a 
história em honra de uma razão divina e como prova constante de um 
finalismo moral; o interpretar o nosso destino do modo como o fizeram os 
homens piedosos vendo em tudo a mão de Deus e o bem de nossa alma; são 
modos de pensar antigos; contra os quais se ergue a voz da nossa 
consciência, como inconvenientes, desonestos, mentirosos, afeminados, 
covardes; e esta severidade de consciência é a que nos faz herdeiros da mais 
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valiosa vitória que a Europa conseguiu sobre si mesma. (Obs.: a frase final, 
conclusiva, é claramente irônica). (NIETZSCHE, 2009, p.171). 

 

Nota-se um projeto de diagnosticar, de modo bastante amplo, o modo preponderante 

como a moral cristã foi incorporada socialmente pelos indivíduos ocidentais, pautados por 

regras morais abstratas e supostamente imutáveis, o que Nietzsche aponta como sendo uma 

espécie de fraqueza ou falta de saúde civilizacional. Isso porque, segundo ele argumenta, 

regras e valores morais são construções culturais passíveis de mudanças no tempo e no 

espaço, tal como se tomarmos como referência, por exemplo, a moral “brasileira” do passado 

indígena em relação à atual. Por esse ponto de vista, nenhuma moral é melhor do que a outra. 

Outro ponto a ser considerado em relação aos dogmas cristãos diz respeito à ideia da 

culpabilidade atrelada aos seus adeptos, quando deixam de praticar atos morais considerados 

pela fé cristã como “lícitos” para alcançar o “paraíso” (reino de Deus). A não submissão a 

esses dogmas gerará uma punição – e o medo dela é incutido na mente dos fiéis alegando-se 

que o não cumprimento de determinadas regras e normas os conduzirá ao “inferno” ou ao 

estigma da heresia. O filósofo afirma que tal estrutura afetiva funciona até hoje em algum 

grau, mesmo inconscientemente (por exemplo, nos ateus), e resulta em auto-limitação das 

possibilidades do indivíduo, além de sua submissão aos ditames de instituições de poder. 

(Uma característica do pensamento de Nietzsche é a ideia de que o indivíduo se pauta por sua 

“vontade de poder”, um impulso que não é adequável a nenhuma moral previamente 

estabelecida, e que não quer se curvar diante de nenhuma regra de diminuição das 

possibilidades do indivíduo). 

Podemos dizer que não há ações morais prontas, ensinadas de uma vez por todas e a 

serem seguidas sem senso crítico. Mesmo que essas ações sejam dadas como universais, 

impostas a todos indistintamente, como bases de uma civilização específica. Pois, as maneiras 

de agirmos de acordo com os costumes, hábitos e valores morais que incorporamos, no que 

tange ao que é certo ou errado, são diferentes no tempo e no espaço, são potencialmente 

mutáveis. Logo, somos passíveis de mudanças desses hábitos, costumes, pensamentos, ações 

humanas, etc., de acordo com cada contexto sócio-histórico a ser vivenciado, apesar da 

manutenção de alguns traços das morais antigas que, no entanto, nos confundem e parecem 

ser imutáveis exatamente por conta da força do hábito. O mundo é movido por transformações 

constantes e o homem, enquanto parte integrante desse universo, também estará sujeito a 

infindáveis mudanças em relação a um determinado espaço e tempo do qual faz parte, de 
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acordo com as suas convicções e perspectivas de vida – mesmo que nem sempre ele o 

perceba, ou que resista inconscientemente a tais mudanças. 

Dessa forma, de acordo com o filósofo, devemos ter a plena consciência de que não há 

verdades absolutas (imutáveis), porque a sociedade em si estará sempre sujeita a essas 

constantes transformações (aos devires da vida, devires sociais, devires do homem, devires 

dos valores morais, devires da consciência moral, etc) no tempo e no espaço, alterando-se 

também os pensamentos individuais pela liberdade individual, os pensamentos coletivos pela 

liberdade coletiva, os hábitos, costumes, novos comportamentos, outras gerações com as mais 

diferentes e diversificadas culturas, e assim sucessivamente31. 

Desse modo, podemos evocar o próprio Macunaíma como exemplo das inversões 

desses valores morais em relação à tradição (aos cânones), debatidos por Nietzsche em A 

Genealogia da Moral. Ou seja, ao optar por uma narrativa que inclui ações dos mitos 

indígenas, e ao incluir aí alguns traços de um psicologismo ligado à herança romântica – traço 

muito pouco notado pela crítica –, uma vez que Macunaíma e outros personagens estão o 

tempo todo reagindo com sentimentos diante dos acontecimentos (o herói repetidamente fica 

triste, com raiva, desanimado, ou então extremamente excitado etc., e age de acordo com 

esses sentimentos mutantes e valorizados na narrativa, embora eles nunca se coadunam a uma 

suposta “normalidade” do homem moderno, já que se trata de reações imediatistas a 

sentimentos exacerbados – muita tristeza, muita raiva, muito medo etc.).  

Como obviamente Mário não escreveu um tratado de etnografia, mas um romance 

(ficção), trata-se de uma bricolagem em que a falta de lógica típica dos mitos se imbrica à 

falta de lógica dos sentimentos exacerbados, vistos como motivos (sempre fúteis e/ou 

imaturos, infantis, impulsivos, mesmo caóticos) para as ações de Macunaíma. Essa 

imbricação nos parece uma singularidade bastante central no romance. Desta forma, podemos 

dizer que Macunaíma foge às normas morais tradicionais ocidentais, estabelecidas pela 

sociedade movida pelo cristianismo, e tal característica geral fica bem evidenciada uma vez 

que ele raramente experimenta os sentimentos de culpa, de arrependimento ou de autocensura. 

Ao se pautar por suas peraltagens no comportamento e no pensamento, expressos pela 

preguiça, por fazer “coisas de sarapantar” na meninice, como a cusparada nos homens, o mijo 

quente na mãe, as “patadas no ar”, as mãos colocadas nas graças das cunhatãs, as juras de  

                                                 
 

31Nosso uso da palavra “devir” remete ao que desenvolveremos no próximo capítulo (adiante, Cap. 4), a partir do 

conceito de Gilles Deleuze. 
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vingança, as brincadeiras cruéis  etc., criando-se, ele se afasta de uma moral de base judaico-

cristã pautada no autocontrole e no medo da punição.  

Logo, pensar no comportamento do herói Macunaíma como também na obra em sua 

totalidade nos permite refletir sobre a teoria de Nietzsche acerca da moralidade. Pois, segundo 

o filósofo seria uma tarefa urgente da civilização ocidental transformar os valores morais 

(transvaloração dos valores) a partir da consciência cada vez mais aguda e radical dos limites 

e negatividades dos valores vigentes, porém, sem criar uma hierarquia de valores, tal como 

afirma na seguinte assertiva  da Genealogia da moral: 

 

Necessitamos de uma crítica dos valores morais, e, antes de tudo, deve-se 
discutir o valor desses valores e por isso é totalmente necessário conhecer as 
condições e os ambientes em que nasceram, em favor dos quais se 
desenvolveram e nos quais se deformaram (a moral como consequência, 
como sintoma, como máscara, hipocrisia, enfermidade, equívoco, mas 
também a moral como causa, remédio, estimulante, inibição, veneno), como 
certo conhecimento que nunca houve outro igual nem poderá haver. 
(NIETZSCHE, 2009, p. 20) 

 

É pertinente, dessa forma, antes de partirmos para a análise, propriamente, das ações 

“morais” do herói Macunaíma, retomarmos a ideia de que a vida moral dos indivíduos, 

relacionada aos sentimentos, a sua consciência, comportamentos e formas de agir 

socialmente, dentro da nossa cultura cristã ocidental, é imposta de forma a coibir, até certo 

ponto, sua liberdade crítica de atuação, enquanto indivíduos sociais e interativos. 

Assim, o foco na “moralidade” das ações e dos sentimentos de Macunaíma nos 

possibilita refletir sobre a questão da sua amoralidade em relação à moral burguesa europeia 

descrita (e desconstruída!) por Nietzsche. Neste ponto, seria conveniente estabelecermos a 

distinção entre os termos ética e moral, que, comumente, em nosso dia a dia, são empregados 

como sendo semanticamente a mesma coisa. A seguir, refletiremos sobre o conceito de 

amoralidade. 

Recorrendo ao Dicionário Caldas Aulete32, podemos defini-los do seguinte modo: 

 

“Ética”: sf. [F.: Do gr. ethiké, pelo lat. ethica.].1. Parte da filosofia que trata 
das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à 
conduta humana. 2. Conjunto de princípios, normas e regras que devem ser 
seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar.  

 

                                                 
 

32Acesso em: www.aulete.com.br 
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“Moral”: (mo. ral),sf.1. Fil. Conjunto de regras de conduta, inerente ao 
espírito humano, aplicáveis de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, 
ou a grupo ou pessoa determinada, proveniente dos estudos filosóficos sobre 
a moral. 2. Conjunto de regras e princípios de decência que orientam a 
conduta dos indivíduos de um grupo social ou sociedade 
(moral burguesa, moral cristã); MORALIDADE [ Antôn.: imoralidade.] 
 

 

 E, no que tange à questão da amoralidade temos como definição o “desconhecimento 

da moral, procedimento em desacordo com a moral por desconhecimento dela”. 

Selecionamos dois episódios do Macunaíma que nos permitem visualizar e refletir 

sobre a moralidade às avessas do herói sem nenhum caráter, típico personagem representativo 

da individualidade, do egoísmo e da vida cotidiana como um todo, a compor a literatura do 

século XX, dentro do contexto histórico do Modernismo. Pois, nessa obra não há nenhum tipo 

de compromisso em retratar, realisticamente, a moralidade indígena, uma vez que as 

narrativas míticas também distorcem o que seria uma suposta “moralidade” indígena – se é 

que esse termo tão ocidental é aplicável a povos de origem tão diversa e arcaica. 

Um objetivo deste capítulo é relativizar a ideia de moralidade. Relativizar a 

moralidade, para nós, significa pensar em Macunaíma como um herói subversivo, isto é, 

como uma figura de anti-herói que se contrapõe aos traços morais caracterizadores de um 

herói tradicional, aquele idealizado como perfeito, bondoso, guerreiro e corajoso, que por ser 

voltado aos interesses coletivos, é dotado de elevado senso moral – como mostramos no 

capítulo precedente. 

À vista disso, citaremos o primeiro episódio, “Macunaíma” (Cap. I), que traz 

evidências nítidas de diferenciações entre o anti-herói e o herói clássico. 

 

Macunaíma [...] uma criança feia. [...] que [...] na meninice fez coisas de 
sarapantar. [...] passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar 
exclamava: - Ai! Que preguiça!... e não dizia mais nada. [...] O divertimento 
dele era decepar cabeça de saúva. [...] dandava pra ganhar vintém. [...] si 
alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a 
mão nas graças dela [...]. [...] adormecia sonhando palavras-feias, 
imoralidades estrambólicas [...]. [...] pedia pra mãe que largasse da mandioca 
ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis porque 
não podia largar da mandioca não, Macunaíma choramingou dia inteiro. De-
noite continuou chorando. [...] No outro dia esperou [...] que a mãe 
principiasse o trabalho. Então pediu pra ela que largasse de tecer o paneiro 
[...] e levasse ele no mato passear. A mãe [...] não podia largar o paneiro não. 
E pediu pra nora, companheira de Jiguê [...]. A companheira de Jiguê era 
bem moça e chamava Sofará. [...] A moça carregou o piá nas costas e foi até 
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o pé de aninga33 na beira do rio. [...] A moça botou Macunaíma na praia 
porém ele principiou choramingando, que tinha muita formiga!...e pediu pra 
Sofará que o levasse até o derrame do morro lá dentro do mato. [...] assim 
que deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas, ele botou corpo num 
átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Quando voltaram 
pra maloca a moça parecia muito fatigada [...]. era que o herói tinha brincado 
muito com ela...[...] Jiguê não desconfiou de nada e começou trançando 
corda com fibra de curauá. [...] Macunaíma pediu um pedaço de curauá pro 
mano porém Jiguê falou que aquilo não era brinquedo de criança. 
Macunaíma principiou chorando outra vez e a noite ficou bem difícil de 
passar pra todos. No outro dia Jiguê levantou cedo pra fazer armadilha pra 
pegar anta e enxergando o menino tristinho falou: 
-Bom-dia, coraçãozinho dos outros. 
Porém Macunaíma fechou-se em copas carrancudo. 
-Não quer falar comigo, é?  
-Estou de mal.  
(ANDRADE, 2017, p.13-16) 

 

O protagonista de Mário de Andrade assume características morais próprias do modo 

de representação anti-heróica, como, por exemplo, sua malandragem, que pode ser definida 

como um conjunto de artimanhas utilizadas pelo personagem para obter vantagem em 

determinadas situações, exercitando a sua preguiça e a sua “deslealdade”, as suas vinganças, 

as suas mentiras, os seus impulsos sexuais, infantilidades e os seus medos etc.  

Há também o episódio da “Macumba” (Cap. VII). Leiamos o trecho deste episódio 

retratando sua vingança em relação a Venceslau Pietro Pietra, comedor de gente, cujo objetivo 

é o de recuperar seu talismã da sorte, a muiraquitã34, que estava em poder deste monstro: 

 

Macunaíma estava muito contrariado. Não conseguia reaver a muiraquitã e 
isso dava ódio. O milhor era matar Piaimã...[....] No outro dia [...] o herói 
resolveu se vingar de Venceslau Pietro Pietra dando uma sova nele [...] 
Porém por causa de não ter força tinha mas era muito medo do gigante. Pois 
então resolveu tomar um trem e ir  no Rio de Janeiro se socorrer de Exu 
diabo em cuja honra se realizava uma macumba no outro dia. [...] A 
macumba se realizava lá no Mangue no zungu da tia Ciata, feiticeira como 
não tinha outra, mãe de santo famanada e cantadeira ao violão. Às vinte 
horas Macunaíma chegou na biboca levando debaixo do braço o garrafão de 
pinga obrigatório. [...] Tia Ciata era uma negra velha com um século no 
sofrimento [...] Então a macumba principiou de deveras se fazendo um 

                                                 
 

33(caps.1 e 5) do tupi a’ñiga, planta da família das aráceas ( Montrichardia linifera), medicinal, cresce na beira 

dos alagadiços;presta-se à fabricação de cordas, cabos e linhas. (ANDRADE, 2017, p. 243) 
34(caps. 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 12, 14, 15 e 17) do tupi miraki’tã. Artefato de nefrita ou jade, talhado em forma de 

serpentes, quelônios, batráquios etc, encontrado no baixo Amazonas, especialmente nos arredores de Óbidos e 

nas praias entre a foz dos rios Nhamundá e a do Tapajós. Aos muiraquitãs atribuem-se qualidades de amuleto. 

Segundo a lenda, seriam presentes que as amazonas davam aos homens em lembrança de sua visita anual. 

(ANDRADE, 2017, p. 260) 
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sairê35 pra saudar os santos. [...] Era assim. Saudaram todos os santos da 
pajelança [...] e o sairê se acabou. [...] Então veio a vez de beber. [...] Depois 
da bebida [...] seguiram as rezas de invocação. [...] Era uma macumba séria e 
quando santo aparecia, aparecia de deveras sem nenhuma falsidade. [...] 
Macunaíma queria Exu só pra se vingar de Venceslau Pietro Pietra.[...] 
Então a mãe de santo entoou a reza sagrada do Exu, melopeia monótona. 
Quando acabou, a fêmea abriu os olhos, principiou se movendo bem 
diferente de já-hoje e não era mais fêmea era o cavalo do santo, era Exu. Era 
Exu, o romãozinho que viera ali com todos pra macumbar. [...] Depois que 
todos beijaram adoraram e se benzeram muito, foi a hora dos pedidos e 
promessas. [...] Afinal veio a vez de Macunaíma o filho novo do fute36. E 
Macunaíma falou: - Venho pedir pra meu pai por causa que estou muito 
contrariado. [...] o maioral resmungou [...] Mas recebeu com carinho o herói 
e prometeu tudo o que ele pedisse porque Macunaíma era filho. E o herói 
pediu que Exu fizesse sofrer Venceslau Pietro Pietra que era o gigante 
Piaimã comedor de gente. (ANDRADE, 2017, pp. 68-76). 

 

Diante do exposto, evocamos a clareza com que o episódio retrata o comportamento 

do protagonista. Note-se a forma como o modo de proceder do personagem, movido 

exclusivamente pela raiva, diante de uma situação de desvantagem em relação ao gigante, 

quando perde o seu talismã.  

 Quanto a tal modo de proceder, notamos que o herói, ao dar vazão aos sentimentos de 

vingança, nos propicia identificar traços morais de seu caráter perverso, como odiar, desejar 

matar e causar sofrimento a alguém, tal como bem evidenciado no trecho: “Macunaíma estava 

muito contrariado. [...] e isso dava ódio. O milhor era matar Piaimã [...] E o herói pediu que 

Exu fizesse sofrer Venceslau Pietro Pietra...”. (ANDRADE, pp. 68-76). Dessa maneira são 

trazidas à tona características comportamentais próprias de um anti-herói, integrando uma 

personalidade impulsiva na qual inexiste o predomínio da razão e de valores morais. 

Logo, é possível alegarmos que Macunaíma age impulsivamente, o que se repete  

quando, também motivado pela raiva, sai rumo ao terreiro de macumba da Tia Ciata, no Rio 

de Janeiro. Assim, realiza-se, no interior desse espaço de rituais religiosos, procedimentos de 

culto a entidades invocadas para tornar realidade os pedidos feitos aos orixás, no caso do 

herói à Exu, durante toda a cerimônia religiosa, de forma a nortear o seu comportamento. O 

que remete aos diversos cultos às divindades em terreiros de candomblé, como parte da 

tradição histórica cultural brasileira. 

                                                 
 

35(cap. 7) do tupi sairê, espécie de dança dos índios Tapuia; provável influência portuguesa. (ANDRADE, 2017, 

p.264). 
36(cap. 7) eufemismo para diabo, cujo nome o povo evita de pronunciar. (ANDRADE, 2017, p. 252). 
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Entre os procedimentos executados no terreiro da Tia Ciata, destacamos todo um rigor 

ritualístico para a concretização do ato cerimonioso, tal como, em um primeiro momento, faz-

se as saudações às entidades por meio da dança (o sairê), de provável influência portuguesa, 

tem-se o consumo de bebidas (o garrafão de pinga obrigatório), seguidamente de entoação da 

reza sagrada (a melopéia monótona) para a incorporação de Exu, divindade do candomblé. E, 

por fim, o ritual é consolidado com adorações às divindades, benzimentos e pedidos 

realizados pelo herói, mediante promessas feitas pela entidade de Exu. Em meio a esse 

contexto religioso de feitiçarias como a “pajelança”, citada no referido episódio, entendemos 

que o herói é obrigatoriamente submetido aos rituais do candomblé e, deste modo, 

acreditamos que dentro da sua realidade mítica há o momento em que o personagem 

incorpora hábitos não singulares ou exclusivos, mas que fazem parte de costumes histórico-

sociais que norteiam o comportamento dos indivíduos na sociedade onde nascem e vivem.  

Partindo-se da ideia de que a vida religiosa faz parte dos nossos valores e costumes 

históricos, sociais e morais, verificamos que o episódio “Macumba” (Cap.VII) retrata os 

fortes laços que o homem mantém com sua religiosidade. Assim sendo, cabe exaltarmos o 

seguinte pensamento do antropólogo DaMatta: 

 

A linguagem religiosa do nosso país é uma linguagem da relação e da 
ligação. [...] Somos um povo que certamente acredita mais no outro 
mundo do que num Deus autoritário e justiceiro, dono de 
mandamentos estanques e excludentes. E o outro mundo brasileiro é 
um plano onde tudo finalmente faz sentido. [...] O outro mundo tem 
muitas formas e são vários os caminhos de se chegar até ele no Brasil. 
Mas, por detrás de todas as diferenças, sabemos que lá, nesse céu à 
brasileira, é possível uma relação equilibrada de todos com todos. 
Esta, pelo menos, é a esperança que se imprime nas forças mais 
populares de religiosidade. (DAMATTA, 2004, p.68). 
 

Isso tudo torna-se nítido quando o personagem Macunaíma, decididamente, dirige-se 

ao Terreiro da Tia Ciata em busca de ajuda extraterrena, para invocar forças ocultas, oriundas 

de divindades sagradas, conforme identificado nesta passagem da narrativa: “Macunaíma [...] 

resolveu tomar um trem e ir no Rio de Janeiro se socorrer de Exu diabo [...] no Mangue no 

zungu da tia Ciata [...] negra velha com um século de sofrimento [...] Então a mãe de santo 

entoou a reza sagrada de Exu, melopeia monótona. [...] principiou se movendo bem diferente 

[...] era Exu. [...] E o herói pediu que Exu fizesse sofrer Venceslau Pietro Pietra.” 

(ANDRADE, 2017, pp. 68-76). 
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Ainda, à luz teórica de Roberto DaMatta é cabível salientarmos desse episódio da 

“Macumba” (Cap. VII) que os fortes laços que o homem mantém com o mundo religioso, por 

meio de divindades sagradas (exemplo: Exu, além de outras entidades como: Ogum, Oxum, 

etc.), o direcionam, nos caminhos do sobrenatural, rumo à busca de uma solução para os seus 

problemas. E para a concretização desses cultos há espaços especiais demarcados por igrejas, 

terreiros, centros espíritas, etc, para a invocação das entidades sagradas (ex.: Macunaíma no 

Terreiro da Tia Ciata, a qual invoca Exu, entidade sagrada do Candomblé.”), mediante rituais 

religiosos já mencionados como as saudações às entidades, a prática das danças, o consumo 

de bebidas ritualísticas e a execução de cantos, de rezas e de benzimentos (ex.: a mãe de 

santo, Tia Ciata, entoou a reza sagrada do Exu), finalizando-se todo o ritual por meio de 

pedidos e promessas (ex.: Macunaíma pede a Exu que faça sofrer Pietro Pietra, e Exu promete 

fazer tudo que o herói pediu).  

Disso tudo, podemos frisar que há valores morais universais, que se perpetuam por 

serem determinantes incisivos no comportamento do homem, tal como sua crença em diversos 

cultos religiosos. E, dessa maneira, podemos dizer que o culto religioso, colocado em 

evidência no referido episódio da “Macumba”, nos permite identificar a influência 

afrobrasileira em nossa cultura popular religiosa. Como exemplo, há o candomblé, 

incorporado ao nosso cristianismo com suas entidades sobrenaturais como: Exu, Ogum, 

Oxum, Xangô, etc. Temos também a influência da cultura portuguesa na dança, como no caso 

do Sairê, além das diversificações de rezas para cada entidade sagrada (ex. melopeia 

monótona, reza para Exu) etc. Logo, é cabível inferirmos que somos submetidos a valores e 

visões de mundo muito diferenciados em relação aos cultos, costumes, tradições, hábitos, a 

determinarem nosso comportamento no âmbito cultural. 

Os costumes, os hábitos e as crenças religiosas são constituídos ao longo do tempo e 

transferidos ao indivíduo na sociedade, contrariamente ao que ocorre com os impulsos 

irrefletidos, que, como se sabe, são modos de reagir de forma imediata diante de situações ou 

de ações inesperadas, desagradáveis ou não, tal como observado no episódio que acabamos de 

analisar, pautado pela vingança contra o gigante Pietro Pietra. 

Se, como diz M. Cavalcanti Proença, em seu Roteiro de Macunaíma, o anti-herói de 

Mário pertence à categoria de “seres nem culpados nem inocentes nem alegres nem tristes 
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mas dotados daquela soberba indiferença que Platão ligava à sabedoria”37 (PROENÇA, 1978, 

p. 15), destaquemos um trecho do romance que elucida essa falta de consciência moral:  

 

No outro dia bem cedinho foram todos trabucar. A princesa foi no roçado 
Maanape foi no mato e Jiguê foi no rio. Macunaíma se desculpou, subiu na 
montaria e deu uma chegadinha até a boca do rio Negro pra buscar a 
consciência deixada na ilha de Marapatá. Jacaré achou? Nem ele. Então o 
herói pegou na consciência dum hispano-americano, botou na cabeça e se 
deu bem da mesma forma. (ANDRADE, 2017, p. 182). 

 

Note-se a referência irônica (e de modo a satirizar relatos míticos indígenas) a uma 

figurada “falta de consciência”. Nesse sentido, o qualificativo dado a Macunaíma, de “herói 

sem nenhum caráter”, parece-nos apontar para um sentido mais amplo: o de que na verdade 

ele é um herói com vários caracteres…, ou caracteres intercambiantes. 

Julgamos também necessário exaltarmos, à vista da ausência do caráter moral do 

herói, a questão da própria inconstância do comportamento do personagem, evocando assim 

uma importante visão do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, o que talvez nos sirva de 

elucidação para as atitudes ambíguas do personagem. Afirma ele:  

 
Essa proverbial inconstância [inconstância da alma selvagem – que, 
aliás, é frase que dá nome a obra do autor sobre o pensamento 
ameríndio] não foi registrada apenas para as coisas da fé. Ela passou, 
na verdade, a ser um traço definidor do caráter ameríndio, 
consolidando-se como um dos esteriótipos do imaginário nacional: o 
índio mal converso que, à primeira oportunidade, manda Deus, enxada 
e roupas ao diabo, retornando feliz à selva, presa de um atavismo 
incurável. A inconstância é uma constante da equação selvagem. 
(VIVEIROS, 2002, p. 183). 
 

O antropólogo aponta aqui o modo como o “homem branco” (o português 

colonizador) estigmatiza muito negativamente os índios que encontra no continente, quando o 

invade. Como eram de difícil conversão ao catolicismo (costumava dizer-se convertido à 

religião europeia, mas logo o catequista percebia que na prática não havia conversão 

nenhuma), além de rechaçar também com rapidez qualquer trabalho e o uso de roupas. O 

rótulo segundo o qual os nativos teriam, então, uma “alma inconstante” logo se difundiu. 

Como reconhecer alguma régua moral em indivíduos que assim agiam? Tal falta de 

moralidade, para nossos ancestrais, era traduzida como falta de constância espiritual (da 

                                                 
 

37Assertiva extraída por Cavalcanti Proença da obra Aspectos, de Platão, p. 15. 
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alma), um diagnóstico bastante grave numa época em que o catolicismo comandava todos 

juízos sobre o valor dos homens a partir da doutrina cristã-metafísica (ou seja, aquela que 

dava mais importância ao que está além do plano físico, no plano espiritual, divino ou 

suprassensível). 

Até que ponto, então, a inconstância que observamos nas atitudes de Macunaíma, 

atrelada à ausência de um senso crítico moral, não seria uma figuração literária dessa 

antiquíssima imagem que os europeus tinham dos índios do Novo Mundo?  

Outro modo de descrevê-lo é apontar que ele simplesmente não possui caráter 

psicológico, o que nos remente ao pensamento de Gilda de Mello e Souza (2003, p. 38), 

quando ela diz que o cérebro do herói permanece imaturo, preso aos esquemas lógicos do 

pensamento selvagem, ao evocar a anedota da cotia no romance-rapsódia, do episódio 

“Maioridade” (Cap. II, p.25). Aponta que, quando Macunaíma se torna homem adulto, mas 

com cabeça pequena “e a carinha enjoativa de piá” (características que não nos parecem 

gratuitas), ele na verdade mantém características da criança no adulto, do alógico no lógico, 

do primitivo no civilizado.  

Como julgá-lo moralmente ao criar situações conflituosas por pura vontade imediatista 

de , como por exemplo a do trecho que se segue?: “Vei queria que Macunaíma ficasse genro 

dela [...]. Macunaíma agradeceu e prometeu […]. Quando Vei com suas filhas chegaram do 

dia e era a boca-da-noite as moças que vinham na frente encontraram Macunaíma e a 

portuguesa brincando mais. Então as três filhas [...] se zangaram.” (Cap. VIII, pp. 83-84).   

Como no caso da vingança contra Pietro Pietra (episódio “Macumba”, Cap.VII, que 

analisamos acima), passagens como essa nos remetem à hipótese básica da teoria de 

Nietzsche, cujo objetivo teria sido, segundo um pesquisador especializado na obra do 

filósofo:“...mostrar que é possível que conceitos morais humanos se refiram a sentimentos 

que tiveram sua origem nas sensações mais básicas de todo ser orgânico, ou seja, as de prazer 

e dor”. (ITAPARICA, 2002, p. 30). Os atos de Macunaíma parecem ser motivados, a todo 

momento e de forma imediatista, apenas pelo nível mais cru desses impulsos basais de dor e 

prazer. 

À vista disso, pareceu-nos viável esquematizar a teoria do filósofo Nietzsche, que 

apresenta uma hipótese genética (ou genealógica), em vez de uma tese estritamente científica, 

cujo ousado objetivo seria o de remeter toda a moralidade às sensações de prazer ou de dor e 

seus desdobramentos e consequências, conforme o quadro abaixo: 
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Sentimentos            motivam        conceitos morais humanos: 

origem: prazer e/ou dor                        representam determinados 

                     valores e surgem em determinados 

                       períodos designando as ações humanas. 

 

É de fundamental importância referir também que Macunaíma, por ser uma obra 

ficcional não realista, não nos permite apontar (ou julgar, segundo padrões sociais atuais, ou 

mesmo da época em que foi lançado) qual seria o grau de veracidade do comportamento 

“moral” de Macunaíma, como também dos demais personagens e situações observadas ao 

longo da narrativa. Assim sendo, é possível ainda apostarmos que não há obrigatoriedade de 

julgar realisticamente (ou seja, à luz de uma suposta verossimilhança perseguida) obras 

ficcionais não realistas. Mas, acreditamos que há possibilidades de fazermos suposições 

acerca das condutas e dos comportamentos morais de Macunaíma como reflexo das ações 

morais do homem na sociedade, dentro de cada contexto sócio-histórico. 

Na verdade, tudo se passa no campo de um estranhamento, de um deslocamento entre 

a figuração que parodia o mito indígena e nossa régua moral moderna e burguesa. De acordo 

com o filósofo alemão, na modernidade nos é permitido desenvolver um potencial crítico a 

respeito da moralidade em si, acerca da valoração dos conceitos e condutas morais 

construídos, adquiridos e colocados em prática pelos indivíduos socialmente. E, desta forma, 

aguçarmos nossa curiosidade crítica acerca dos ambientes temporais e espaciais, nos quais 

ocorrem a nossa formação moral, isto é, a nossa consciência moral, de modo a analisarmos os 

processos de formação da moralidade. 

 Como já destacamos, Mário de Andrade não estava escrevendo um tratado sobre os 

mitos indígenas, nem sobre o comportamento dos índios, mas um romance de perfil mítico-

ficcional “descompromissado” (essa é uma das formas como ele se refere ao livro em seu 

prefácio), com o comportamento indígena figurado de forma muito distorcida (e mesmo 

parodiada) por conta do trabalho da ficção. 

 A seguirmos o que escreve Nietzsche, nosso desafio seria o de pensar a moralidade no 

âmbito da “transvaloração de todos os valores”, isto é, da valoração dos valores morais sob 

novas perspectivas a partir do conhecimento da genealogia desses valores que foram 

construídos culturalmente, no tempo e no espaço, com uma gênese histórica mapeável, e sem 

que criemos, em nenhum momento, hierarquias pré-estabelecidas entre quaisquer desses 

valores morais. À luz da obra de Nietzsche, acreditamos que essas perspectivas possam ser 

obtidas por meio da descoberta da consequência, do sintoma, da máscara, da hipocrisia, da 
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enfermidade, do equívoco que envolvem esses valores em seus ambientes e tempos históricos 

localizáveis e criticáveis. Nietzsche fala ainda na busca pela causa, pelo remédio, pelo 

estimulante, pela inibição, pelo veneno responsáveis pela formação de novos juízos de valor 

moral. 

Assim, é pertinente elucidarmos que no romance-rapsódia de Mário o conceito moral 

da malandragem é de efeito negativo (não aceitação do indivíduo socialmente) em relação à 

tradição (aos cânones da moral ocidental), por ser um termo ambivalente diante da ideia de 

honestidade, a qual tem valência positiva (aceitação do indivíduo socialmente). Mas, quando 

o termo malandragem for analisado pelo viés da sociedade heterodoxa não-ocidental (a 

brasileira, com alto grau de informalidade profissional e criminalidade, por exemplo), seu 

efeito poderá ser positivo, numa inversão que remete a uma transformação histórica e cultural 

do juízo frente aos atos morais.(Como analisamos especificamente no capítulo precedente, ao 

destacar o ensaio Dialética da malandragem, de Antonio Candido). 

Portanto, sob a ótica teórica da inversão de valores do filósofo Nietzsche, há a 

necessidade de colocar em prática o filosofar histórico, necessário para um novo modo de 

conhecimento dos valores morais pelo ser humano, de maneira que nunca haja um julgamento 

uno ou hegemônico acerca das condutas humanas. 

  

3.2. Um ócio às avessas 
 

 A nosso ver, podem ser largas as interpretações acerca do ócio no romance Macunaíma. 

Como se sabe, a ociosidade como característica do protagonista da obra é intensamente 

explorada no interior da narrativa. A apologia a tal traço do personagem, estampado em um 

dos principais bordões deste romance-rapsódia, o famoso “Ai! Que preguiça!...”, nos parece 

permitir uma bifurcação do modo de interpretar a conduta do herói: a ociosidade seria 

sinônimo de “liberdade” constituinte ou de “perversão” no âmbito da improdutividade?  

 É perceptível na obra que muitas das ações, que expressam o “ócio” do “herói da nossa 

gente”, configuram-se como ironias no tocante à valorização dada ao trabalho, em meio ao 

contexto sócio-histórico e cultural da modernidade ocidental – uma questão que é ambígua no 

âmbito do modernismo como movimento cultural no Brasil da época. Assim, torna-se 

pertinente identificarmos passagens da narrativa que elucidam a prática do ócio ou a defesa da 

postura ociosa por parte do personagem.  

 Propomos a denominação de um “ócio às avessas” do herói, no sentido de entendermos 

esse ócio como uma reviravolta positiva, vista como desejada e necessária para a 
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contemplação do prazer por meio da “brincadeira”, a qual tem como pano de fundo a própria 

ironia, o cômico, a sátira para a abordagem do comportamento do homem no mundo. O que 

também traz à baila fortes tensões sub-reptícias ao processo de modernização de um país à 

margem do capitalismo mundial, como o Brasil – como se sabe, desde o descobrimento foram 

os índios nativos e os negros trazidos pelo mercado escravocrata que mais sofreram (inclusive 

“na pele”!) as pesadas consequências dessa modernização contraditória. 

 Nesse sentido, podemos propor reflexões sobre a ideia de um ócio que seja produtivo ou 

possibilitador de um modo não convencional de estar-no-mundo, o que nos permitiria orientar 

a discussão sobre a “preguiça” e suas expansões simbólicas a partir das atitudes e 

comportamentos do personagem Macunaíma, possibilitando visualizá-lo como um reflexo às 

avessas do homem na modernidade. Pois, a realidade do homem no seio da modernidade 

ocidental, de acordo com as circunstâncias cotidianas da vida, é de um indivíduo marcado 

pela alienação imposta pelo capitalismo industrial do século XIX e do início do XX.  

 Em relação a este pensamento de um “ócio às avessas”, tem-se a oportunidade de 

desconstruir a ideia pejorativa atribuída ao “ócio” como inércia. Pois, as traquinagens do 

personagem Macunaíma nos incitam a pensar o “ócio” como momento de “liberdade”, nos 

instantes em que o herói, ao criar as suas fantasias brincalhonas, zombeteiras ou mesmo  

traquinas e perversas (quando engana os outros, se vinga ou ri da desgraça alheia), possibilita 

o seu livre trânsito no mundo prazeroso ou conflituoso. O que, de certa forma, nos induz a 

pensar no herói como uma figura que desconhece o menor sinal de subserviência ao outro, 

subserviência que é claramente necessária, por exemplo, como elemento da noção de trabalho 

na modernidade. 

 Desta forma, entendemos que a narrativa ficcional de Mário de Andrade cria margens 

para essas múltiplas interpretações. Principalmente quando associamos ao “anti-herói” a ideia 

de “pura ação”, ligada a sua ociosidade. Isso tudo em decorrência de um conjunto de 

comportamentos exercidos pelo personagem, durante a busca dos seus momentos de intenso 

prazer e, até mesmo, como já mencionados anteriormente, de conflitos (prazerosos ou não) 

gerados pelo próprio herói.  

 E o que nos chama muito a atenção é que no final de um grande número de episódios da 

narrativa – listemos quatro: O “Boiuna Luna” (Capítulo IV), “Piaimã” (Capítulo V), 

“Muiraquitã” (Cap. XIV) e a “Ursa Maior” (Capítulo XVII), –, o personagem Macunaíma se 

põe a rir mesmo diante de conflitos e situações prejudiciais a ele que, por sua vez, tinham sido 

geradas por ele mesmo!, às vezes de forma perversa ou traquinas. Observamos que o 
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protagonista investe em suas ações ociosas, as quais demonstram a sua aversão ao trabalho 

desempenhado no alienado mundo “civilizado”.  

 Dessa forma, evocamos o episódio “Boiuna Luna”, que retrata um dos conflitos 

vivenciados pelo personagem durante seu duelo com o monstro Capei, que termina com a 

perda de sua muiraquitã. Mesmo diante de tamanha tristeza pela perda do seu tembetá, o 

herói, em meio ao seu ócio, põe-se, no final do episódio, a gargalhar do passarinho uirapuru e 

a fingir ignorá-lo, depois que o mesmo lhe conta sobre quem estava de posse de sua pedra da 

sorte, como se lê na seguinte passagem:  

 

[...] se escutou um urro guaçu e Capei veio saindo d’água. [...] Capei era a 
boiúna. Macunaíma ergueu o busto [...] e avançou pro monstro. Capei 
escancarou a goela e soltou uma nuvem de apiacás. [...] Macunaíma bateu 
que mais bateu vencendo os marimbondos. O monstro atirou uma guascada 
tirlintando com os guizos do rabo, [...] nesse momento uma formiga tracuá 
mordeu o calcanhar do herói. Ele agachou distraído com a dor e o rabo 
passou por cima dele indo bater na cara de Capei. [...] ela urrou mais e deu 
um bote na coxa de Macunaíma. Ele só fez um afastadinho com o corpo, 
agarrou num rochedo e juque! decepou a cabeça da bicha. 
O corpo dela se estorceu na corrente enquanto a cabeça com aqueles olhões 
docinhos vinha beijar vencida os pés do vingador. O herói teve medo e jogou 
no viado mato dentro acompanhado pelos manos. 
- Vem cá, siriri, vem cá! Que a cabeça gritava. 
Eles chispavam mais. Correram légua e meia e olharam pra trás. A cabeça de 
Capei vinha rolando sempre em busca deles. [...]. 
E chisparam outra vez. Atravessaram os sambaquis do Caputera38 e do 
Morrete num respiro. Logo adiante havia um rancho teatino. Entraram e 
fecharam a porta bem. Então Macunaíma pôs reparo que perdera o tembetá. 
Ficou desesperado porque era a única lembrança que guardava de Ci. [...] 
No outro dia os manos deram um campo até a beira do rio mas campearam 
campearam em vão, nada de muiraquitã [...]. E os manos bateram pé na 
estrada outra vez [...]. O silêncio era feio e o desespero também. De vez em 
quando Macunaíma parava pensando na marvada... [...] chorava muito 
tempo. [...] o Negrinho do pastoreio pra quem Macunaíma rezava 
diariamente se apiedou do panema39 e resolveu ajudá-lo. Mandou o 
passarinho uirapuru. Quando sinão quando o herói escutou um tatalar 
inquieto e o passarinho uirapuru pousou no joelho dele. Macunaíma fez um 
gesto de caceteação e enxotou o passarinho uirapuru. Nem bem minuto 
passado escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. 
Macunaíma nem se amolou mais. Então o passarinho uirapuru agarrou 
cantando com doçura e o herói entendeu tudo o que ele cantava. E era que 
Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a muiraquitã na praia do rio 
quando subia no bacupari. Porém agora, cantava o lamento do uirapuru, 

                                                 
 

38(cap. 4) “Sítio pré-histórico no litoral de Santa Catarina onde existem sambaquis.” (ANDRADE, 2017, p. 247). 
39(cap. 4) do tupi pa’nema. Pessoa infeliz na caça, na pesca, nos amores, nos negócios. O mesmo azarado, 

caipora, palerma. (ANDRADE, 2017, p. 262). 
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nunca mais que Macunaíma havia de ser marupiara40 não, porque um 
tracajá41 engolira a muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha 
vendido a pedra verde pra um regatão peruano se chamando Venceslau 
Pietro Pietra. O dono do talismã enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá 
em São Paulo, a cidade macota lambida pelo igarapé Tietê. 
Dito isto o passarinho uirapuru executou uma letra no ar e desapareceu. 
Quando os manos chegaram da pesca Macunaíma falou pra eles: 
- Ia andando por um caminho negaceando um catingueiro e vai, presenciei 
um friúme no costado. Botei a mão e saiu uma lacraia mansa que me falou 
toda a verdade.  
Então Macunaíma contou o paradeiro da muiraquitã e disse pros manos que 
estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal Venceslau Pietro Pietra  e 
retomar o tembetá roubado. 
[...] Si vocês venham comigo muito que bem, si não, homem, antes só do 
que mal acompanhado! [...] Hei de ir só pra tirar a prosa do passarinho 
uirapuru, minto! da lacraia. 
Depois que discursou Macunaíma deu uma grande gargalhada imaginando 
na peça que pregava no passarinho. (ANDRADE, 2017, pp. 39-44). 

 

 Depreendemos desse episódio que o elemento-chave a gerar os maiores conflitos por 

que passará o herói até o término de toda narrativa é a muiraquitã, seu amuleto sagrado, que 

ganhara de Ci, a mãe do mato-virgem, logo após o encontro amoroso entre os dois. Ci, na 

condição de grande e verdadeiro amor de Macunaíma, nos leva a acreditar que o amuleto 

representa a satisfação máxima do prazer buscado pelo herói, isto é, seu “ócio máximo”. E 

assim, Macunaíma enfrenta todos os possíveis obstáculos, mesmo quando temeroso diante do 

gigante Venceslau Pietro Pietra, para recuperar a todo custo seu objeto sagrado, que está sob o 

poder desse gigante, conforme verificado no episódio “Piaimã” (Cap. V). 

 Nesse episódio o personagem Macunaíma e seus manos, Jiguê e Maanape, dirigem-se a 

São Paulo com o objetivo veemente de recuperar seu objeto sagrado, o tembetá42, isto é, 

aquela mesma muiraquitã. Notamos que quanto mais próximo o herói se mantiver desse 

objeto, maiores serão as situações conflituosas enfrentadas por ele, principalmente, diante de 

sua exposição ao perigo, quando defronte de Venceslau Pietro Pietra. Porém, jamais abrindo 

mão da sua ociosidade, que lhe permite praticar suas “diversões” sexuais insaciáveis, nem do 

planejamento de provocações perversas para afrontar o gigante comedor de gente, como 

observamos na seguinte passagem: 

                                                 
 

40(caps. 3, 4, 12 e 15) do tupi marupi’ara. Designação de pessoa feliz, bem-sucedida, quer na pesca, quer na 

caça, na profissão, nos amores. Amazonas. (ANDRADE, 2017, p. 259). 
41(cap. 4) do tupi taraka’ya. Réptil da ordem dos quelônios.Tartaruga de água doce, cuja carne e ovos são usados 

como alimento na região. (ANDRADE, 2017, p. 267). 
42(caps. 4 e 15) do tupi t~ebe ta, pedra do lábio. Designação de qualquer objeto duro e inflexível que os índios 

introduzem no furo artificial do beiço inferior, exceto o botoque. (ANDRADE, 2017, p. 266). 
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Macunaíma vinha com os dois manos pra São Paulo. Foi o Araguaia que 
facilitou-lhes a viagem. Por tantas conquistas e tantos feitos passados o 
herói não ajuntara um vintém só mais os tesouros herdados da icamiaba 
estrela estavam escondidos nas grunhas do Roraima lá. Desses tesouros 
Macunaíma apartou pra viagem nada menos de quarenta vezes quarenta 
milhões de bagos de cacau, a moeda tradicional. [...]. Porém entrando nas 
terras do igarapé Tietê adonde o burbom vogava e a moeda tradicional não 
era mais cacau, em vez, chamava arame contos contecos mil-réis borós 
tostão duzentorréis quinhentorréis, cinquenta paus, noventa bagarotes, [...]. 
Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar, ele, 
herói!...Murmurou desolado: 
- Aí! que preguiça!... 
[...] Porém Maanape falou assim: 
- Deixa de ser aruá, mano! [...] desanima não que arranjo as coisas! 
Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro pra 
comerem e barganhando o resto na Bolsa apurou  perto de oitenta contos de 
réis. [...]. Oitenta contos não valia muito mas o herói refletiu bem e falou 
pros manos:  
-Paciência. A gente se arruma com isso mesmo [...].  
E foi numa boca-da-noite fria que os manos toparam com a cidade macota 
de São Paulo esparramada a beira-rio do igarapé Tietê. [...] Macunaíma 
campeou campeou mas as estradas e terreiros estavam apinhados  de 
cunhãs tão brancas tão alvinhas, tão!...Macunaíma gemia. Roçava nas 
cunhãs [...] perdido de tanto gosto e tanta formosura. Afinal escolheu três. 
Brincou com elas na rede estranha plantada no chão [...]. Depois, por causa 
daquela  rede ser dura, dormiu atravessado sobre os corpos das cunhãs. E a 
noite custou pra ele quatrocentos bagarotes. 
A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da 
bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E 
aquele diacho de sagui-açu que o carregara pro alto do tapiri tamanho em 
que dormira… Que mundo de bichos! que despropósito de papões 
roncando, mauaris juruparis sacis e boitatás nos atalhos  nas sacovas nas 
cordas dos morros furados [...]. As cunhãs rindo tinham ensinado pra ele 
que o sagui-açu não era saguim não, chamava elevador e era uma máquina. 
De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros cuquiadas 
sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas clácsons 
campainhas apitos buzinas e tudo era máquina. As onças-pardas não eram 
onças- pardas, se chamavam fordes hupmobiles chevrolés dodges mármons 
e eram máquinas. Os tamanduás boitatás as inajás de curuatás de fumo, em 
vez eram caminhões autobondes anúncios luminosos relógios faróis rádios 
motocicletas telefones gorjetas postes chaminés...Eram máquinas e tudo na 
cidade era só máquina! [...] Estava com a boca cheia de sapinhos por causa 
daquela primeira noite de amor paulistano. [...] Macunaíma passou então 
uma semana sem comer nem brincar só maquinando nas brigas sem vitória 
dos filhos da mandioca com a Máquina. A máquina era que matava os 
homens [...] No outro dia estava tão fadigado da farra que a saudade bateu 
nele. Se lembrou da muiraquitã. Resolveu agir logo [...]. Venceslau Pietro 
Pietra morava num tejubar maravilhoso [...] no fim da rua Maranhão [...].  
Macunaíma falou pra Maanape que ia dar uma chegadinha até lá [...].  
Então Maanape acompanhou o mano. Por detrás do tejupar do regatão vivia 
a árvore Dzalaúra-Iegue que dá todas as frutas [...]. Os dois manos estavam 
com fome. Fizeram um zaiacúti com folhagem [...] esconderijo no galho 
mais baixo da árvore pra flecharem a caça devorando as frutas [...] . [...] 
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Maanape atirava com a sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás do 
zaiacúti a caça caindo. Caça caía com estrondo [...]. Porém o estrondo tirou 
Venceslau Pietro Pietra do farniente e ele veio saber o que era aquilo. [...] 
Então enxergou o dedo mindinho do herói escondido e atirou um baníni na 
direção. Se ouviu um grito gemido comprido, juuúque! E Macunaíma 
agachou com a flecha enterrada no coração. [...] Piaimã sossegou. [...] 
Agarrou o defunto por uma perna e foi puxando. Entrou na casa. Maanape 
desceu da árvore desesperado [...]. O herói picado em vinte vezes trinta 
torresminhos bubuiava na polenta fervendo. Maanape catou os pedacinhos 
e os ossos e estendeu tudo no cimento pra refrescar. Quando esfriaram [...]. 
Então Maanape embrulhou todos os pedacinhos sangrando em folhas de 
bananeira, jogou o embrulho num sapicuá e tocou pra pensão. Lá chegando 
botou o cesto de pé assoprou fumo nele e Macunaíma veio saindo meio 
pamonha deu guaraná pro mano e ele ficou taludo outra vez. [...] No outro 
dia Macunaíma acordou com escarlatina e levou todo o tempo da febre 
imaginando que carecia da máquina garrucha pra matar Venceslau Pietro 
Pietra. [...] Então virou Jiguê na máquina telefone, ligou pro gigante e 
xingou a mãe dele. (ANDRADE, 2017, pp. 45-57). 

  

 Nesse episódio “Piaimã” (Cap. V), identificamos ainda um choque entre culturas do 

mundo “primitivo” e “civilizado”, quando o herói chega a São Paulo. Pois, temos que 

Macunaíma, em meio a sua ociosidade, depara-se com elementos do mundo capitalista, como 

as máquinas, fazendo associações com o seu mundo “primitivo”, como: o “elevador” era o 

“sagui-açu”, as “Campainhas” e “buzinas” eram “piados berros...”, os “relógios” e “telefones” 

eram os “tamanduás” “boitatás”. E, dessas associações conclui o herói que “a máquina é que 

matava os homens”. Então, é possível compreendermos, talvez, essa frase do herói no sentido 

de que o mundo das máquinas é propício a destruir os sentimentos mais íntimos do homem 

(sua sensibilidade humana), fazendo com que perca o seu senso crítico diante do mundo. 

  Macunaíma, ainda, contrai doenças ao buscar prazeres sexuais, na noite paulistana, 

como: “boca cheia de sapinhos”, deparando-se com um mundo capitalista movido pelo 

dinheiro, visando-se ao lucro, onde a sua moeda (os “bagos de cacau”) não tem o menor valor 

no mundo citadino.  

 Desse modo, identificamos também nesse episódio, figuras representativas do 

capitalismo com as quais o personagem, diretamente, se depara, como: o gigante Pietro Pietra, 

representante da burguesia alienadora e do “ócio improdutivo” e as cunhatãs, tal como as 

referidas “alvinhas” e “brancas”, a venderem serviços sexuais, portanto, representantes 

também da classe alienadora, no caso, do sexo. E quanto à rede citadina (representativa do 

“ócio” e do “prazer”), na qual se deita com as cunhatãs, podemos dizer que não proporciona a 

Macunaíma o mesmo prazer que estava acostumado a ter com a rede do seu mundo 

“primitivo”. Pois, para o herói a rede citadina tem uma configuração diferente, ao ser 
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desconfortável (cama dura), além de onerosa. Logo, notamos que a busca de prazer pelo herói 

na cidade não é tão satisfatória como em seu mundo “primitivo”. 

 Portanto, tem-se no final do episódio, que o herói ao investir em suas ações ociosas, não 

consegue executar de forma feliz os seus planos, quando realiza um embate entre ele e o 

gigante Pietro Pietra. Porém, o herói morre com uma flechada no meio do coração, lançada 

pelo gigante. Mas, no final, retoma a vida com a ajuda de seu irmão feiticeiro, Maanape, 

buscando, outra vez, por meio do seu tempo ocioso, afrontar o gigante ao xingar sua mãe por 

meio de seu irmão Jiguê transformado em telefone, como observado no seguinte trecho: 

“Então virou Jiguê na máquina telefone, ligou pro gigante e xingou a mãe dele.” (Cap. V, p. 57). 

E assim Macunaíma, ociosamente como sempre, procederá até o desfecho final da 

narrativa, travando duelos, primeiramente, com Pietro Pietra e, no final, com a Uiara, a fim de 

recuperar de vez o seu talismã. Desse modo, evocaremos os episódios “Muiraquitã” (Cap. 

XIV) e “Ursa Maior” (Cap. XVII), que nos proporcionarão uma clara visão do destino do 

herói e da sua pedra da sorte, que na realidade é um objeto sagrado da cultura indígena. 

 Em “Muiraquitã” (Cap. XIV), o herói novamente entrará em combate com o gigante 

Pietro Pietra. Para isso, Macunaíma faz uso de sua ociosidade para articular um plano 

minuciosamente centrado na figura do gigante, visando matá-lo certeiramente:  

  

No outro dia de manhã nem bem Macunaíma abriu a janela, [...] Maanape 
entrou no quarto contando que as máquinas jornais anunciavam a volta de 
Venceslau Pietro Pietra. Então Macunaíma resolveu não ter mais 
contemplação com o gigante e matá-lo. Saiu da cidade e foi no mato Fulano 
experimentar força. Campeou légua e meia e afinal topou com uma peroba 
com a sapopemba do tamanho dum bonde. “Esta serve” ele fez. Enfiou o 
braço na sapopemba, deu arranco e o pau saiu da terra não deixando nem 
sinal. “Agora sim que tenho força!” Macunaíma exclamou. Tornou a ficar 
satisfeito e voltou para a cidade. [...] Quando Macunaíma chegou da cidade 
já era noite fechada e ele foi logo tocaiar a casa do gigante. [...] Se escutou 
uma bulha formidável e tomou conta do ar um pituim sufocando. Era 
Venceslau Pietro Pietra que chegava. O motorista se ergueu logo e a criada 
também. Estenderam a mão pra Macunaíma, convidando:- Seu gigante 
chegou de viagem, vamos todos saber como está? Fizeram. Encontraram 
Venceslau Pietro Pietra na porta da rua [...] O gigante riu pros três e falou 
pro motorista:- Vamos lá dentro?- Pois não!Piaimã possuía orelhas furadas 
por causa dos brincos. Enfiou uma perna do rapaz na orelha direita, a outra 
na esquerda e foi carregando o moço nas costas. Atravessaram o parque e 
entraram na casa. Bem no meio do hol de acapu mobiliado com sofás de 
cipó-titica [...], se via um buraco enorme tendo por cima um cipó de 
japecanga feito balanço. Piaimã sentou o moço no cipó e perguntou pra ele si 
queria se balançar um bocado. O moço fez que sim. Piaimã balançou 
balançou, de repente deu um arranco. Japecanga tem espinho... Os espinhos 
entraram na carne do chofer e principiou escorregando sangue no buraco. 
- Chega! já estou satisfeito! que o chofer gritava. - Balança que vos digo! 
secundava Piaimã. Sangue escorrendo. A caapora companheira do gigante 
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estava lá embaixo do buraco e o sangue pingava numa tachada de macarrão 
que ela preparava pro companheiro. O rapaz gemia no balanço: - Ah, si eu 
possuísse meu pai e minha mãe a meu lado não estava padecendo nas mãos 
deste malvado!... Então Piaimã deu um arranco muito forte no cipó e o rapaz 
caiu no molho da macarronada. Venceslau Pietro Pietra foi buscar 
Macunaíma. O herói já estava se rindo com a criadinha. O gigante falou pra 
ele: - Vamos lá dentro? Macunaíma estendeu os braços sussurrando: -Aí!... 
que preguiça!...-Ora vamos!... Vamos? 
-Pois sim... Então Piaimã [...] carregou o herói nas costas de cabeça pra 
baixo prendidos os pés nos buracos das orelhas. Macunaíma aprumou a 
sarabatana e assim de cabeça pra baixo era ver um atirador malabarista de 
circo, acertando nos ovinhos do alvo. O gigante ficou muito incomodado 
virou e percebeu tudo.  
-Faz isso não, patrício! 
Tomou a sarabatana e jogou longe. Macunaíma agarrava quanto ramo caía 
na mão dele. 
- Que você está fazendo? Perguntou o gigante ressabiado. 
- Não vê que os ramos estão batendo na minha cara! 
Piaimã virou o herói de cabeça pra cima. Então Macunaíma fez cócegas com 
os ramos nas orelhas do gigante. Piaimã dava grandes gargalhadas e pulava 
de gozo.  
- Não amola mais, patrício! ele fez. 
Chegaram no hol. Por debaixo da escada tinha uma gaiola de ouro com 
passarinhos cantadores. E os passarinhos do gigante eram cobras e lagartos. 
Macunaíma pulou na gaiola e principiou muito disfarçado comendo cobra. 
Piaimã convidava-o pra vir no balanço porém Macunaíma engolia cobras 
contando: - Falta cinco...E engolia mais outra bicha. Afinal as cobras se 
acabaram e o herói cheio de raiva desceu da gaiola [...] olhou cheio de raiva 
pro gatuno da muiraquitã e rosnou:- Hhhm... que preguiça! 
Mas Piaimã insistia pro herói balangar. 
-Eu até que nem não sei balangar... Milhor você vai primeiro, que 
Macunaíma rosnou. 
-Que eu nada, herói! É fácil que nem beber água! Assuba na japecanga43, 
pronto: eu balanço! 
- Então aceito porém você vai primeiro, gigante. 
Piaimã insistiu mas ele sempre falando pro gigante balançar primeiro. Então 
Venceslau Pietro Pietra amontou no cipó e Macunaíma foi balançando cada 
vez mais forte. [...] Deu um arranco. Os espinhos ferraram na carne do 
gigante e o sangue espirrou.[...] Balançou até o gigante ficar bem tonto e 
então deu um arranco fortíssimo na japecanga. [...] Venceslau Pietro Pietra 
caiu no buraco [...] caiu na macarronada fervendo e subiu no ar um cheiro 
tão forte de couro cozido que matou todos os tico-ticos da cidade [...]. 
Piaimã se debateu muito e já estava morre não morre. Num esforço 
gigantesco inda se ergueu no fundo do tacho. Afastou os macarrões que 
corriam na cara dele, revirou os olhos pro alto, lambeu a bigodeira: 
- FALTA QUEIJO! exclamou... E faleceu. Foi o fim de Venceslau Pietro 
Pietra que era o gigante comedor de gente. Macunaíma quando voltou da 
sapituca foi buscar a muiraquitã e partiu na máquina bonde pra pensão. E 
chorava gemendo assim: - Muiraquitã, muiraquitã de minha bela, vejo você 
mas não vejo ela!... (ANDRADE, 2017, p. 152-164).  

                                                 
 

43(cap. 14) do tupi yape’kaga, trepadeira da família das liliáceas de cuja raiz se extrai uma droga de efeito 

depurativo. O mesmo que salsa americana, salsaparrilha. (ANDRADE, 2017, p. 256). 
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 Identificamos nesse episódio que o herói faz uso do seu tempo livre (seu ócio) quando 

sai da cidade, rumo ao mato (seu mundo “primitivo”), para testar sua força, necessária para 

enfrentar o gigante, como verificado no seguinte trecho: “Saiu da cidade e foi no mato Fulano 

[...] topou com uma peroba com a sapopemba, deu arranco e o pau saiu da terra [...]. ‘Agora 

sim que tenho força!’ Macunaíma exclamou.” (Cap. XIV, p. 152).  Assim, acreditando em sua 

força, toma pulso para enfrentar o gigante, almejando encurralá-lo em sua própria casa. E, 

decididamente, coloca em prática esse seu plano, visando matá-lo, com vistas ao seu único 

desejo, o de resgatar, em definitivo, a muiraquitã. 

 Observamos que o gigante, em sua casa, conduz Macunaíma até o cipó de japecanga 

com espinhos com a intenção de colocá-lo ali sentado, como havia feito com seu chofer, para 

em seguida balançá-lo, com a intenção de empurrá-lo para dentro do buraco em direção à 

tachada de macarrão. E em meio a isso tudo, o herói ainda encontra tempo para colocar em 

prática as suas traquinagens, enquanto é carregado pelo gigante, como constatamos no 

seguinte trecho: “Piaimã [...] carregou o herói nas costas de cabeça pra baixo. [...] Macunaíma 

aprumou a sarabatana e [...] era ver um atirador malabarista de circo, acertando nos ovinhos 

do alvo.” (Cap. XIV, pp. 162-163). E para incomodar o gigante ainda mais, Macunaíma 

apronta outra diabrura tal como: “Piaimã virou o herói de cabeça para cima. Então, 

Macunaíma fez cócegas com os ramos nas orelhas do gigante. Piaimã dava grandes 

gargalhadas e pulava de gozo.” (Cap. XIV, p. 163) 

 Porém, o herói muito esperto tenta ludibriar o gigante ao fazê-lo acreditar que será o 

primeiro a ser balançado na “japecanga”, como observado na seguinte fala: “- Então aceito 

porém você vai primeiro, gigante.” Pois, Macunaíma através da sua astúcia convence o  

gigante a se balançar primeiro, utilizando-se da mesma perversidade do Ítalo regatão para 

com o seu chofer. Desse modo, o gigante cai no buraco, como identificado no seguinte trecho:  

 
“Então Venceslau Pietro Pietra amontou no cipó e Macunaíma foi 
balançando cada vez mais forte. [...] Deu um arranco. Os espinhos ferraram 
na carne do gigante e o sangue espirrou.[...] Balançou até o gigante ficar bem 
tonto e então deu um arranco fortíssimo na japecanga. [...] Venceslau Pietro 
Pietra caiu no buraco [...] caiu na macarronada fervendo [...]. [...] E faleceu. 
Foi o fim de Venceslau Pietro Pietra que era o gigante comedor de gente.” 
(ANDRADE, 2017, p. 164).  

 

 E, finalmente, o herói consegue recuperar sua muiraquitã, mediante o falecimento do 

Ítalo regatão, que foi o primeiro a se balançar. Assim, podemos acreditar, dentro de uma 

ideologia capitalista, que a morte do gigante talvez represente “um grito de liberdade” contra 
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as injustiças da classe “opressora” (sendo o gigante representante da burguesia capitalista) em 

relação à classe dos “oprimidos” (ex. o chofer do gigante, subserviente às suas vontades), 

enquanto Macunaíma, nesse instante, apresenta-se, possivelmente, como um elemento que se 

insurge contra as injustiças cometidas pelo comedor de gente. Desse modo, temos como 

exemplos de injustiças cometidas pelo gigante o caso do seu motorista, tal como identificado 

na narrativa (ex. “O rapaz gemia no balanço: - Ah, si eu possuísse meu pai e minha mãe a 

meu lado não estava padecendo nas mãos desse malvado!” (Cap. XIV, p. 162)) como também 

a própria aquisição indevida da muiraquitã do herói pelo gigante, e assim Macunaíma se 

utiliza da mesma perversidade visando combater o “gatuno44”, Venceslau Pietro Pietra, para o 

resgate da sua pedra da sorte.   

 E por fim, temos o episódio “Ursa Maior” (Cap. XVII) no qual identificamos a extinção 

da tribo dos tapanhumas, o confronto entre o herói e a Uiara, ocasionando na derrota de 

Macunaíma, que perde definitivamente a sua muiraquitã, pedra da sorte que representa o seu 

ócio absoluto, conforme passagem da narrativa abaixo:  

 

Macunaíma se arrastou até a tapera sem gente agora. Estava muito 
contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro, 
no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora transformados na 
cabeça esquerda do urubu-ruxama e nem siquer a gente encontrava cunhãs 
por ali. O silêncio principiava cochilando à beira-rio do Uraricoera. Que 
enfaro! [...] Macunaíma foi obrigado a abandonar a tapera cuja última parede 
trançada com palha de catolé estava caindo. Mas o impaludismo não lhe 
dava coragem nem pra construir um papiri. Trouxera a rede pro alto dum 
teso [...]. Amarrou a rede nos dois cajueiros frondejando e não saiu mais dela 
por muitos dias dormindo caceteado e comendo cajus. Que solidão! O 
próprio séquito sarapintado se dissolvera. [...]. [...]. Só ficara um aruaí muito 
falador. Macunaíma se consolou pensamenteando: “O mal ganhado, diabo 
leva... paciência”. Passava os dias enfarado e se distraía fazendo o pássaro 
repetir na fala da tribo os casos em que tinha sucedido pro herói desde 
infância. Aaah... Macunaíma bocejava [...], muito mole na rede, com as 
mãos pra trás fazendo cabeceiro, o casal de legornes empoleirado nos pés e o 
papagaio na barriga. Vinha a noite. [...] o herói ferrava no sono bem. [...] o 
papagaio [...] falava: - Macunaíma! [...] - Macunaíma! Ôh Macunaíma!-
Deixa a gente dormir, aruaí...- Acorda, herói! É de-dia!- Ah... que 
preguiça!...[...]. Macunaíma dava uma gargalhada e coçava a cabeça cheia de 
pixilinga que é piolho-de-galinha. [...] E assim todos os dias. Uma feita 
janeiro chegado Macunaíma acordou tarde com o pio agourento do tincuã45. 
[...] o herói tremeu e apalpou o feitiço que trazia no pescoço, um ossinho de 
piá morto pagão. Procurou o aruaí, desaparecera. Só galo com a galinha 

                                                 
 

44s. m. e adj. ladrão, ratoneiro; larápio; o que furta [...]; vadio. (Fonte: Dicionário Caldas aulete – acesso 
em: www.aulete.com.br). 
45(cap. 17) alma-de-gato, uirá ou quirápaiê, pássaro feiticeiro. Seu canto, para os indígenas do rio Solimões, 

anuncia desgraças. (ANDRADE, 2017, p. 267). 
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brigando por causa duma aranha derradeira. [...] Vei, a Sol, escorregava pelo 
corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas, virada em mão de moça. Era 
malvadeza da vingarenta só por causa do herói não ter se amulherado com 
uma das filhas da luz. A mão de moça vinha e escorregava tão de manso tão! 
No corpo... Que vontade nos músculos pela primeira vez espetados depois de 
tanto tempo! Macunaíma se lembrou que fazia muito não brincava. Água fria 
diz que é bom pra espantar as vontades... O herói escorregou da rede, tirou a 
penugem de teia vestindo todo o corpo dele e descendo até o vale de 
Lágrimas foi tomar banho num sacado perto que os repiquetes do tempo das 
águas tinham virado num lagoão. Macunaíma depôs com delicadeza os 
legornes na praia e se chegou pra água. A lagoa estava toda coberta de ouro 
e prata e descobriu o rosto deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma 
enxergou lá no fundo uma cunhã lindíssima, alvinha e padeceu de mais 
vontade. E a cunhã lindíssima era a Uiara. [...] Macunaíma queria a dona. 
Botava o dedão n’água e num átimo a lagoa tornava a cobrir o rosto com as 
teias de ouro e prata. Macunaíma sentia o frio da água, retirava o dedão. Foi 
assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia e Vei estava zangadíssima. 
Torcia pra Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagoão e o 
herói tinha medo do frio. [...] E a Uiara vinha chegando [...] com muitas 
danças. Que boniteza que ela era!... [...]. [...]. [...]. E o herói indeciso, vai não 
vai. Sol teve raiva. Pegou num rabo-de-tatu de calorão e guascou o lombo do 
herói.  A dona ali, diz-que abrindo os braços mostrando a graça fechando os 
olhos molenga. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez 
pontaria, se jogou feito em cima dela, juque! Vei chorou de vitória. As 
lágrimas caíram na lagoa num chuveiro de ouro e de ouro. Era o pino do dia. 
Quando Macunaíma voltou na praia se percebia que brigara muito lá no 
fundo. [...] Estava sangrando com mordidas pelo corpo todo, sem perna 
direita, sem os dedões sem os cocos-da-baía, sem orelhas sem nariz sem 
nenhum dos seus tesouros. [...] Quando deu tento das pernas teve ódio de 
Vei. A galinha cacarejava deixando um ovo na praia. Macunaíma pegou nele 
e chimpou-o na cara feliz da Sol. O ovo esborrachou bem nas bochechas 
dela que sujou-se de amarelo pra todo o sempre. Entardecia. Macunaíma 
sentou numa lapa que já fora jabuti nos tempos de dantes e andou contando 
os tesouros perdidos embaixo d’água. E eram muitos, era uma perna os 
dedões, eram os cocos-da-baía, eram as orelhas os dois brincos feitos com a 
máquina patek e a máquina Smith-wesson, o nariz, todos esses tesouros... O 
herói pulou dando um grito que encurtou o tamanho do dia. As piranhas 
tinham comido também o beiço dele e a muiraquitã! Ficou feito louco. 
Arrancou uma montanha de timbó de açacu de tingui de cunambi, todas 
essas plantas e envenenou pra sempre o lagoão. Todos os peixes morreram 
[...]. Era de-tardinha. Então Macunaíma destripou todos esses peixes, todas 
as piranhas e todos os botos, caqueando a muiraquitã nas barrigadas. Foi 
uma sangueira mãe escorrendo sobre a terra e tudo ficou tinto de sangue. Era 
a boca-da-noite. Macunaíma campeava campeava. Soltava gritos de 
lamentação [...]. Nada. O herói varava o campo, saltando na perna só. 
Gritava: - Lembrança! Lembrança da minha marvada! não vejo nem ela nem 
você nem nada! E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis 
dele sobre as florzinhas brancas do campo. [...] O herói não podia mais, 
parou. Cruzou os braços num desespero tão heróico que tudo se alargou no 
espaço pra conter o silêncio daquele penar. [...]. Então Macunaíma não 
achou mais graça nesta terra. Capei bem nova relumeava lá na gupiara do 
céu. Macunaíma cismou inda meio indeciso, sem saber si ia morar no céu ou 
na ilha de Marajó. Um momento pensou mesmo em morar na cidade da 
Pedra com o enérgico Delmiro Gouveia, porém lhe faltou ânimo. Pra viver 
lá, assim como tinha vivido era impossível. Até era por causa disso mesmo 
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que não achava mais graça na Terra... Tudo o que fora a existência dele 
apesar de tantos casos tanta brincadeira tanta ilusão tanto sofrimento tanto 
heroísmo, afinal não fora sinão um se deixar viver; e pra parar na cidade do 
Delmiro ou na ilha de Marajó que são desta terra carecia de um sentido. E 
ele não tinha coragem pra uma organização. Decidiu: - Qual o quê!... 
Quando urubu está de caipora o de baixo caga no de cima, este mundo não 
tem jeito mais e vou pro céu! Ia pro céu viver com a marvada. Ia ser o brilho 
bonito mas inútil porém de mais uma constelação. Não fazia mal que fosse 
brilho inútil não, pelo menos era o mesmo de todos esses parentes, de todos 
os pais dos vivos da sua terra, mães, pais manos cunhãs cunhadas cunhatãs, 
todos esses conhecidos que vivem agora do brilho inútil das estrelas.  
Plantou uma semente do cipó matamatá, filho da luna, e enquanto o cipó 
crescia agarrou numa ita pontuda e escreveu na laje que já fora jabuti num 
tempo muito de dantes: NÃO VIM NO MUNDO PARA SER PEDRA. [...] 
Então Pauí-Pódole teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria. Agarrou três 
pauzinhos jogou pro alto fez em encruzilhada e virou Macunaíma com todo 
o estenderete dele, galo galinha gaiola revólver relógio, numa constelação 
nova. É a constelação da Ursa Maior. [...] A Ursa Maior é Macunaíma. É 
mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra sem saúde e com muita 
saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto 
do céu. (ANDRADE, 2017, pp. 193-204). 

 

 Nesse episódio, verificamos que o herói ao retornar ao seu mundo “primitivo” depara-se 

com um cenário movido pelo silêncio, marcado pela extinção de sua tribo, os tapanhumas: 

“Os manos [...] transformados na cabeça esquerda do urubu-ruxama e nem siquer a gente 

encontrava cunhãs por ali. [...] O próprio séquito sarapintado se dissolvera. [...] Só ficara um 

aruaí muito falador.” (Cap. XVII, p. 193). O episódio nos coloca em contato com esse cenário 

deprimente, marcado pela extinção da tribo do herói, tal como afirma Sterzi:  

 

Se a história de Macunaíma revela-se, ao fim, a história de um massacre (os 
genocídios indígena e africano, ambos ainda em curso, são sintetizados no 
episódio da tribo extinta), é também, antes e depois do fim, a história de um 
desejo de sobrevivência e libertação, de quem, diante da morte e do “silêncio 
imenso” que ela deixa, tem força de dizer que não veio ao mundo “para ser 
pedra” – e que, assim, se faz canto e constelação. (ANDRADE, 2017, 
p.222). 
 

 Diante da citação acima, observamos mais uma vez o personagem Macunaíma em 

transformação, mesmo diante das atrocidades relacionadas ao extermínio da sua tribo. O herói 

procura sempre uma saída, buscando a liberdade. E, assim, se transfigura na estrela Ursa 

Maior. Talvez possamos entender essa sua conduta como um basta ao comportamento atroz e 

insensível da malignidade voraz do colonizador. 

 Desse modo, somos induzidos a recordar dos massacres cometidos contra nossos 

ancestrais, indígenas e africanos. Entendemos esses massacres como extermínios cruéis e 

entendemos (mas não justificamos…) essa imensa e brutal injustiça pelo fato de nossos 
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colonizadores, além de movidos pela cobiça insaciável de um enriquecimento rápido, terem 

herdado de seus antepassados a ideia de que os povos indígenas são incapazes de pensar e de 

refletir acerca de suas ações. Podemos buscar como argumentações da época, complementares  

às citadas acima, as seguintes passagens de Paulo Prado, em Retrato do Brasil, a saber: 

 

Caracterizava o europeu o desamor à terra, aquilo que o nosso historiador 
chamou de transoceanismo: o desejo de ganhar fortuna o mais depressa 
possível para a desfrutar no além-mar. (PRADO, 2006, p. 30) 
 
Se vos perguntam porque tantos riscos se correram, porque se afrontaram 
tantos perigos – escreve o poeta de Y-Juca-Pyrama – porque se subiram 
tantos montes, porque se exploraram tantos rios, porque se descobriram 
tantas terras, porque se avassalaram tantas tribos: dizei-o – e não mentireis: 
foi por cobiça – Cobiça insaciável, na loucura do enriquecimento rápido. 
(Idem, p. 34). 
 

 Assim, Macunaíma busca aliviar a sua solidão com o seguinte pensamento: “O mal 

ganhado, diabo leva... paciência” (Cap.XVII, p. 193). O herói além de doente por contrair as 

doenças do mundo “civilizado”, entre elas o impaludismo, não tem mais abrigo na tapera às 

margens do rio do Uiracoera, pois a aldeia foi extinta. Portanto, Macunaíma passa a morar no 

alto de um teso onde instala sua rede, amarrada a dois cajueiros, passando a maior parte do 

tempo dormindo.  

 O herói, durante esse tempo ocioso de que desfruta solitariamente, na rede instalada 

entre os cajueiros, sem a presença das cunhãs para suas diversões, segundo estava 

acostumado, procura ouvir histórias como distração, histórias sobre os casos ocorridos com 

ele desde sua infância na tribo, por meio da fala do pássaro aruaí. Dessa maneira, Macunaíma 

sente-se honrado por tantos feitos passados, contados pelo pássaro. Caso não fizesse isso, o 

herói passava a dormir por muitos dias. Mas, era acordado pelo referido aruaí que dizia: “- 

Macunaíma! ôh Macunaíma! – Acorda herói! É de-dia!” (Cap. XVII p. 194). E mesmo em 

meio a sua solidão, ele ainda achava graça da situação, tal como observamos no seguinte 

trecho: “Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a cabeça cheia de pixilinga que é 

piolho-de-galinha.” (Cap. XVII, p. 194) 

 Nesse episódio ocorrem ainda outras situações conflituosas para o herói, tais como seu 

confronto com Vei, a Sol, e sua posterior derrota, com a perda definitiva da sua muiraquitã. 

Pois, era do gosto de Vei que o herói fosse seu genro ao se casar com uma de suas três filhas. 

Macunaíma havia prometido, e jurado pela própria mãe morta, que faria gosto em atender seu 

pedido. Mas o herói não cumpre a promessa e é surpreendido pelas três filhas de Vei, quando 

brincava, na jangada, com uma cunhã portuguesa. 
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Vei promete vingança. Seu plano colocado em prática é o de transfigurar a indígena 

Uiara em uma lindíssima alvinha, representando a portuguesa (a europeia), de forma a atrair o 

herói para dentro da Lagoa. Seu plano é concretizado. Macunaíma é enganado pela farsante 

Uiara ao entrar na lagoa para “brincar” com a moça. E assim é vencido pela sua escolha 

funesta, perdendo para sempre sua muiraquitã, símbolo do seu ócio absoluto com Ci, a mãe 

do mato-virgem. Em vista disso, perde o gosto de viver e vai para o céu, transformando-se 

numa constelação nova, a Ursa Maior, como observado na passagem da narrativa abaixo:  

 

 [...] Vei, a Sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas, 
virada em mão de moça. Era malvadeza da vingarenta só por causa do herói 
não ter se amulherado com uma das filhas da luz [...] Macunaíma se lembrou 
que fazia muito não brincava. [...] O herói escorregou da rede, [...] e 
descendo até o vale de Lágrimas foi tomar banho [...] num lagoão.[...]. A 
lagoa estava toda coberta de ouro e prata [...]. E Macunaíma enxergou lá no 
fundo uma cunhã lindíssima, alvinha e padeceu de mais vontade. E a cunhã 
lindíssima era a Uiara. [...] Macunaíma queria a dona. [...] e Vei [...] Torcia 
pra Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagoão [...]. Vei sabia 
que a moça não era moça não, era a Uiara. E a Uiara vinha chegando [...] 
com muitas danças. Que boniteza que ela era!... Morena e coradinha [...] ela 
enrolava a cara nos cabelos curtos negros negros como as asas da graúna. 
Tinha no perfil duro um narizinho tão mimoso [...]. E o herói indeciso, vai 
não vai. Sol teve raiva. Pegou num rabo-de-tatu de calorão e guascou o 
lombo do herói. [...]. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez 
pontaria, se jogou feito em cima dela, juque! Vei chorou de vitória. [...]. 
Quando Macunaíma voltou na praia se percebia que [...] Estava sangrando 
com mordidas pelo corpo todo, sem perna direita, sem os dedões sem os 
cocos-da-baía, sem orelhas sem nariz sem nenhum dos seus tesouros. [...]. 
Quando deu tento das pernas teve ódio de Vei. [...] Macunaíma sentou numa 
lapa que já fora jabuti nos tempos de dantes e andou contando os tesouros 
perdidos embaixo d’água. E eram muitos, era uma perna os dedões, eram os 
cocos-da-baía, eram as orelhas os dois brincos feitos com a máquina patek e 
a máquina Smith-wesson, o nariz, todos esses tesouros... O herói pulou 
dando um grito [...]. As piranhas tinham comido também o beiço dele e a 
muiraquitã! Ficou feito louco. [...] Então Macunaíma destripou [...] peixes, 
todas as piranhas e todos os botos, caqueando a muiraquitã nas barrigadas. 
[...]. Macunaíma [...] Soltava gritos de lamentação [...]. [...] Gritava: - 
Lembrança! Lembrança da minha marvada! não vejo nem ela nem você nem 
nada! E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis [...]. [...]. O 
herói [...]. Cruzou os braços num desespero tão heróico que tudo se alargou 
no espaço pra conter o silêncio daquele penar. [...]. [...] Macunaíma não 
achou mais graça nesta terra. [...] Então Pauí-Pódole teve dó de Macunaíma. 
Fez uma feiticharia. [...] e virou Macunaíma com todo o estenderete dele, 
[...] numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. [...] A Ursa 
Maior é Macunaíma. (MACUNAÍMA, 2017, p. 198-204). 

 

 Os episódios acima selecionados – “Boiuna Luna” (Capítulo IV), “Piaimã” (Capítulo 

V), “Muiraquitã” (Cap. XIV) e “Ursa Maior” (Capítulo XVII) – são primordiais para 

compreendermos a importância do objeto sagrado, a muiraquitã, enquanto elemento da 
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tradição histórica da cultura indígena, figurado como objeto-chave do romance. As situações 

de conflito enfrentadas pelo herói, narradas em cada um deles, elucidam o esforço de 

Macunaíma para resgatar sua cultura perdida para o “estrangeiro”.  

 Nos episódios “Boiuna Luna” e “Piaimã” supracitados, tem-se os primeiros momentos 

de conflito do herói pela perda da muiraquitã, a qual está sob o domínio do “estrangeiro”, 

Venceslau Pietro Pietra, representante da classe burguesa capitalista. O objeto sagrado em 

questão tem uma diferente acepção de valor (profano) se comparado ao valor cultural dado 

pelo povo indígena.  

 Pensar na posição social ocupada pelo referido personagem do Ítalo regatão, no 

romance, como representante da burguesia capitalista, na função de colecionador de pedras 

preciosas (ex. “Venceslau Pietro Pietra era um colecionador célebre [...]. A coleção italiana 

era completa, com palavras pra todas as horas do dia, todos os dias do ano, todas as 

circunstâncias da vida”)(ANDRADE, 2017, p. 66-67), nos faz inferir que a muiraquitã sob o 

poder do gigante transforma-se em uma mercadoria com valor de raridade, uma vez que ele é 

um colecionador de pedras preciosas no mercado capitalista. Opostamente, podemos entender 

que para o herói a muiraquitã possui um valor sentimental a expressar a plenitude de seu ócio 

com Ci, possuindo também um elo sólido com as culturas nativas míticas, garantindo a 

identidade do povo indígena, por se tratar de um objeto sagrado e famoso, que Ci, a mãe do 

mato-virgem, lhe dera antes de morrer, conforme identificado na seguinte passagem da 

narrativa: “[...] a companheira de Macunaíma [...] tirou do colar uma muiraquitã famosa, deu-

a pro companheiro e subiu pro céu”) (ANDRADE, 2017, p. 34).  

 Logo, podemos corroborar essas reflexões acima, trazendo convicções defendidas pelo 

crítico literário José Miguel Wisnik46 a respeito do valor desse objeto sagrado, a muiraquitã, 

no romance de Mário. De acordo com o crítico, existe em Macunaíma uma espécie de 

reflexão sobre a cultura do sagrado relacionada à posse da pedra. O autor afirma que a 

muiraquitã é um objeto de uso mágico, isto é, um talismã “selvagem” que garante certo poder, 

e perder esse objeto significa perder sua própria razão de ser. Esse talismã é o símbolo de uma 

cultura nativa que se desenvolve fora da lógica do mercado (capitalista), porque não tem um 

valor de troca e sim um valor primitivo no meio “selvagem”. E, no caso, entendemos esse 

valor “primitivo” como a plenitude do ócio, do prazer, da felicidade, dos sentimentos etc., que 

identificam essa cultura indígena. 

                                                 
 

46Disponível em: http://www.institutocpfl.org.br/play/macunaima-de-mario-de-andrade-e-o-enigma-do-heroi-as-

avessas-com-jose-miguel-wisnik/ 
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Em relação ao episódio “Muiraquitã”, entendemos que representa o retorno do objeto 

sagrado, em um primeiro momento, às suas origens indígenas, com a derrota do gigante Pietro 

Pietra (representante da “civilização” e do progresso), mediante sua morte. Mas, em 

contraposição, temos o episódio “Ursa Maior” representando a perda definitiva da muiraquitã, 

que, de uma certa forma, nos incita a pensar na perda da identidade do herói e de sua relação 

com os valores da sua cultura indígena. Pois, Macunaíma não se identifica mais com a sua 

cultura, portanto, perdendo a sua razão de ser, enquanto entidade do seu mundo originário. À 

vista disso tudo, temos que esse personagem fica no limiar entre o mundo “primitivo” e o 

mundo “civilizado”. Tanto que Macunaíma traz elementos representativos do mundo 

“civilizado” para o seu mundo originário, como observado no seguinte trecho:  

 

Macunaíma sentou numa lapa que já fora jabuti nos tempos de dantes e 
andou contando os tesouros perdidos embaixo d’água. E eram muitos, era 
uma perna os dedões, eram os cocos-da-baía, eram as orelhas os dois brincos 
feitos com a máquina patek e a máquina Smith-wesson, o nariz, todos esses 
tesouros… (MACUNAÍMA, 2017, pp. 199-200). 

  

 Por outro lado, cabe-nos dizer que estamos diante de uma figura mítica, dotada de 

vontades impulsivas e que possui a característica de se transformar, o tempo todo, ao longo da 

narrativa. Transformações ocorridas por conta da liberdade de que desfruta, uma vez que se 

arvora o direito de defender e de exercer sua “preguiça”. Constituinte de sua identidade diante 

dos irmãos, das mulheres com que se relaciona e do mundo, a “preguiça” está na base de 

ações individuais em que ele busca satisfação pessoal e imediata. Logo, podemos estabelecer 

outras reflexões sobre a liberdade do personagem, a fim de compreender a qualidade do 

prazer oriundo desse “ócio”.  

 É possível inferirmos que o mito ecoa no pensamento de Mário de Andrade enquanto 

estrutura dinâmica à volta da qual se cria e se organiza uma visão coesa do mundo, 

reconfigurando o comportamento do personagem e harmonizando-o (nunca de forma 

convencional, é claro, já que se trata de mito indígena não-europeu) com a realidade do 

homem ali representado. 

 Então, identificaremos na obra Macunaíma situações não somente de intenso prazer do 

herói como também conflituosas, nas quais o personagem faz do conflito um prazer e assim 

sucessivamente, usufruindo de uma plena liberdade para agir e buscar satisfação em seus 

momentos de intenso “ócio”. Desta maneira, podemos repensar o “ócio” em seu duplo 

sentido: “constituinte da liberdade” ou “perversão” no âmbito da improdutividade?, dentro da 

perspectiva dos principais bordões: “Ai! Que preguiça!” e “Hhhm… que preguiça!” 
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 Por esse viés, apresentaremos conceitos que nos auxiliem na compreensão da 

“preguiça” do herói, evidente na narrativa. Tornando-se clara a necessidade de estabelecer a 

equivalência existente entre “ócio” e “preguiça”, de forma a sanar equívocos referentes aos 

seus significados.  

 Antes de adentrarmos, propriamente, na questão do “ócio” do personagem Macunaíma, 

mediante a descrição de passagens sobre a trajetória do herói no interior da narrativa, é de 

extrema importância trazermos informações sobre o contexto sócio-histórico e cultural do 

modernismo no Brasil.  

 Levando-se em conta o âmbito da liberdade artística, somos impulsionados a apontar 

que o modernismo rompeu com os paradigmas da tradição da literatura europeia ocidental 

(valores do gosto passadista, devedor de modelos já consagrados). E, do ponto de vista da 

função social da arte, Mário de Andrade assim respondeu, em entrevista publicada em 1939: 

“A arte foi um meio de encontrar a si mesmo, de entender o caráter de sua cultura e de 

dialogar com o mundo contemporâneo. [...] Ora, a arte sempre teve função social. Nasceu 

como coisa social e sempre viveu como coisa social que é.”47. 

 Quanto a essa afirmação de Mário de Andrade, aproximando-a de um diálogo com o 

mundo contemporâneo, é possível afirmarmos que a partir da função social da literatura 

podemos fazer uma leitura do personagem Macunaíma na condição de anti-herói extraído de 

tradições não-europeias (indígenas), tendo uma de suas características a maestria nas “artes de 

brincar”, assim chamadas por se contraporem ao utilitarismo e ao pragmatismo da 

modernidade ocidental. Pois, o herói vem colocar em evidência, por meio de comportamentos 

cômicos, com um tom de sátira e paródia daquelas tradições indígenas – dissonantes e tensas 

em relação às europeias, herdadas do mundo antigo greco-romano – os vários sentidos 

existentes nas expressões “ócio” e “alienação”, que marcam formas de abordar o agir humano 

na modernidade e que, portanto, servem para localizar sintomas de nossa realidade social 

contrapostos aos modos de ser não-ocidentais.  

 Desse modo, citamos como exemplos da forma de ociosidade brincalhona (sempre 

possibilitadora de uma abertura momentânea para a criação de novas situações prazerosas) 

seus passeios constantes com as cunhatãs do seu mundo “primitivo”, já no que seria a infância 

ou a adolescência do herói (numa narrativa mítica, é impossível precisar esses momentos da 

                                                 
 

47ANDRADE, Mário de. “A arte sempre foi uma coisa social” (1939). Entrevista concedida a Carlos Castello 

Branco para Mensagem (BH). Reproduzido em Entrevistas e depoimentos. Org. Telê Ancona Lopez. São Paulo: 

T. A. Queiroz, 1983, p.74. 
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formação individual). São cenas com a jovem esposa de seu irmão Jiguê, Sofará, com a linda 

Iriqui, segunda esposa do mesmo Jiguê, com “Ci”, mãe do mato e grande amor de sua vida, 

bem como com Suzi, ainda, outra companheira de Jiguê, sempre mediante a criação de 

brincadeiras inusitadas na mata virgem ou na rede de dormir, completadas com muitos risos e 

cócegas, na busca de prazeres não onerosos, por meio da prática insaciável do sexo, em geral, 

caindo depois o herói em profundo sono. Citaremos duas passagens elucidativas, entre as 

várias possíveis, em que se observam tais práticas ociosas do herói. A primeira ocorre no 

mato e a segunda, na rede. 

 

 

A companheira de Jiguê era bem moça e chamava Sofará. [...] O herói [...] 
pediu pra Sofará que levasse ele passear e ficaram no mato até a boca-da-
noite. Nem bem o menino tocou no folhiço e virou num príncipe fogoso. 
Brincaram. Depois de brincarem três feitas, correram mato fora fazendo 
festinhas um pro outro. Depois das festinhas de cotucar, fizeram a das 
cócegas, depois se enterraram na areia, depois se queimaram com fogo de 
palha, isso foram muitas festinhas. Macunaíma pegou num tronco de copaíba 
e se escondeu por detrás da piranheira. Quando Sofará veio correndo, ele deu 
com o pau na cabeça dela. [...] a moça caiu torcendo de riso [...].  
Macunaíma gemia de gosto […], a moça abocanhou o dedão do pé dele e 
engoliu. Macunaíma chorando de alegria tatuou o corpo dela com o sangue 
do pé. [...] Macunaíma principiou atirando pedras nela e quando feria, Sofará 
gritava de excitação tatuando o corpo dele embaixo com o sangue espirrado. 
[...] E brincaram mais outra vez. (ANDRADE, 2017, pp. 14-19). 
 
O herói vivia sossegado. Passava os dias marupiara na rede matando 
formigas taiocas […]. De-noite Ci chegava recendendo resina de pau [...] e 
trepava na rede que ela mesma tecera com fios de cabelo. Os dois brincavam 
e depois ficavam rindo um pro outro. Ficavam rindo longo longo tempo, 
bem juntos. Ci aromava tanto que Macunaíma tinha tonteiras de moleza. 
–Puxa! como você cheira, benzinho! Que ele murmuriava gozado. E 
escancarava as narinas mais. Vinha uma tonteira tão macota que o sono 
principiava [...]. Porém a mãe do mato inda não estava satisfeita não e com 
um jeito de rede que enlaçava os dois convidava o companheiro pra mais 
brinquedo. Morto de soneira, infernizado, Macunaíma brincava [...], porém 
quando Ci queria rir com ele de satisfação: 
–Aí! que preguiça!... que o heroi suspirava enfarado. [...] Ci queria brincar 
inda mais... [...] Então a Mãe do Mato [...] cotucava o companheiro. 
Macunaíma se acordava dando grandes gargalhadas estorcegando de 
cócegas. [...] e brincavam mais outra vez. (ANDRADE, 2017, pp. 30-32). 
 

 Em relação a essas duas passagens, podemos inferir que há um excesso de brincadeiras 

diferentes, realizadas pelo personagem com as cunhãs, em conjunto, por exemplo, com o 

prazer em matar formigas, revelando-nos que seu gosto constante pela arte de brincar se 

relaciona com a disponibilidade de momentos ociosos. Ele se utiliza da liberdade ociosa como 

forma de buscar e sentir, plenamente, a felicidade. Pois, podemos, pressupor que o herói se 
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sente totalmente livre para buscar o prazer por meio da diversão. Logo, a diversão é a forma 

encontrada pelo herói para a sua satisfação pessoal em seu universo “primitivo”48. 

 Em contraposição, colocamos em voga o mundo da “civilização”, representado pela 

exploração do trabalho, mediante a alienação do homem, incluindo as máquinas, como 

símbolo de desenvolvimento do trabalho capitalista, a rapinagem do capital exercida pela 

classe burguesa, a corrupção, as doenças do mundo citadino e assim sucessivamente. Esses 

são elementos do mundo social ocidental que inviabilizariam a liberdade ociosa do herói que ,  

no romance, nasce no mundo (e na cultura) indígena figurada miticamente e chega ao fim da 

narrativa indo para a cidade grande, onde grassa a alienação do homem. Desse modo, o 

espaço para a “preguiça” do homem no mundo da civilização urbana na modernidade é 

bastante restrito. Ou seja, aniquila-se o herói da “brincadeira”, que fica relacionada à infância 

ou a algumas funções sociais (de palhaços a humoristas, passando por artistas e performers), e 

o prazer corporal associado à preguiça e à brincadeira é negativizado para homens e mulheres 

adultos, tendo sido relocalizado no âmbito da compensação, no tempo livre ou de lazer (e este 

acaba se reinstitucionalizando na e pela indústria cultural – a ideia de entretenimento e 

diversão – ou na e pela indústria do turismo, que de uma certa forma se inclui naquela49. 

 Logo, é notável que temos um “herói da brincadeira”, assim definido por Mário de 

Andrade no prefácio do romance-rapsódia, tal como afirma o autor: “Me repugnaria bem que 

se enxergasse em Macunaíma a intenção minha dele ser o herói nacional. É o herói desta 

brincadeira, isso sim”. (ANDRADE, 2017, p. 216). Pois, esse “herói da brincadeira” se define 

pelo espaço indígena, onde nasce, cresce e realiza suas primeiras peripécias. Nesse ponto já 

nos é possível afirmar que tal aspecto aponta para um primeiro rompimento com a tradição 

das lógicas ocidentais de construção de identidade do personagem, inserido num outro 

espaço-temporalidade (nem moderno, nem ocidental), no qual “preguiça” e mesmo 

“traquinagem aética”, erotizada ou não, ganhariam sinal positivo, enquanto nossa democracia 

burguesa moderna as vê como negativas.  

 Isso porque é possível visualizarmos o personagem Macunaíma como um herói 

ameríndio que, na própria narrativa (que incorpora estruturas do mito), passa do espaço-tempo 

(cronotopo, diria Bakhtin) indígena, florestal, arcaico para o espaço-tempo da cidade urbana 

                                                 
 

48Obviamente, essa noção de diversão nada tem a ver com a ideia de diversão, entretenimento, lazer ou “horas 

vagas” do mundo moderno ocidental, que surge como uma forma de compensação (o mais possível anódina e 

alienada) às obrigações ligadas ao trabalho. Nosso próximo parágrafo já o indica. Cf.: ADORNO, 1995. 

(ADORNO, Theodor. “Tempo livre”. In: Palavras e sinais. Petrópolis, Vozes, 1995). 
49Cf. ADORNO, op. cit. 
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e, portanto, moderno. Obviamente, como fica claro na frase anterior ao incluirmos a palavra 

“mito”, essa mudança é a todo momento, e em todos os seus aspectos distorcida ou desfocada 

pelo modo narrativo rapsódico e mítico. Podemos, portanto, falar de um ethos mutante ao 

longo da narrativa. O que vem caracterizar o seu caráter e comportamento heterogêneo em 

relação a si mesmo ao longo do tempo, um caráter dotado de autonomia, por meio da 

“brincadeira”, para a criação das suas tramas em busca de vantagens próprias, diante da 

“desgeograficação” de um espaço que é visivelmente mítico, fugindo à cronologia tanto de 

lugar quanto de tempo50. 

 Um modo de analisar tais liberdades formais, singulares mesmo no seio do modernismo 

brasileiro, é reconhecer que Mário de Andrade faz uso da lógica da literatura indígena (na 

época muitas vezes ainda classificada como “folclórica”), a qual, segundo a antropóloga 

Lúcia Sá em prefácio recente que escreveu para o romance-rapsódia afirma que: “[...] da 

complicada malha de textos que compõem Macunaíma, a literatura indígena (ou “texto 

ameríndio” na expressão de Mário) se destaca fornecendo ao romance os seus principais 

personagens e a maioria de suas histórias”, os quais, por sua vez, estão presentes nos contos 

etiológicos, cuja característica é descreverem, ficcional ou miticamente, a origem de 

determinados fenômenos da realidade natural ou social, individual ou coletiva por parte de 

povos com sociedades menos populosas e, portanto, também menos complexas. Pois, ainda a 

autora alega que: “A função dos contos etiológicos é explicar a origem das coisas – 

explicação que, na literatura pemon51, tem muitas vezes um sentido sagrado. Ao mesmo 

tempo, essas histórias são também divertidas, isto é, elas servem para entreter os ouvintes, 

com uma explicação bem-humorada para os fenômenos do mundo”. (ANDRADE, 2017, p. 

224-234). 

                                                 
 
50

O conceito de “desgeograficação” tem a ver com a figuração literária do território sem os limites que 

uma abordagem realista imporia, de modo a tornar possível o deslocamento (mais rápido do que o real 

permitiria) entre regiões as mais distantes, ultrapassados quaisquer obstáculos. Obviamente, a narrativa em 

gênero rapsódico-mítico é que possibilita tal liberdade. Cf.: VITTE, COUTINHO, 2010. ( Ref. biblio: VITTE, 

Antonio Carlos; COUTINHO, Giulliano. “Macunaíma: natureza e formação territorial na constituição da 

identidade nacional brasileira”. In: MARANDOLA Jr, Eduardo; GRATÃO, Lucia Helena Batista (org.). 

Geografia e Literatura: ensaios sobre geograficidade, poética e imaginação. Londrina: Eduel, 2010, p. 207-240.) 
51Os grupos taurepang e arekuna são parte de uma população indígena de língua karib que se auto denomina 

Pemon (isto é, “gente”), e cujo território está localizado nas regiões fronteiriças entre a Venezuela, o Brasil e a 

Guiana. (ANDRADE, 2017, p.225). 
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De acordo com o crítico literário Gilberto Mendonça Telles, podemos ainda dizer que 

essa ruptura com a tradição literária pelo estímulo à liberdade de conteúdo e forma decorreu 

da influência das vanguardas europeias, como o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o 

dadaísmo etc., o que impulsionou os artistas modernistas a buscarem ideias que visavam à 

renovação da literatura no país. Como se sabe, Mário e seu Macunaíma se insere nessa busca. 

 Portanto, só se pode entender o modo singular com que Mário de Andrade figura sua 

visão literariamente elaborada do homem na sociedade brasileira se levar em conta que ela se 

constrói mediada ou atravessada por todas essas camadas estéticas ou formais, que traduzem 

posturas artísticas de várias épocas – o conto mítico ameríndio, o conto etiológico tradicional 

e a experimentação formal vanguardista antitradicional. 

 Estamos diante de um personagem que expressa, miticamente, sua liberdade de atuação 

como um possível contraponto à “era moderna”, a qual, podemos assim inferir, faz com que o 

homem perca seu entusiasmo pela vida contemplativa, disponível à ociosidade e aos prazeres 

dela decorrentes em prol da alienação ao mundo capitalista industrial. 

 Logo, podemos corroborar que essa busca pela renovação literária nacional almejada 

pelos modernistas, em contraposição aos moldes tradicionais literários, nos faz entender a arte 

como uma expressão do artista, de suas ideias e concepções de mundo, tal como é possível 

entendermos dessa forma a obra Macunaíma. Pois, na rapsódia de Mário de Andrade tanto o 

autor quanto o herói podem ser visualizados como uma expressão da própria individualidade e 

de elementos a retratarem a realidade cotidiana do homem no mundo (as suas mazelas 

sociais). E, dessa forma, em meio a esse contexto sociocultural e histórico, é que a rapsódia de 

Mário de Andrade foi criada. O próprio autor, em famoso prefácio à obra, definiu o romance 

como... 

 

[…] livro de pura brincadeira escrito na primeira redação em seis dias 
ininterruptos de rede, cigarros e cigarras na chacra de Pio Lourenço [...], 
afinal resolvi dar sem mais preocupação. [...] Jamais não tive tanto como 
diante dele a impossibilidade de ajuizar dos valores possíveis duma obra 
minha. Não sei ter humildades falsas não e se publico um livro é porque 
acredito no valor dele. [...] livro que não passou dum jeito pensativo e 
gozado de descansar umas férias [...] me parece que vale um bocado como 
sintoma de cultura nacional. (ANDRADE, 2017, p. 215). 

 

 Note-se que a obra foi criada em situação de ociosidade prazerosa do autor: férias, uma 

rede, “pura brincadeira”, “cigarros e cigarras” (ato e som relaxantes). É a preguiça brasileira 

ou interiorana, vista em seu sentido positivo, isto é, equivalente à procura de certa 

“tranquilidade”, “paciência” e “descanso”, ao descrever o momento da escrita. Por outro lado, 
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pensando nas condições do homem moderno em relação a sua subserviência ao trabalho 

alienador, podemos inferir uma perda dessa tranquilidade, dessa paciência consigo mesmo, 

desse descanso (ócio) não como tempo livre comercializado (indústria cultural ou turismo), 

mas como liberdade de dispor do prazer independente das obrigações institucionais.  

 Portanto, é possível dizermos que o autor busca o seu prazer pessoal, escrevendo 

Macunaíma na chácara de Pio Lourenço, local adequado para a entrega ao seu ócio prazeroso, 

fazendo uso de uma rede, um dos símbolos brasileiros (indígena…) da “boa preguiça”. E, 

dessa forma, é admissível fazermos uma leitura nesses mesmos moldes do seu personagem 

Macunaíma, no tocante à análise da sua ociosidade em concomitância com a sua “preguiça”.  

 A correlação entre o “ócio” e a “preguiça” é clara. No Dicionário Caldas Aulete52temos 

para os referidos termos os seguintes significados: 

 

Ócio: s. m., F. lat. Otium. 1. Repouso, folga, suspensão do trabalho;  Lazer; 
Vagar. 2. Lapso de tempo em que se descansa. 3. Ociosidade; falta de 
ocupação. 
Preguiça: s. f. , Propensão para não trabalhar; pachorra; mandriíce; inação;  
Demora ou lentidão em praticar qualquer coisa. 
 

 Desta correlação conceitual, observamos que tanto o “ócio” quanto a “preguiça” do 

personagem Macunaíma possuem uma relação de sentido, isto é, são conceitos que se 

aproximam semanticamente ao serem analisados no romance-rapsódia, mediante a entrega do 

herói às práticas ociosas, enquanto sua “preguiça” prevalece de forma a distanciá-lo de 

qualquer objetivo coletivo. Há situações em que o comportamento do personagem retrata 

simultaneamente a relação que tentamos demonstrar entre seu “ócio” e sua “preguiça”, como 

no seguinte excerto da narrativa: 

 

De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar 
exclamava: – Ai! Que preguiça!...e não dizia mais nada. Ficava no canto da 
maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e 
principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na 
força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia 
deitado [...]. Passava o tempo do banho dando mergulho [...]. No mocambo 
si alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha 
a mão nas graças dela. (ANDRADE, 2017, p.13). 

 

 No momento em que o herói espia o trabalho da comunidade indígena e principalmente 

de seus dois irmãos, Maanape e Jiguê, podemos inferir que sua “preguiça” é contemplativa. 

                                                 
 

52Acesso em: www.aulete.com.br 
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Pois, apenas observa o trabalho alheio do canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, o que 

vem comprovar o período de tempo no qual o personagem se encontra em pleno ócio, isento 

das atividades coletivas e, consequentemente, no seu mais intenso repouso. Ou seja, é passível 

de interpretação a conduta do herói como busca de satisfação pessoal comezinha, em 

atividade típica de passatempo cruel e egoísta de criança-homem53 que já exerce sua 

sexualidade: ao decepar a cabeça de saúva, ficar a maior parte do tempo deitado ou 

divertindo-se ao “brincar” (ou seja, ter relações sexuais) com as cunhatãs.  

 Logo, faz sentido compreendermos como apropriado que os conceitos de “ócio” e de 

“preguiça” sejam positivados no romance-rapsódia, a partir de uma concepção de que ações 

libertárias conduzam nosso prazer rumo a uma sensação de plenitude e não de “perversão” ou 

de “inércia”, modos como na maioria das vezes o “ócio” e a “preguiça” são socialmente 

rotulados na modernidade. Basta contrapormos as pressões próprias ao mundo racionalizado, 

do trabalho produtivo mensurável e monetariamente medido da modernidade ocidental com a 

vida de coletores e/ou nômades dos indígenas na natureza para perceber que a figuração dessa 

última se contrapõe, negativamente, como substrato de um mundo que foi deixado para trás 

pelo “trem da história” moderna europeia – e vivemos hoje uma crítica dessa opção 

civilizacional de larga escala.  

 Imaginemos como ações libertárias: a diversão, a brincadeira, como também, indo mais 

além, o modo de agirmos instintivamente. Ou seja, no sentido de pensarmos os nossos 

instintos como a mola impulsionadora da nossa capacidade criativa de desejos e vontades que, 

muitas vezes, encontra-se amortecida em decorrência dos nossos recalques e repressões 

internalizadas, bem como de afazeres alienantes do cotidiano da modernidade capitalista.  

 É cabível imaginar que a “era moderna”, em meio ao capitalismo industrial, conduza a 

um declínio da estima pela vida contemplativa, em virtude da alienação a determinados 

valores universais. E dessa forma, temos um “herói da brincadeira” que se opõe a esse tipo de 

“retrocesso”, ligado à subestimação da vida instintiva e prazerosa, como se observa nas 

páginas do romance em que Macunaíma circula pelo cenário cosmopolita da grande São 

Paulo, na parte final do romance. 

Mesmo com a disposição ao que chamamos de ociosidade prazerosa, o herói 

Macunaíma tem um domínio autônomo de sua individualidade, do começo ao fim da 

narrativa. Dessa forma, externaliza vontades idiossincráticas, como os seis anos que passa 

                                                 
 

53A temporalidade não-realista mítica faz com que a criança já busque prazer sexual com moças bem mais 

velhas, como no caso da companheira do irmão.  
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“não falando”, ou quando se nega a ouvir os conselhos do irmão mais velho, Manaape, “por 

ser pouco prudente”. Ele “amplia as suas traquinagens, quando deixa a sua consciência na ilha 

de Marapatá”, planeja derrotar o gigante “comedor de gente”, com o objetivo de “recuperar a 

sua pedra da sorte”, além de possuir a arte para criar brincadeiras nas “festinhas” com as 

cunhatãs. 

 São nesses momentos que podemos interpretar a “autonomia” do herói como uma 

liberdade (autocentrada) que lhe garante a possibilidade de viver suas fantasias sexuais e 

planejar tramas inusitadas, com esperteza ou não, ao tentar ludibriar as pessoas, mediante 

ausência de obrigações e deveres. Trata-se de um momento no qual se possa deixar de viver a 

vida como fardo e castigo. Ou seja, podemos dizer que é, no fundo, a oportunidade que temos 

para fazer tudo ao contrário, “às avessas”, vivendo e tendo uma experiência do mundo a nossa 

maneira de sermos, livres de regras universais. E, sob esse prisma, cabe evocarmos os nossos 

antepassados, no caso os indígenas e negros africanos escravos renegados, massacrados, 

torturados e supliciados pela nossa civilização ocidental. Logo, tomamos por base, em relação 

a isso tudo, a figura do herói Macunaíma, descrita no primeiro capítulo do romance como o 

herói preto retinto, parido por uma índia tapanhumas como identificado no seguinte trecho do 

episódio “Macunaíma” (Cap. I):  

 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era 
preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento 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.” 
(ANDRADE, 2017, p.13). 

 

 Em relação ao trecho acima, identificamos as marcas indígenas que nos levam a essas 

discussões acerca da nossa ancestralidade caracterizada pelo negro-índio, e assim podemos 

alegar que surgimos da confluência do entre choque da fusão entre o colonizador português 

com os índios e negros africanos, aos quais muito devemos pelo que somos hoje em termos de 

diferenças e diversidades culturais, em decorrência de sermos resultado da miscigenação 

desses vários povos (os indígenas, portugueses e africanos). Mas, por outro lado, há a questão 

de que a nossa civilização ocidental, na época da colonização, carrega nas costas a marca da 

sua brutalidade, massacre e perversidade em relação aos índios e negros africanos escravos, 

renegados à condição de “atrasados”, “arcaicos”, “ultrapassados” como também eram 

considerados “burros” ou “fáceis de enganar”. E assim citaremos um pequeno trecho, extraído 

da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, no qual o antropólogo claramente afirma essa 
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atrocidade cometida pela nossa civilização em relação aos indígenas e negros escravos tal 

como: 

 

Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 
supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os 
supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram 
para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e 
brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de 
escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em 
nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer 
mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, 
sobre crianças convertidas em pasto de fúria. A mais terrível de nossas 
heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na 
alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. (DARCY, 1995, p. 
120.). 
 

 Assim é possível entendermos o “ócio criativo” de Macunaíma, no sentido da sua 

“preguiça” propiciadora de ações prazerosas com vistas a brincadeiras eróticas (o que mais 

ocorre ao longo da narrativa!), hedonistas ou de traquinagem (“perversidade” ou “diversão” 

diante da “desgraça alheia”), como forma de distorção da triste realidade dos suplícios (fardos 

e castigos) vivenciados pelos índios e escravos negros pela nossa civilização ocidental, 

mediante a esperteza com que o personagem se apresenta no romance. 

 Portanto, podemos alegar que o comportamento do herói não exemplifica a “preguiça 

improdutiva” como protótipo da “indolência”, pois Maria A. Fonseca, em Por que Ler Mário 

de Andrade, alude o seguinte pensamento de Mário: 

 

[…] o escritor define a “divina preguiça” como ócio que propicia a criação, 
isto é, um momento de contemplação, de distanciamento da miudeza 
routineira, fator que julga indispensável à reflexão. Seu fundamento esteia-se 
na Antiguidade Clássica, firmando-se no apogeu do século de Péricles, 
quando a Grécia atingiu seu ápice de desenvolvimento cultural. Seu 
raciocínio parte desse referencial para afiançar que toda a maturação 
criadora é devedora do ócio contemplativo. (FONSECA, 2013, p. 174). 

  

 Por outro lado, temos que o bordão “Ai, que preguiça!” nos remete à ideia de puro 

deleite, no sentido de um imenso desejo em mergulhar nessa “preguiça” boa, meditativa e 

relaxante, nos mantendo distantes dos vícios mundanos e alucinantes do dia a dia, por meio da 

criação de uma vontade própria de não somente buscar a felicidade como também de ser feliz. 

 Logo, podemos identificar o herói em meio a um cenário caracterizado, supostamente, 

por um “ócio” libertador e criativo, mediante uma “preguiça” que é o momento de  

contemplação, indispensável à reflexão. Isto é, há a existência de um “ócio” e uma “preguiça” 
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que são constituintes da liberdade (inclusive de brincar, também com o sentido erótico que 

essa palavra ganha na obra) e da possibilidade de reflexão mais ampla sobre a vida. 

 Opostamente ao “ócio”, que tem como figura representativa o protagonista, entendemos 

que há uma outra modalidade de “ócio”, no âmbito da “improdutividade”. Isto é, um ócio no 

sentido da perversão e da inércia como reflexos da inatividade desprazerosa do homem. 

 Temos como exemplo de personagem brasileiro anterior a Macunaíma, que se enquadra, 

perfeitamente, nessa modalidade de “ócio improdutivo” – o Jeca Tatu, surgido na obra 

Urupês, de Monteiro Lobato, de 1918 (dez anos antes do Macunaíma). Jeca Tatu é um 

caboclo sertanejo, como se sabe, caracterizado metaforicamente por Monteiro Lobato, na 

referida obra, como um “parasita” que vive à base da lei do menor esforço, alheio ao mundo, 

além de representar a ignorância e o atraso do homem do campo. 

 Nessa mesma linhagem de designação do Jeca Tatu como “indolente”, temos Darcy 

Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, onde se lê referências às ideias de Monteiro Lobato 

sobre esse personagem: 

 

As páginas de Monteiro Lobato que revelam às camadas cultas do país a 
figura de Jeca Tatu, [...] divulgam uma imagem verdadeira do caipira [...]. 
Nos primeiros retratos, Lobato o vê como um piolho da terra, espécie de 
praga incendiária que atiçava fogo à mata, destruindo enormes riquezas 
florestais para plantar seus pobres roçados. A caricatura só ressalta a 
preguiça, a verminose e o desalento que o faziam responder com um “não 
paga a pena” a qualquer proposta de trabalho. Descreve-o em sua postura 
característica, acocorado desajeitadamente sobre os calcanhares, a puxar 
fumaça do pito, atirando cusparadas para os lados. Quem assim descrevia o 
caipira era o intelectual-fazendeiro da Buquira, que amargava sua própria 
experiência fracassada de encaixar os caipiras em seus planos mirabolantes. 
(RIBEIRO, 1995, p. 389). 

 

 De acordo com o exposto acima, depreendemos a imagem do ócio exercido pelo 

personagem Jeca Tatu de natureza “improdutiva”, e a “preguiça” exercida pelo caboclo da 

terra se identifica com a sua indolência, sua ignorância, diferindo da ociosidade libertadora e 

criativa de Macunaíma. Identificamos, portanto, uma “preguiça” indolente, ausente de 

reflexão sobre si e sobre o mundo que o cerca. Pois, é possível afirmarmos que o caboclo Jeca 

Tatu, por meio de seu ócio “improdutivo”, não expressa o desejo de criar atividades que lhe 

possam trazer alegria e prazer hedonista e erótico, mas extrai uma espécie doentia de 

passividade diante da situação precária à qual está condicionado a viver no campo (a questão 

de um prazer saudável nem se coloca, embora se possa argumentar que há um prazer morno 

ou doentio nessa passividade desalentada, patológica…). 
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 Notamos, então, em relação à postura do caboclo da terra, Jeca Tatu, um certo desalento 

diante da sua precariedade de vida a conduzi-lo, e o personagem se permite ser conduzido 

negativamente, pela sua inércia desprazerosa diante das circunstâncias cotidianas, que podem 

acometer o homem a qualquer instante da sua existência. Ou seja, há muito conformismo 

diante da situação que ele vivencia, o que possibilita a representação literária, dez anos antes 

do Macunaíma, do modo como o homem simples do interior conduziria sua degradação, 

levando-o à aceitação de sua própria inércia. 

 O Jeca Tatu de Lobato representa, portanto, uma concepção do ser humano como 

estando sujeito a uma degradação físico-psíquica, a partir da postura diante do meio social de 

onde viemos e ao qual nos moldamos. Ou seja, é possível ocorrer degradação física por meio 

da nossa submissão “cega” ao trabalho alienante, por exemplo, ou, ao contrário, à indolência 

também alienante do que se chamava antigamente de “vadiagem” ou “vagabundagem”. A 

degradação psíquica pode estar vinculada à delimitação de um espaço estreito demais para o 

prazer, coibindo dessa forma a possibilidade de expansão da consciência humana pela via da 

experiência prazerosa. 

 Porém, é possível pensar numa postura de tentativa de reverter essa situação, em busca 

da felicidade. Nesse sentido é que se pode entender o fato de Macunaíma tudo fazer para 

atingir o ápice da sua felicidade, mesmo diante das situações menos prazerosas com as quais 

se depara ao longo da narrativa. Tal como, por exemplo, o exercício das práticas sexuais 

insaciáveis, trazendo-lhe uma inigualável sensação de prazer e de absoluto ócio, nos 

intervalos das atividades de subsistência, voltado à pesca e à caça, realizado pelas tribos 

indígenas. Dessa forma, o herói opta pelas ações que lhe deem intenso prazer, renunciando ao 

trabalho voltado à coleta e à caça, realizado pelas tribos. Portanto, podemos inferir que de um 

lado temos o personagem Jeca Tatu movido pelo conformismo e, consequentemente, pela 

submissão às precariedades do seu meio de subsistência e de suas condições de trabalho, isto 

é, aviltado pelo ócio “improdutivo”. E de outro lado, temos Macunaíma, renegando esse ócio 

que não cria novas situações, bem como investindo de forma autônoma em suas ações ociosas 

como demonstração de seu não-pacto com a indolência, representando dessa forma sua 

procura pela máxima satisfação física e psíquica pautada pela liberdade de reflexão e de ação 

– liberdade também no sentido de ir contra o que se esperaria dos chamados “bons modos” 

ocidentais, já que a ética indígena segue por outros caminhos. 

 E confirmando a importância da autonomia do herói, conquistada a partir de sua postura 

de liberdade calcada na ociosidade prazerosa, temos como subsídio teórico o pensamento de 

Nietzsche, quando o mesmo afirma que praticar ações autônomas é característica do ser 
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liberto. Pois, a ideia do filósofo alemão nos faz matutar acerca dessa “liberdade”. E, desse 

modo, podemos visualizar o herói como um “agente da liberdade”, que cria as suas próprias 

regras de conduta, opondo-se dessa forma às normas sociais estabelecidas entre a sua gente, 

os tapanhumas, tal como por exemplo a sua negação de participar da atividade de subsistência 

e de coleta e caça realizada pela tribo e, mais no final da narrativa, em relação ao trabalho 

alienado na cidade, a frenética São Paulo.  

 Assim, podemos inferir que mesmo que a sociedade imponha as suas regras de conduta, 

o homem (o herói) as recebe de forma distinta, seguindo caminhos diferentes dos demais 

indivíduos, de acordo com os seus interesses singulares em determinadas situações do dia a 

dia. É o que observamos no comportamento de Macunaíma em relação aos demais 

personagens, tanto na floresta onde nasceu, quanto na megalópole moderna. 

 Tomando como referência que o ócio do herói nos remete a largas interpretações, 

podemos, assim, estabelecer uma conexão entre o comportamento oscilante de Macunaíma, 

durante a sua ociosidade, com o seu caráter ambíguo. Isso porque estamos diante de um herói 

que pensa e age de acordo com seus interesses e suas necessidades momentâneas, o que o 

torna uma figura ambivalente, isto é, dotada de um caráter heterogêneo. Podemos entender 

que o herói tem comportamentos que oscilam em relação ao seu pensar, agir e sentir, de 

acordo com as circunstâncias do momento, sempre na busca da satisfação pessoal. Inferimos 

também que o personagem nos leva a refletir acerca de uma possível substituição da 

obediência aos padrões da tribo ou da sociedade pela vontade individual, singular, como 

podemos observar com as suas atitudes autônomas ao longo da narrativa54.  

 Portanto, entre vários exemplos, escolhemos um que representa a ambiguidade do 

comportamento do herói, o episódio do capítulo “Boiuna Luna” (Cap. IV), em que Naipi 

chora sem trégua com saudades do amado. Macunaíma, aparentemente sensibilizado com 

aquele penar, arma-se de coragem, e diz que vai enfrentar a malvada Capei. Quando esta 

surge, ele trava um duelo, erguendo o seu busto de heroísmo e avançando para o monstro. Por 

sorte, é salvo por uma formiga, que lhe pica o calcanhar, livrando-o da calda de Capei, cujo 

golpe é desferido nela mesma. E, então, o herói aproveita para atirar-lhe um rochedo, 

decepando-lhe a cabeça. Esta o persegue, por agora se considerar subjugada ao herói que, 

tomado pelo medo, corre em desespero.  

                                                 
 

54Obviamente, não se trata do individualismo moderno, já que estamos diante de uma volubilidade das ações de 

um índio figurado literariamente, e que vive tanto no tempo de seus ancestrais (início do romance), quanto na 

contemporaneidade (final do romance). 
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 Diante da descrição desse episódio, destacamos comportamentos contraditórios de 

Macunaíma: primeiramente, coragem e, depois, durante o duelo com a malvada Capei, medo. 

E, por fim, quando é tomado pelo desespero, o herói se acovarda ainda mais e sai em fuga. 

Logo, é possível dizer que essa variação de comportamento, provavelmente, decorre de seu 

caráter heterogêneo, por mostrar as suas diferentes formas de agir e reagir diante da 

ocorrência de um mesmo evento. Então, podemos inferir que a forma como o herói responde 

tanto às situações de conflito quanto às de ociosidade ou prazer corresponde à definição de 

um caráter que é volúvel e contraditório, isto é, ambíguo. 

 Podem ser encontradas outras passagens referentes às peripécias do herói, que dão 

suporte à análise do “ócio” do personagem. Passagens que propagam imagens desse 

personagem, exercendo, prazerosamente, seu ócio libertador, levando-nos a refletir acerca do 

principal bordão da obra – “Aí! que preguiça”. Pois, desse cenário podemos dizer, de acordo 

com o próprio Mário de Andrade, que “[...] o país aparece desgeograficado no clima na flora 

na fauna no homem, na lenda, na tradição histórica até quanto isso possa divertir ou concluir 

um dado sem repugnar pelo absurdo”. (ANDRADE, 2017, p. 215). 

 E, assim sendo, obtemos os alicerces necessários para perfilarmos o maior traço 

característico do herói de Mário de Andrade, seu ócio libertador, “no fundo do mato virgem”, 

seu mundo originário, bem como no mundo moderno, marcado pelo progresso do capitalismo 

industrial. 

 Ora, à luz da análise das peripécias do herói no desenrolar do romance-rapsódia 

podemos constatar que o universo originário do curumim entra em choque, diretamente, com 

o mundo da civilização capitalista, representado pela cidade de São Paulo. Ou seja, as 

peripécias do personagem, ao se multiplicarem no interior da narrativa, colocam em evidência 

o “ócio às avessas” do herói, em virtude da sua livre ação, diante das situações com as quais 

se depara. Isso tudo vem exemplificar a negação de Macunaíma à imposição de regras 

coletivas, tal como ocorre em relação às atividades realizadas em sua tribo. Mas, 

principalmente, no que diz respeito à condição de trabalho alienado. Pois, o herói da 

“brincadeira”, pelo que podemos deduzir, não se insere nessa noção de trabalho capitalista, o 

trabalho alienado. 

 Salientemos ainda, de acordo com Maria Augusta Fonseca, que Mário de Andrade, em 

seu artigo “A divina preguiça” (1918), definira a “preguiça”, conceito correlacionado ao 

“ócio”, como “[...] um momento de contemplação […], fator que julga indispensável à 

reflexão”, descartando aquela concepção identificada com a indolência. (FONSECA, 2013, 

pp. 174-175). 
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 Assim sendo, podemos citar como elementos representativos do ócio do curumim, 

colocando em prática a sua preguiça, o jirau de paxiúba, onde o herói repousa seu corpo e, 

enquanto se mantém em estado de descanso, contempla a atividade cotidiana da comunidade 

indígena, mais especificadamente a dos seus irmãos, Jiguê e Maanape. Assim, podemos 

inferir que o personagem está exercendo plenamente seu direito à preguiça. 

 Outro elemento de representatividade do “ócio” e da “preguiça” do herói é a própria 

pedra da sorte, a muiraquitã. Isso porque esta pedra vem conotar para o curumim a forte 

ligação afetiva que ele tem por Ci, a mãe do mato, que, por sua vez, simboliza sua máxima 

felicidade erótico-amorosa, seus intensos desejos e vontades por ela. Há também a pura 

ociosidade diante das saúvas, uma vez que a diversão e o prazer do herói se concentram tão 

somente em decepá-las (prazer na crueldade, típico de crianças bem pequenas, por exemplo). 

Outro exemplo é o rio da comunidade da tribo dos tapanhumas, já que ele passa ali seu tempo 

livre, dando mergulhos em seu mais pleno repouso, por meio do contato direto com a 

natureza. 

 O mocambo e a rede são dois elementos do cenário representativos desse ócio prazeroso 

do herói: ali ele exerce as fantasias sexuais em meio às diversas “brincadeiras” realizadas com 

as cunhatãs. 

 Destaquemos outros dois significativos momentos que expressam a “preguiça” 

contemplativa do personagem e essa modalidade de ócio criativo e libertador, o capítulo III 

(“Ci, Mãe do Mato”), onde o herói exerce a sua plena felicidade, sentindo-se de todo livre. Os 

momentos com Ci, a Mãe do Mato, representam a diversão, o prazer em seu mais absoluto 

ócio. Tal como se observa no seguinte excerto da narrativa:  

 

Então a Mãe do Mato pegava na txara55 e cotucava o companheiro. 
Macunaíma se acordava dando grandes gargalhadas estorcegando de 
cócegas. [...] Macunaíma dava um safanão na rede atirando Ci longe. Ela 
acordava feito fúria e crescia pra cima dele. Brincavam assim. E agora 
despertados inteiramente pelo gozo inventavam artes novas de brincar. 
(ANDRADE, 2017, p. 32-33). 

 

 Temos, ainda, entre tantos outros exemplos, o episódio do Capítulo VII (Macumba) no 

qual Macunaíma, em meio a sua criatividade e repouso espiritual, planeja se vingar do gigante 

                                                 
 

55(cap. 3) flecha sem penas, de três ou mais pontas como um garfo ou ancinho, típica dos caxinauá. (ANDRADE, 

2017, p. 267) 
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Piaimã e dessa forma pede a Exu56 que faça sofrer Venceslau Pietro Pietra, o gigante comedor 

de gente. Para tanto, Macunaíma sujeita-se aos rituais da macumba realizada no Mangue, no 

zungu57 da mãe de santo, Tia Ciata. Pois, nesse episódio, podemos entender que o piá 

encontra-se em pleno deleite da sua liberdade espiritual e satisfação pessoal, ao fazer parte 

dos rituais religiosos nesse terreiro – rituais caracterizados pelas incorporações de entidades 

como “Exu”, “Ogum” e “Xangô”, por rezas, velas, danças, tabaques, comilanças de animais 

sacrificados (ex. cabeça de bode, oferecido ao demônio), cachaças (o caxiri temível), etc., 

como também por se tornar o mais novo filho de “Exu”, representante das potências 

contrárias ao homem. 

 Dessa forma, podemos compreender essas ações e comportamentos do herói como 

definidoras, propriamente, da nossa “preguiça” prazerosa e da liberdade autônoma de que 

dispomos, possibilitando esses importantes momentos de reflexão e da necessidade do 

exercício das nossas práticas ociosas, os quais estão, obviamente, associados à nossa 

possibilidade de um “ócio” libertário. O que, na realidade, é o nosso tempo ocioso, que 

devemos usar sabiamente, no sentido de torná-lo criador de ideias, pensamentos e 

comportamentos, para que busquemos e encontremos a almejada felicidade. 

 Voltando a um ponto já destacado acima, cabe-nos examinar mais detalhadamente a 

postura do próprio autor de Macunaíma, em seu famoso prefácio, ao descrever o momento 

que julgou ideal para a escrita da obra. Mário de Andrade, não somente na condição de 

escritor, mas principalmente na condição de homem, diante das suas atividades rotineiras, 

testemunha o uso do seu tempo livre para se libertar da rotina. Buscando, assim, um possível 

descanso e tranquilidade física e mental, fazendo o que lhe dá mais prazer, libertando-se do 

tempo das obrigações, interagindo consigo mesmo e com a natureza para possíveis reflexões. 

É o que vemos no seguinte trecho:  

 

Este livro [...] escrito [...] em seis dias ininterruptos de rede, cigarros e 
cigarras na chacra de Pio Lourenço [...] Araraquara, afinal resolvi dar sem 
mais preocupação. [...] Jamais não tive tanto como diante dele a 
impossibilidade de ajuizar dos valores possíveis duma obra minha. Não sei 
ter humildades falsas não e se publico um livro é porque acredito no valor 
dele. O que reconheço é que muitas vezes publico uma coisa ruim em si, por 
outros valores que podem resultar dela. É o caso por exemplo do poder de 

                                                 
 

56(cap. 7) Divindade do candomblé, representante das potências contrárias do homem. Os afro-baianos 

assimilam-no ao demônio. (ANDRADE, 2017, p. 251). 
57 (cap.7) do quilombo nzangu, barulho. Casa dividida em pequenos compartimentos para aluguel barato; 

cortiço. (ANDRADE, 2017, p. 269) 
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ensaios de língua brasileira, tão díspares entre si, tão péssimos alguns. Não 
me amolo que sejam péssimos e mesmo que minha obra toda tenha a 
transitoriedade precária da minha vida. O que me interessa mesmo é dar pra 
mim o destino que as minhas possibilidades me davam. [...] Eu não me 
contentei em desejar a felicidade, me fiz feliz. (ANDRADE, 2017, pp. 214-
215). 

 

 Mário não somente deseja a felicidade como também a exercita por meio da “preguiça” 

contemplativa, caracterizada nesse caso pela rede, na qual observa e reflete sobre o mundo ao 

redor, já que cita o som das cigarras e o clima da chácara de Pio Lourenço como ideal para 

livrá-lo de preocupação, acionar sua capacidade crítica, como o ajuizamento de valor que faz 

da sua obra e da vida.  

 Há também outro elemento ligado ao tema da “preguiça”: o impaludismo, a malária. No 

final da narrativa, o herói é acometido por inúmeras doenças, inclusive pela maleita, e Mário 

de Andrade em O turista aprendiz58 aborda a questão da malária, quando esteve próximo aos 

doentes na Amazônia. Destaquemos um pequeno trecho meditativo do autor sobre as suas 

impressões acerca da maleita. 

 

Quero, desejo ardentemente é ser maleitoso não aqui, com trabalho a fazer, 
com a última revista, o próximo livro a terminar. Desejo a doença com todo 
o seu ambiente e expressão, num igarapé do Madeiracom seus jacarés, ou na 
praia de Tambaú com seus coqueiros, no silêncio, rodeado de deuses, de 
perguntas, de paciências. Com trabalhos episódicos e desdatados, ou duma 
vez sem trabalho nenhum. Quanto ao sofrimento dos acessos periódicos, não 
é isso que desejo, mas a prostração posterior, o aniquilamento assombrado, 
cheio de medos sem covardia, a indiferença, a semimorte igualitária. Que só 
em determinados lugares e não aqui posso ter. Quanto ao acesso, passa. E 
em nossa civilização o cocainômano, por prazeres possíveis, não aguenta 
galhardo a fungação, os trejeitos a que obriga o pó? Ninguém dirá, nem 
mesmo o morfinômano, que uma injeção seja agradável. Vamos além: a 
infinita maioria dos cocktails, a infinita maioria das bebidas fortes é 
soberanamente desagradável. E nós bebemos tudo isso, por uma infinidade 
de tendências, de aspirações, de curiosidades, de vaidades, impossíveis de 
analisar completamente. E pela satisfação de prazeres, de estados 
fisiopsíquicos posteriores, nós nos sujeitamos a todos esses horrores, e nos 
sujeitamos a fazer visitas, a participar nosso casamento, a acompanhar 
enterros, ler jornais, bancar de alegres, e outros sofrimentos e martírios mais 
maiores e mais cotidianos que o acesso de tremedeira. Ora, vocês querem ser 
“civilizados”, sejam! Mas eu tenho uma apaixonada atração pela maleita. (O 
Turista Aprendiz, 2015, pp. 419-420). 

                                                 
 

58É um dos mais importantes livros de relatos e de “descoberta” de remotas  regiões do Brasil, bem como de seus 

habitantes, de suas  manifestações  culturais e religiosas, criadas a partir das  viagens desse notável pesquisador 

da cultura popular e historiador de arte ao “desbravar” o Norte e Nordeste do país.   

Fonte: ANDRADE, Mário de. O Turista Aprendiz: Apresentação, 2015, p.9. 
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 Assim, é possível alimentar a ideia de que as reflexões do autor acerca da doença o 

definem como o homem que, ao refletir sobre si e sobre o mundo, “deseja a maleita” em um 

sentido (surpreendentemente) positivo de sermos menos alienados em relação ao que 

poderíamos chamar de nossos prazeres genuínos, e não aqueles que a civilização nos impõe 

como obrigação. Isso para que determinadas vaidades e certos conceitos equivocados do que 

seja prazer na vida cotidiana (como o que se baseia no par “civilizado versus primitivo”) 

sejam substituídos por uma “apaixonada atração pela maleita”, como coloca Mário de 

Andrade. Ou seja, os vícios ou as obrigações sociais alienantes do nosso cotidiano, como o do 

“cocainômano”, os “cocktails”, o “participar de casamentos”, os “enterros”, o “bancar de 

alegres” etc., são vistos como atos muito mais vazios e alienantes do que o acesso não 

alienado à tremedeira causada pela maleita. 

 Pois, esse seu “desejo de doença” nos faz inferir um gosto em estar em contato direto 

com a natureza, como num igarapé do Madeira, em meio a jacarés, na praia de Tambaú com 

seus coqueiros, em silêncio, em repouso. Isto é, fica claro que, para Mário, a doença dá acesso 

a sensações não alienantes, de forma mais completa e acabada, apenas no contato com a 

natureza, onde o homem procura viver e contemplar a plenitude da sua condição de liberdade, 

por meio da ociosidade (a inatividade que a doença impõe, obrigatoriamente), tornando-se 

afinal transparente a si mesmo. O que a vida rotineira já lhe rouba, levando-o lentamente à 

perda da sua sensibilidade humana. 

 Desta forma, é cabível compreendermos o sentido da “preguiça”, do “ócio” e da 

liberdade, buscada por Macunaíma ao longo da narrativa, como uma forma equivalente ao 

sentido retratado por Mário de Andrade em sua “filosofia da maleita”. Ou seja, sob esse 

mesmo ângulo, é possível fazermos, então, uma (re)leitura da individualidade do personagem 

em relação ao coletivo, como sendo o herói aquele que se define por um pertencimento agudo 

ao lugar onde está inserido desde o nascimento, a mata virgem, às margens do Uraricoera, seu 

mundo originário. Mundo no qual, talvez, o herói possa representar a nossa tão desejada 

calma humana, sem a ostensividade da vida cotidiana, responsável pelas misérias sociais, tal 

como a degradação do homem no mundo “civilizado”. 

 Logo, a busca de Mário de Andrade pelo prazer da tranquilidade ao “desejar a maleita” 

pode ser associada aos mesmos desejos de Macunaíma em relação aos seus anseios pelo 

prazer pessoal, mediante a sua “preguiça” contemplativa e ao seu “ócio” libertador 

gigantesco. 
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 Podemos, afinal, entender a malária (sinônimo de maleita), tal como descrita por Mário 

de Andrade no texto em questão, como uma “filosofia de vida”, no sentido de buscarmos a 

sensibilidade humana por meio da simplicidade do olhar em momentos de tranquilidade e 

descanso, ao contemplarmos ociosamente o mundo que nos cerca. Isso tudo em contraposição 

ao olhar do homem no mundo moderno, o qual é movido pelo “tempo da pressa” e do 

“pensamento abreviado”. Desse modo, temos o homem inserido em um universo onde há falta 

de tempo para reflexões e tranquilidade no tocante à busca pela sua felicidade. 

 Ficamos diante de indivíduos que podemos defini-los, nesta “era moderna”, como 

homens ocos em pensamentos e sentimentos, isto é, sem consciência crítica, sabedoria e 

sensibilidade. Portanto, são homens somente munidos de gestos e comportamentos alienados, 

desprovidos de ações próprias. E, opostamente a essa realidade, temos as práticas ociosas do 

herói da “brincadeira”, simbolizadas pela rede, pelo jirau de paxiúba, pelo mocambo, pelo rio 

Uraricoera e pela mata virgem (a floresta), realizadas por meio de uma “divina preguiça”, que 

Mário de Andrade define como: “o ócio que propicia a criação, isto é, um momento de 

contemplação, de distanciamento da miudeza rotineira, fator que julga indispensável à 

reflexão.” (FONSECA, 2013, p. 174). 

 O deslocamento entre o “estar lá”, na mata virgem, e o “estar aqui”, na cidade grande, 

nos permite pensar no herói em relação as suas andanças entre o mundo mítico e o real, no 

âmbito da desgeograficação do território brasileiro. Diante do exposto, é possível inferirmos 

que, talvez, o autor tenha recriado, à sua maneira, o herói Macunaíma, extraído das narrativas 

indígenas do etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg, como um meio de expressar essa 

temporalidade do Brasil, a “era moderna” da alienação. 

 Desse modo, é concebível visualizar a atuação frustrada do personagem Macunaíma no 

mundo “civilizado”, em virtude das suas práticas ociosas, movidas por uma “preguiça” 

contemplativa. O que vem colocar em evidência os conflitos existentes entre a “ociosidade” 

do herói e a “alienação” urbana. Pois, a sua liberdade contrapõe-se ao universo do progresso 

industrial, cujos elementos identificadores da alienação do homem são: as máquinas, o capital, 

a classe burguesa e o lucro versus o ócio libertário e a preguiça, possíveis no mundo 

originário que o herói carrega consigo por toda parte até o final do romance. 

 Temos como figuras representativas do capitalismo industrial, no romance-rapsódia de 

Mário, o gigante Pietro Pietra, o ítalo-peruano, comerciante e colecionador de pedras 

preciosas, representante da burguesia capitalista alienadora e opressora da liberdade. E do 

ponto de vista da alienação, temos como exemplos representativos o chofer e a criada do 

gigante Piaimã, empregados subservientes às ordens do regatão peruano. Assim, torna-se 
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pertinente destacarmos uma passagem do romance que corrobora a ideia de alienação do 

chofer ao gigante: 

 
O gigante [...] falou pro motorista: 
–Vamos lá dentro? 
–Pois não! 
Piaimã possuía orelhas furadas por causa dos brincos. Enfiou uma perna do 
rapaz na orelha direita, a outra na esquerda e foi carregando o moço nas 
costas. Atravessaram o parque e entraram na casa. Bem no meio do hol de 
acapu mobiliado com sofás de cipó-titica [...] se via um buraco enorme tendo 
por cima um cipó de japecanga feito balanço. Piaimã sentou o moço no cipó 
e perguntou pra ele si queria balançar um bocado. O moço fez que sim. 
Piaimã balançou balançou, de repente deu um arranco. Japecanga tem 
espinho... Os espinhos entraram na carne do chofer e principiou escorrendo 
sangue no buraco. 
–Chega! já estou satisfeito! Que o chofer gritava. 
–Balança que vos digo! secundava Piaimã. (ANDRADE, 2017, p. 162).  

 

 Observa-se nessa passagem que o chofer abre mão de parte de sua autonomia para 

satisfazer as vontades do gigante Pietro Pietra, já que, até pela função profissional (chofer), 

está subordinado ao regatão Ítalo-peruano. Pois a figura do chofer retrata um exemplo típico 

de trabalhador alienado, que desempenha uma função alheia à sua vontade. E o gigante, 

representante da classe burguesa, dentro de uma visão capitalista, por sua vez, exerce uma 

função alienadora em relação a seu motorista. 

 Em contrapartida ao exposto acima, temos Macunaíma como figura representativa da 

prática do “ócio” criador, da desautomatização da rotina cotidiana, para as realizações do 

prazer e da busca de sua integridade humana. 

 Por outro lado, essa liberdade ociosa do herói é tolhida no mundo da civilização 

moderna que, entre outras coisas, como se sabe, reprime a livre expressão do prazer sexual, no 

grau e do modo como Macunaíma estava acostumado na floresta. Do mesmo modo, é oneroso 

para ele buscar diversão nas noites paulistanas, o que leva à diminuição de sua autonomia 

para agir, ao deparar-se também com uma “rede” citadina dura, plantada no chão – a cama. 

Essa “rede” não lhe proporciona o mesmo prazer obtido com a do seu mundo originário, onde 

criava “brincadeiras” com Ci, seu grande amor, e com as demais cunhãs. Além disso tudo, o 

curumim contrai sapinhos na boca por conta das “brincadeirinhas” prazerosas com as cunhãs 

paulistanas, como podemos observar no seguinte fragmento: 

 

Macunaíma campeou campeou mas as estradas e terreiros estavam 
apinhados de cunhãs tão brancas tão alvinhas, tão!… Macunaíma gemia. 
Roçava nas cunhãs murmurejando com doçura: “Mani! Mani! Filhinhas da 
mandioca...” perdido de gosto e tanta formosura. Afinal escolheu três. 
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Brincou com elas na rede estranha plantada no chão, numa maloca mais alta 
que a Paranaguara. Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de 
atravessado sobre os corpos das cunhãs. E a noite custou pra ele 
quatrocentos bagarotes. [...] Estava com a boca cheia de sapinhos por causa 
daquela primeira noite de amor paulistano. Gemia com as dores e não havia 
meios de sarar até que Maanape roubou uma chave de sacrário59 e deu pra 
Macunaíma chupar. O herói chupou chupou e sarou bem. Maanape era 
feiticeiro. (ANDRADE, 2017, pp. 48-49). 

 

 Do fragmento acima, podemos inferir que o herói perde o império da sua ociosidade na 

cidade de São Paulo, movida pelos vícios mundanos como a rapinagem do capital, a prática 

da injustiça, a poluição, a proliferação de doenças, a corrupção, a exploração do trabalho, etc.  

 Assim, temos como exemplos extraídos de Macunaíma figuras representativas da 

adoção de posturas automatizadas no cotidiano, como o chofer e a criada do Ítalo-peruano, 

pois são personagens que retratam os chamados “indolentes”. Assim, são enquadrados na 

posição de subservientes à vontade do gigante, o comedor de gente. Portanto, esses 

personagens não possuem o menor senso crítico. Em contrapartida, há os representantes da 

modalidade do ócio “improdutivo’ tal como o gigante Pietro Pietra, simbolizando a classe 

burguesa, além das cunhatãs paulistanas, retratando a prostituição citadina ao venderem os 

seus serviços sexuais. Pois exercem a função de rapinar capitais. Logo, podemos inferir que 

são os alienadores “ferozes” da sociedade capitalista. 

 Em nosso entender, o ócio “improdutivo” é não-libertador e não-criativo, caracterizado 

pelos vícios deturpadores da vida cotidiana, como a vaidade, o egoísmo, a ambição, a 

corrupção, a prostituição, etc., o que leva ao aniquilamento dos reais prazeres da vida humana. 

Desse modo, tolhindo a consciência crítica do homem e, portanto, coibindo o desejo pela 

felicidade. E opostamente a essa realidade, evocaremos a definição de ócio criativo de 

Domenico De Masi:  

 

O Ócio Criativo não é ficar parado com o corpo, ou uma ação corporal 
não-obrigatória. O Ócio Criativo é aquela trabalheira mental que 
acontece até quando estamos fisicamente parados, ou mesmo quando 
dormimos à noite. Ociar não significa não pensar. Significa não pensar 
em regras obrigatórias, não ser assediado pelo cronômetro, não 
obedecer aos percursos da racionalidade e todas aquelas coisas que 

                                                 
 

59Note-se a ironia intercultural: o sacrário é lugar onde se guardam objetos sagrados, como hóstia consagrada e 

relíquias, mas Maanape utiliza apenas a chave do móvel para sua feitiçaria.  
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foram inventadas para bitolar o trabalho executivo e torná-lo 
eficiente.60 
 

  Deste modo, entendemos ser o ócio criativo aquele momento que permitirá ao homem, 

durante as suas atividades ociosas, a liberdade do pensamento, de forma a estimular a sua 

criatividade pessoal, evitando-se a alienação mental em detrimento do pensamento crítico, o 

que nos remete ao pensamento de Paul Lafargue, em O direito à preguiça, ao dizer: “Na 

sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a 

deformação orgânica.” (LAFARGUE, 1980, p.10). E assim é possível compreendermos essa 

“preguiça” como algo representativo do “Não” aos vícios mundanos, que degradam, 

lentamente, a essência físico-psíquica do homem, roubando-lhe sua sensibilidade humana.  

 Logo, sejamos os “preguiças” do mundo, felizes e bem-dispostos, por meio do silêncio, 

da tranquilidade e repouso diante da vida, buscando um diálogo com esse mundo a nossa 

volta, como forma de compreendermos a nós mesmos, “bichos-preguiça”, e como 

constituintes da liberdade em contato maior com a criatividade e o prazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

60Definição de Ócio Criativo extraída da Tese de Doutorado O Ócio Criativo e as Inteligências Múltiplas: 

dimensões de Domenico de Masi e Howard Gardner sobre o trabalho contemporâneo (2009), do autor Roberto 

de Oliveira Loureiro. Pontifícia  Universidade Católica (PUC), São Paulo. Acesso em: www.livrosgratis.com.br 
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4 OS DEVIRES DE MACUNAÍMA COMO REFLEXOS DO HOMEM NA 
SOCIEDADE 
 

 

Este capítulo tem como propósito analisar os devires de Macunaíma como 

característica fundamental de sua constituição como anti-herói do romance.  Podemos assim 

adiantar que o capítulo aborda a relação entre a ontologia61 e a ética dos devires em 

Macunaíma. Para nosso argumento, vamos nos valer da importante reflexão do filósofo Gilles 

Deleuze sobre a literatura. O conceito de devir62 será a mola mestra para a análise das 

transformações de Macunaíma. 

Como já referimos, Macunaíma é um exemplo de narrativa da literatura moderna 

ocidental constituída por formas ameríndias do mito. É claro que essas duas tradições bem 

díspares lidam de forma diferente com o fenômeno das transformações tanto dos personagens, 

quanto dos cenários (fantasiosos ou geográficos) e da linguagem. Podemos afirmar que se 

trata de um caso na literatura brasileira de incorporação, na ficção, do fenômeno da 

metamorfose, de origem greco-romana clássica.  

Porém, é importante salientarmos que esse fenômeno da metamorfose, encontrado em 

narrativas escritas do século XX, possui diferentes sentidos se compararmos as narrativas do 

período modernista com as do período clássico. Apesar de todas abordarem o mesmo 

processo de alteração da forma, no tocante aos seus personagens, aos cenários geográficos e à 

linguagem, parece-nos possível estabelecer um novo olhar sobre as metamorfoses de 

Macunaíma – oriundas do pensamento criativo e fantasioso de Mário de Andrade e dos mitos 

ameríndios, como vimos no capítulo anterior –, a partir de uma perspectiva filosófica, 

ancorados no conceito deleuziano de devir.  

De acordo com Deleuze, destaquemos, em um primeiro momento, a seguinte definição 

de devir: “Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, mimese) mas encontrar a 

zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal qual já não seja possível 

distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula.” (DELEUZE, 1997, p.11).  

                                                 
 

61
(on.to.lo.gi.a) sf. 1. Fil. Parte da filosofia que estuda a natureza dos seres, o ser enquanto ser. 2. Fil. Doutrina 

sobre o ser. Fonte: DicionárioCaldas Aulete – acesso em: www.aulete.com.br 
62

F.: [Do lat. devenire.]. v. (de.vir).1. Vir a ser; passar a ser; tornar-se. sm.2. Fil. O mesmo que devenir. Fonte: 

Dicionário Caldas Aulete – acesso em: www.aulete.com.br 
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Dessa definição deleuziana sucinta de devir podemos inferir que os devires nada mais 

são que transmutações (mudanças) inacabadas às quais estamos suscetíveis, em níveis não 

totalmente conscientes de nossa subjetividade, a cada instante, diante das vicissitudes da vida. 

Ou seja, somos condicionados a essas mudanças, mediante nossa compleição subjetiva e as 

circunstâncias do nosso cotidiano com as quais nos deparamos.  

Desta maneira, podemos pensar que a vida é um emaranhado de situações e 

acontecimentos complexos do qual fazemos parte e onde desejamos, em algum momento, 

buscar soluções ou meios para convivermos com essas instabilidades e/ou inconstâncias da 

vida. E, assim sendo, traçamos as nossas linhas ou rotas de fuga (um outro conceito de 

Deleuze que pode ser também traduzido por palavras como: meios, mecanismos, subterfúgios, 

escapes), que não são formas miméticas, imitativas ou, muito menos, que possuem 

identidades com outras situações já vivenciadas.  

Portanto, saímos de nosso território (pessoal e coletivo) para habitarmos zonas de 

vizinhanças, de indiscernibilidade ou de indiferenciação às zonas conhecidas do nosso 

território anterior (nossas rotinas), por meio da nossa desterritorialização para adentrarmos 

em um novo território, totalmente desconhecido (reterritorialização), à procura de novas 

atividades, sensações, vontades, desejos, etc, por meio dos nossos pensamentos. 

Territorialização e os termos a ele correlatos citados acima são também conceitos de Deleuze, 

cujo sentido geral a nosso ver fica claro a partir de nossa frase anterior.E, dessa forma, temos 

como exemplo elucidativo, para tudo isso, o próprio Macunaíma, mediante as suas peripécias 

míticas, que envolvem as suas maneiras de pensar, de agir e de se comportar, como possíveis 

reflexos do homem na sociedade.  

O personagem é um indígena do mato-virgem da floresta amazônica, pertencente a um 

universo imaginário, no qual este herói da nossa gente vive em constantes transformações 

(devires). E, desta forma, torna-se cabível elucidarmos algumas passagens em que a obra traz, 

de forma explícita, essas transformações de Macunaíma para nosso conhecimento e 

compreensão do termo devir, conforme abaixo: 

 

No outro dia os manos foram pescar e caçar, a velha foi no roçado e 
Macunaíma ficou só com a companheira de Jiguê. Então ele virou na 
formiga quemquém e mordeu iriqui pra fazer festa nela. Mas a moça atirou a 
quenquém longe. Então, Macunaíma virou num pé de urucum. A linda Iriqui 
riu, colheu as sementes se faceirou toda pintando a cara e os distintivos. 
Ficou lindíssima. Então Macunaíma, de gostoso, virou gente outra feita e 
morou com a companheira de Jiguê. Quando os manos voltaram da caça 
Jiguê percebeu a troca logo, porém Maanape pra ele que agora Macunaíma 
estava homem pra sempre e troncudo. (ANDRADE, 2017, p.27). 
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  Nesta citação, podemos dizer que Macunaíma cria uma linha de fuga (o seu devir-

formiga quemquém) como forma de realizar o seu desejo, que era o de fazer festa na sua 

cunhada, Iriqui, companheira de seu irmão Jiguê. E não atingindo a sua vontade, em um 

primeiro instante, que era o de, sexualmente, possuí-la, transforma-se agora em um pé de 

urucum (o seu devir-pé de urucum), fazendo-a rir ao mesmo tempo em que ela colhe as 

sementes desse urucum, de forma a pintar a própria cara e os seus distintivos. Deste modo, o 

herói procura realizar o seu intenso desejo, que é o de brincar63 com Iriqui, virando, por fim, 

gente (o seu devir-gente). A linha de fuga traçada pelo personagem, em um primeiro 

momento, demonstra o seu ímpeto diante do desconhecido para seguir com o seu plano. E, 

portanto, segue adiante, como podemos observar no final desta citação acima. Logo, nos é 

possível salientar que estamos diante de um processo de devires em evoluções como devir-

formiga quemquém, devir-pé de urucum e devir-gente, experimentadas pelo personagem.  

  Porém, acreditamos que esse tipo de devir ainda seria menos intenso e determinante, 

sendo mais próximo do ato de se disfarçar para enganar os outros (no caso Iriqui), um tipo de 

ação bem comum no caso de Macunaíma. Embora seja um devir, já que se trata de se 

desterritorializar e desterritorializar as percepções a seu redor a fim de conseguir o que 

deseja, ultrapassando os limites (morais, culturais etc.), não é um devir tão fundamental e 

intenso como, por exemplo, o devir-branco do índio Macunaíma, a famosa cena em que ele 

sai branco do riacho. Pois, esta cena é explícita no seguinte trecho:  

 

Uma feita a Sol cobrira os três manos duma escaminha de suor e Macunaíma 
se lembrou de tomar banho. Porém no rio era impossível por causa das 
piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta pra pegar um naco 
de irmã espedaçada, pulavam aos cachos pra fora d’água metro e mais. 
Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia 
d’água. E a cova era que nem a marca dum pé gigante. Abicaram. O herói 
depois de muitos gritos por causa do frio d’água entrou na cova e se lavou 
inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era marca 
do pezão do Sumé64, do tempo em que andava pregando o evangelho de 
Jesus pra indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco 
loiro e de olhos azuizinhos, água lavava o pretume dele. E ninguém não seria 

                                                 
 

63[...] o uso de brincar como tradução do ato sexual. Fonte: PROENÇA, M. Cavalcanti. Roteiro de Macunaíma. 

Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1978, p.66. 
64(cap. 5) personagem misteriosa, homem branco que, antes do descobrimento, apareceu entre os indígenas, 

ensinando-lhes o cultivo da terra e regras morais. Repelido, abandonou a região, caminhando sobre as águas do 

mar. Pertence às lendas de São Tomé, o apóstolo de Cristo que teria chegado às Américas. (ANDRADE, 2017, 

p. 265). 
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capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos tapanhumas. 
(ANDRADE, 2017, pp. 45-46). 

 
 Entendemos que da gradação desses devires inacabados: quando ele vira formiga 

quemquém, depois pé de urucum e, por último, gente, creiamos que seja uma espécie de 

truque, típico do Macunaíma, de enganar os outros, apenas um mero disfarce, que podemos, 

sim, chamar de uma simulação ou um simulacro de devir, porém menos intenso ou 

determinante do que, por exemplo, a transformação de negro em branco no riacho, esse sim 

um devir cheio de significados em relação também à história do Brasil. 

 Isto é, de acordo com a teoria de Deleuze, Macunaíma sai de seu território habitual 

(pessoal e social) que é regido por normas (padrões molares, ou seja, ligados a modelos 

abstratos em nível macro-social, e não micro-social, segundo a definição que Deleuze dá a 

esse conceito), através de uma desterritorialização (linhas de fuga), para se aventurar, sem 

seguir modelos, normas de agir, pensar e se comportar como faz a maioria, quando o 

personagem devém em uma formiga quemquém (devir-formiga quemquém), um pé de urucum 

(devir-pé de urucum) e em gente (devir-gente). 

 E, assim, criam-se novas maneiras de existir diante do mundo, que fogem às rotineiras 

representações do modo de viver. Logo, pode-se dizer que essa desterritorialização, essas 

linhas de fuga do personagem, são os seus escapes para a tomada de atos ousados, corajosos 

como forma de rompimentos com os paradigmas estabelecidos socialmente. O que nos 

permitirá olhar o mundo em que vivemos pelo lado de fora. Mesmo sabendo-se que o 

romance de Mário de Andrade é composto por mitos indígenas retrabalhados, neste trabalho 

apostamos como fazem, por exemplo, Gilda de Mello e Souza e José Miguel Wisnik, que na 

modernidade pós-vanguarda do século XX qualquer narrativa literária permite a projeção de 

seus conteúdos, formas e estruturas no nível da análise da sociedade, no caso, brasileira. 

 Porém, as tentativas de recuperar a pedra da sorte (a muiraquitã) são frustradas e 

Macunaíma traça novas rotas de fuga, tal como podemos observar na seguinte citação abaixo: 

 

Macunaíma estava muito contrariado. Não conseguia reaver a muiraquitã e 
isso dava ódio. O milhor era matar Piaimã. Então saiu da cidade [...]. [...] e o 
herói resolveu se vingar de Venceslau Pietro Pietra dando uma sova nele pra 
esquentar. [...] Pois então resolveu tomar um trem e ir no Rio de Janeiro se 
socorrer de Exu diabo em cuja honra se realizava uma macumba no outro 
dia. Era junho e o tempo estava inteiramente frio. A macumba se rezava lá 



102 

 

no Mangue no zungu da tia Ciata65, feiticeira como não tinha outra, mãe de 
santo famanada e cantadeira ao violão. Às vinte horas Macunaíma chegou na 
biboca levando debaixo do braço o garrafão de pinga obrigatório. [...] 
Macunaíma tirou os sapatos e as meias como os outros e enfiou no pescoço a 
milonga feita de cera de vespa tatucaba e raiz seca de açacu. Entrou na sala 
cheia e [...] foi de quatro saudar a candomblezeira imóvel sentada na tripeça, 
não falando um isto. Tia Ciata era uma velha negra com um século no 
sofrimento, javevó66 e galguincha67 com a cabeleira branca esparramada 
feito luz em torno da cabeça pequetita. Ninguém mais não enxergava olhos 
nela, era só ossos de uma cumpridez já sonolenta pendependendo pro chão 
de terra. [...] Então a macumba principiou de deveras se fazendo um sairê68 
pra saudar os santos. [...] Era assim. Saudaram todos os santos da pajelança 
[...]. E foi lá que Macunaíma provou pela primeira vez o caxiri 69 temível 
cujo nome é cachaça. Provou estalando com a língua feliz e deu uma grande 
gargalhada. Depois da bebida [...], seguiram as rezas de invocação. [...] 
Todos desejam que Oxum70 viesse. Macunaíma queria Exu71 só pra se vingar 
de Venceslau Pietro Pietra. [...] Nem bem reza recomeçou se viu pular no 
meio da saleta uma fêmea obrigando todos a silêncio com o gemido meio 
choro e puxar canto novo. Foi um tremor em todos e as velas jogaram a 
sombra da cunhã que nem monstro retorcido pro canto do teto, era Exu! [...] 
Então a mãe de santo entoou a reza sagrada do Exu, melopeia monótona. 
Quando acabou, a fêmea abriu os olhos, principiou se movendo bem 
diferente de já-hoje e não era mais fêmea era o cavalo do santo, era Exu. Era 
Exu, o romãozinho que viera ali com todos pra macumbar. [...] Macunaíma 
fremia de esperança querendo o cariapemba72 pra pedir uma tunda em 
Venceslau Pietro Pietra. Não se sabe o que deu nele de supetão, entrou 
gingando no meio da sala derrubou Exu e caiu por cima brincando com 
vitória. E a consagração do Filho de Exu novo era celebrada por licenças de 
todos e todos se urarizaram em honra do filho novo do icá73. [...] Terminada 
a cerimônia o diabo foi conduzido pra tripeça, principiando a adoração. [...] 

                                                 
 

65(cap.7) [...] conhecida mãe de santo que teve seu zungu na Praça Onze, no Rio de Janeiro. Aparece também no 

poema “Mangue” de Manuel Bandeira. (ANDRADE, 2017, p. 266) 
66(cap.7) gíria para desengraçado, insulso, corrido, desapontado (M.Viotti, Dicionário da gíria brasileira, p.198). 
Palavra que tem origem no linguajar infantil e quer dizer grande, demasiado alto. João Ribeiro faz um estudo 

interessante sobre a origem do vocábulo. Pessoa de aspecto desagradável, feia, mal trajada. (ANDRADE, 2017, 

p. 256). 
67(cap. 7) magricela, esquelética, esfomeada, termo popular no Rio Grande do Sul. (ANDRADE, 2017, p. 252). 
68(cap. 7) do tupi sairê, espécie de dança dos índios Tapuia; provável influência portuguesa. (ANDRADE, 2017, 

p. 264).  
69(cap. 7) Bebida inebriante , usada nas festas indígenas. É preparada com pajauruaçu, grande bolo de farinha de 

mandioca, ou beiju. Em Koch-Grünberg, o caxiri é ligado à grande festa de bebida, na qual os índios dançam o 

tucuji. (ANDRADE, 2017, p. 248). 
70(cap. 7) Divindade da mitologia afro-brasileira, protetora dos rios e das fontes, deusa do rio Oxum, na África. 

“Seu fetiche é uma pedra marinha ou mesmo um seixo polido pelas águas correntes. A insígnia é um leque, de 

latão, o abedê, tendo no meio uma estrela branca ou uma sereia.” (ANDRADE, 2017, p. 261). 
71(cap. 7) Divindade do candomblé, representante das potências contrárias ao homem. Os afro-baianos 

assimilam-no ao demônio. (ANDRADE, 2017, p. 251). 
72(cap. 7) Entidade maléfica para os escravos africanos. (ANDRADE, 2017, p. 248). 
73(cap. 7) “demônio da mitologia caxinauá, senhor do rio, do sol e da noite. Há várias lendas em que o ‘Grande 

Diabo’ aparece.” (ANDRADE, 2017, p. 254). 



103 

 

Depois que todos beijaram adoraram e se benzeram muito, foi a hora dos 
pedidos e promessas. [...] recebeu com carinho o herói e prometeu tudo o 
que ele pedisse porque Macunaíma era filho. E o herói pediu que Exu fizesse 
sofrer Venceslau Pietro Pietra que era o gigante Piaimã comedor de gente. 
[...] Exu pegou três pauzinhos de erva-cidreira benta por padre apóstata, 
jogou pro alto, fez encruzilhada, mandando o eu de Venceslau Pietro Pietra 
vir dentro dele Exu pra apanhar. Esperou um momento, o eu do gigante veio, 
entrou dentro da fêmea, e Exu mandou o filho dar a sova no eu que estava 
encarnado no corpo polaco. O herói pegou uma tranca e chegou-a em Exu 
com vontade. Deu que mais deu. [...] Lá no palácio da rua Maranhão em São 
Paulo tinha um corre-corre sem parada. [...] Venceslau Pietro Pietra sangrava 
todo urrando. Mostrava uma chifrada na barriga, quebrou a testa que parecia 
coice de potro, queimado enregelado mordido e todo cheio das manchas e 
galos duma tremendérrima sova de pau. (ANDRADE, 2017, pp. 68-77). 

 

 A citação possibilita descrever todo o processo de devir do personagem, durante o culto 

para as evocações das entidades religiosas, que podemos chamar de ritos de passagem, 

segundo Reginaldo Prandi74. O pesquisador refere-se a esses ritos como sendo os momentos 

das celebrações diante de diversas entidades religiosas de matriz africana (Exu, Ogum, Oxum 

etc.), constituídos de rezas, cantos e danças. São as chamadas “cerimônias de barracão”, 

durante as quais os orixás (deuses) se manifestam por meio do transe ritual, assim precedidas 

de uma série de ritos propiciatórios envolvendo modos de se apresentar. É exatamente o caso 

do episódio da Macumba (Capítulo VII), onde se lê: “Macunaíma tirou os sapatos e as meias 

[...] e enfiou no pescoço a milonga feita de cera de vespa tatucaba75 e raiz seca de açacu76. [...] 

e foi saudar a candomblezeira [...]. Tia Ciata. (ANDRADE, 2017, p. 69). 

Há também, durante o culto, as bebidas obrigatórias, como quando o herói adentra no 

terreiro “levando debaixo do braço o garrafão de pinga obrigatório” (ANDRADE, 2017, p. 

68). Temos, ainda, as danças e cantos como o sairê (dança), identificado no seguinte trecho: 

“Então a macumba principiou de deveras se fazendo um sairê pra saudar os santos.” (Idem, p. 

69). Quanto ao canto, temos que “...Tia Ciata cantava o nome do santo que tinham de saudar: 

- Ôh Olorung! [...] Tia Ciata continuava: - Ôh Boto-Tucuxi! [...] – Ôh Iemanjá! Anamburucu! 

                                                 
 

74*Sociólogo e escritor, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. É professor sênior do 

Departamento de Sociologia da USP e pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico). Foi um dos fundadores do Instituto Datafolha,  órgão da pesquisa do Jornal Folha de S.Paulo. 

Participou do Comitê de Ciências Sociais do CNPq, coordenou o Comitê de Sociologia da Capes e foi membro 

do Comitê Acadêmico da Anpocs. Hoje se dedica principalmente à Sociologia da Religião, com ênfase nas 

religiões afro-brasileiras, evangélicas e católicas. 
75(cap.7) marimbondo-tatu. Assim chamado por causa do ninho construído nas árvores e que tem a forma de um 

tatu. (ANDRADE, 2017, p. 266). 
76(caps. 7 e 17) do tupi asa’ku. Árvore de grande porte da família das euforbiáceas (Huru crepitans), cujo suco os 

indígenas utilizavam para apanhar peixes. A seiva é tóxica. (ANDRADE, 2017, p. 242). 
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e Oxum! Três Mães-d’água! [...] Assim. E quando a Tia Ciata parava gritando com gesto 

imenso: - Sai Exu!” (Idem, p. 69-70). Podemos citar ainda os sacrifícios de animais, como por 

exemplo: “O bode fora morto em honra do diabo e salgado com pó de chifre e esporão de galo 

de briga [...], havendo o preparo das comidas para os envolvidos no ritual […]. À meia-noite 

foram [...] comer o bode cuja cabeça e patas já estavam lá no peji, na frente da imagem de Exu 

que era um tacuru de formiga com três conchas fazendo olhos e boca.” (Idem, p.72).  

Isso tudo para um posterior banquete comunitário no final do culto, constituído por 

comidas e bebidas rituais oferecidas aos orixás e que também são servidas a todos os 

envolvidos no culto, durante a finalização das celebrações:  

 

E pra acabar todos fizeram a festa juntos comendo bom presunto e 
dançando um samba de arromba em que todas essas gentes se 
alegraram com muitas pândegas liberdosas. Então, tudo acabou se 
fazendo a vida real. E os macumbeiros, Macunaíma, Jayme Ovalle, 
Dodô, Manu Bandeira, Blaise Cendrars, Ascenso Ferreira, Raul Bopp, 
Antônio Bento, todos esses macumbeiros saíram na madrugada. 
(ANDRADE, 2017, p. 78). 

 

Acreditamos que o foco nesses ritos de passagem, durante o culto, entendidos sob a 

ótica do sociólogo, nos permitem outra leitura do conceito de devir. Assim, talvez possamos 

dizer que esse ir e vir dos orixás, nos instantes de transe ritual, significam a encenação 

ritualística dos devires dessas entidades, ora em estado de progressão, quando invocados, ora 

em processos de regressão, ao retornarem aos lugares de origem. Assim, cremos entender 

esses processos de devir como o momento no qual temos a desterritorialização das entidades, 

invocadas no terreiro de candomblé da Tia Ciata, para as suas inserções, quem sabe!, em uma 

“zona de vizinhança indiscernível, ou da indiferenciação”, nos termos de Deleuze (1997, 

p.11), de modo a adentrarem em um novo território (reterritorialização), totalmente 

desconhecido, durante o instante da incorporação, quando envolvidas por sensações, desejos e 

pensamentos, mediante entoação de rezas. Temos como exemplo o herói Macunaíma, que 

num dos embates de vingança contra Piaimã, é movido pelo intenso desejo de que Exu 

apareça para empreender a vingança, como identificamos no trecho da narrativa “Macunaíma 

queria Exu só pra se vingar de Venceslau Pietro Pietra.” (ANDRADE, 2017, p. 72). 

Desta forma, podemos fazer uma leitura dos momentos de escape e subterfúgios, através 

dos quais Macunaíma deixa aflorar seus desejos e vontades não aceitas pela ordem social, 

tácita ou explícita, anterior, tudo isso para dar vazão a seu desejo: a fim de dar uma sova no 

gigante Venceslau Pietro Pietra, o comedor de gente. 
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 Macunaíma, ao traçar sua linha de fuga, se desterritorializa também, desvinculando-se 

do seu território pessoal e social, que era regido por padrões molares77(normas) impostos à 

maioria. E, consequentemente, sofre um processo de reterritorialização, isto é, Macunaíma 

adentra em um novo território, desconhecido pela maioria, no qual constrói suas próprias 

(novas) normas, como meio de se ajustar a novas realidades. 

 Nesta passagem supracitada do romance-rapsódia, podemos identificar esses possíveis 

devires de Macunaíma tal como o seu devir-animal, o qual consequentemente propicia seu 

devir-lugar, assim como o devir-filho de Exu. Ou seja, temos aqui a multiplicidade dos 

devires de Macunaíma, o que nos permite pensar, por meio dos devires do personagem, no 

antes impensável e nos permite visualizar o anteriormente invisível. 

 E, com a tentativa frustrada de recuperar seu talismã da sorte, visando seduzir o gigante 

Venceslau Pietro Pietra, Macunaíma experimenta um outro devir, o devir-animal, onde os 

seus instintos voltados ao “ódio” e à “vontade de matar” são aflorados em relação ao gigante. 

Isto tudo no sentido de arquitetar uma linha de fuga para dar uma sova em Pietro Pietra. 

Assim, Macunaíma sai da cidade de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, em direção à região 

do Mangue, no zungu (cortiço) da tia Ciata (mãe de santo), para colocar em prática o seu 

plano. Pois, desta forma, temos a formação de mais um fenômeno de devir, o devir-lugar 

(mudanças de cenários geográficos), ocasionando, portanto, o devir-filho de Exu. 

 Este último devir, o devir-filho de Exu, corresponde ao fenômeno da transformação de 

Macunaíma durante a cerimônia no cortiço da tia Ciata, para a invocação da divindade do 

candomblé. Divindade esta representante das potências contrárias ao homem, de modo a pôr 

em prática a vontade do herói da nossa gente no sentido de surrar o gigante Piaimã, tal como 

observa-se na citação: “Deu que mais deu. [...] Mostrava uma chifrada na barriga, quebrou a 

testa que parecia coice de potro, queimado enregelado mordido e todo cheio das manchas e 

galos duma tremendérrima sova de pau. (ANDRADE, 2017, pp.76-77). 

 E, em relação ao episódio da macumba, é possível interpretarmos o terreiro da tia Ciata 

como uma espécie de local “especializado” em devires. O terreiro das religiões africanas, uma 

vez que há alí metamorfoses subjetivas em tempo real, ou seja, durante o culto. É como se ali 

acessássemos uma espécie de “oficina de devires”, juntamente com a relação entre o ritual e o 

                                                 
 

77Padrão molar: homem, branco, ocidental, adulto, racional, heterossexual, habitante de cidades. “O homem é 

majoritário por excelência, enquanto que os devires são minoritários, todo devir-minoritário. [...] Maioria supõe 

um estado de dominação.” (DELEUZE & GUATTARI, Mil Platôs, 1997) 
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devir. Assim, temos que a partir do que aponta Prandi78, podemos definir também o terreiro 

das religiões africanas, no caso, por exemplo, o terreiro de candomblé da Tia Ciata, vendo-o 

como espaço sagrado, dentro do universo mítico da narrativa, que é definido religiosamente 

por estar ligado a uma crença em Deus, em santos, espíritos e antepassados, conjuntamente a 

uma determinada cultura ou um grupo religioso.  

Segundo ainda o autor, temos que o terreiro depende de uma religião para ser um lugar 

sagrado, geralmente, de culto que trabalha e pensa a questão da relação dos humanos viventes 

com outras entidades, outros seres, outros mundos e espaços. Desta forma nos é concebível 

elencar uma passagem da narrativa que elucida o contato com outras entidades, seres de 

outros mundos e espaços, quando partimos da ideia de que o terreiro sagrado de candomblé da 

Tia Ciata está ligado à esfera religiosa. Ali localizamos o culto a entidades, em especial Exu, 

que “...era o diabo-coxo, um capiroto malévolo, mas bom porém pra fazer malvadezas”, assim 

como as saudações a “...todos os santos da pajelança […], Xangô, Omulu, Iroco […], Obatalá 

que dá força pra brincar muito” (ANDRADE, 2017, p. 70). 

 Portanto, observamos que há variados exemplos de devires no romance, além dos já 

referidos nesta pesquisa. Logo, é de fundamental importância trazermos também à baila a 

ocorrência deste fenômeno de transformação no processo de escrita da linguagem da 

narrativa. Verificamos que, no processo narrativo de Macunaíma, no capítulo intitulado “A 

Velha Ceiuci”, ocorre um caso de devir, presente no próprio fato do uso da coloquialidade, 

em substituição à norma culta padrão, mas também na mudança de voz do narrador, tal como 

se vê no trecho a seguir: 

 

Lá chegado ajuntou os vizinhos, criados a patroa cunhãs datilógrafas 
estudantes empregados públicos, muitos empregados públicos! Todos esses 
vizinhos e contou pra eles que tinha ido caçar na feira do Arouche e matara 
dois… 
- ...mateiros, não eram viados-mateiros não, dois viados-catingueiros que 
comi com os manos. Até vinha trazendo um naco pra vocês mas porém 
escorreguei na esquina, caí derrubei o embrulho e cachorro comeu tudo. 
(MACUNAÍMA, 2017, p. 115). 

 

O uso da linguagem coloquial e a mudança de voz do narrador nos parece exemplos de 

devir-linguagem, um nível formal que, a nosso ver, pode ser compreendido como uma linha 
                                                 
 

78Fonte: Entre o Céu e a Terra – Entrevista Reginaldo Prandi. Acesso em: YouTube.com/watch?v=bRe7 
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de fuga traçada pelo autor como ação criadora e criativa a romper com os paradigmas de uma 

linguagem erudita. 

 Enfim, tem-se uma escrita desligada da norma padrão. Desta maneira, podemos também 

afirmar a existência do devir-escritor, presente em sua ação criadora e criativa de uma 

linguagem entendida como transgressora em relação aos cânones preestabelecidos 

(partilhando do projeto das vanguardas literárias do século XX, mas com especificidades 

locais, brasileiras, e individuais, autorais). Portanto, cabe finalizarmos nossas reflexões com a 

seguinte citação do filósofo francês Deleuze: “Cada escritor é obrigado a fabricar para si sua 

língua […] 79. Dir-se-ia que a língua é tomada por um delírio que a faz precisamente sair de 

seus próprios sulcos”. (DELEUZE, 1997, p.15). Tal comentário do filósofo nos induz a 

constatar em Macunaíma a “invenção de uma língua” (um devir-linguagem das falas e 

narrativas indígenas, misturadas com o coloquialismo brasileiro da época e tendo como pano 

de fundo a norma culta da língua, desvirtuada). Citemos um trecho que será analisado sob 

essa perspectiva em seguida, a partir de trabalho de Priscila L.G. Figueiredo:  

 
E quando o piróscafo atravessou o estreito entre a parede da gruta e o bagual 
de bombordo a chaminezona guspiu uma fumaçada de pernilongos, de 
borrachudos mosquitos-pólvora mutucas marimbondos cabas potós moscas-
de-ura, todos esses mosquitos afungentando os motoristas. (ANDRADE, 
2017, p.147). 

 

 A constatação das trangressões linguísticas em Macunaíma, tomadas como devires, nos 

foi sugerida pela leitura da tese de doutorado de Priscila, Macunaíma: enumeração e 

metamorfose, na qual ela constata: “As palavras estão misturadas a sinônimos ou variações 

que paradoxalmente pretendem multiplicar as coisas.” (FIGUEIREDO, 2006, p. 84). Assim 

sendo, no trecho que acabamos de destacar, “...pernilongo devém borrachudo, que devém 

mosquitos-pólvora, mutucas, marimbondos, cabas, potós e moscas-de-ura, numa 

multiplicação do mero mosquito, uma espécie de cornucópia ou hipérbole a partir de apenas 

um inseto”.(Idem, ibidem). 

 Afirmemos que, a língua estando em constante movimento, ela pode ser entendida 

como inacabada, enquanto sistema vivo. Logo, esta língua pode ser modificada em 

decorrência das influências históricas e regionais de seus usuários. E, deste modo, podemos 

entender as variações que ocorrem na língua como um fenômeno de devir –assim como os 

                                                 
 

79Apud Cf. André Dhôtel, Terres de mémoire, Ed. Universitaires (sobre um devir-áster em La Chronique 

fabuleuse, p. 225). 
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escritores, em especial depois das vanguardas do século XX, seriam aqueles que induzem ou 

forçam esse devir com ainda maior intensidade, ao criar “línguas próprias”, 

desterritorializadas em relação à língua-mãe. 

 Assim sendo, julgamos como pertinente, também, tratarmos de mais uma questão em 

relação à língua, a sua (re)invenção por meio do (re)uso de palavras e naquele jogo de 

permuta de diversas tradições, no âmbito da sua possível desterritorialização. No ensaio A 

palavra em jogo: Macunaíma e o enredo dos signos, Ettore Finazzi-Agrò analisa a 

importância de estabelecer uma aproximação entre o objeto lúdico e a atividade de bricolage 

para o reemprego de palavra já utilizada, a fim de que seja possível jogar e brincar com a 

historicidade da escrita e com a memória da cultura. Tal aspecto lúdico com a linguagem nos 

parece central no Macunaíma como exemplo do que chamamos de devir-linguagem. 

Lembremos de testemunho do próprio Mário de Andrade: “Este livro de pura brincadeira 

escrito na primeira redação em seis dias ininterruptos [...]. Me repugnaria bem que se 

enxergasse em Macunaíma a intenção minha dele ser o herói nacional. É o herói desta 

brincadeira, isso sim.” (ANDRADE, 2017, pp. 214-216). 

Partindo-se desse pressuposto, nos parece possível, a princípio, dizer que Mário por 

meio das suas diversas pesquisas realizadas sobre o Brasil procurou desvendar a entidade 

nacional dos brasileiros, no esforço de entender a cultura como um todo, sua identidade, sua 

essência, por assim dizer. Outra frase do autor nos remete a tal busca: “O brasileiro não tem 

caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência tradicional. [...] Daí [...] o 

desapreço à cultura verdadeira, [...] a falta de senso étnico.” (ANDRADE, 2017, pp. 211-212). 

Por mais ligeira que possa ser, já que se trata de frases isoladas e não de uma argumentação 

concatenada e longa por parte de Mário de Andrade, tal visão aponta para a possibilidade por 

ele vislumbrada (e praticada em Macunaíma!) de uma “atividade de bricolage”, onde o 

brincar com a história cultural e com a palavra se aliam para inventar algo novo, tal como 

afirma Finazzi-Agrò: 

 
Atividade de collage, para reempregar uma palavra já utilizada – e não 
apenas por mim, mas por críticos muito mais ilustres antes de mim –, 
atividade de bricolage visando a construção de um “brinquedo”, de um 
objeto lúdico em que a História se sedimente e se espelhe – em que, mais 
particularmente, fique preso o tempo emaranhado e duvidoso, história da 
cultura brasileira. (FINAZZI-AGRÒ, 1998, P. 315) 
 

 Nesse sentido nos parece possível afirmar que tanto a obra Macunaíma quanto seu 

protagonista podem ser entendidos como o “brinquedo” e “objeto lúdico” típicos do retrato do 

Brasil onde há a junção de um passado a partir do (re)uso de palavras, da utilização e troca 



109 

 

das mais diversas tradições histórico-culturais, de forma a propiciar a (re)invenção de algo 

novo a partir do conhecimento (mas também do sentimento) desse passado histórico. 

Ocorrendo deste modo uma certa transição entre o passado, que contém a tradição, e o 

presente, onde há inovação. Pois, o autor também afirma: “Macunaíma é um texto-modelo da 

cultura brasileira, na qual a memória e a invenção convivem juntas, onde a narração cresce 

mediante uma contínua citação do conhecido que, por sua vez, assume formas sempre 

inéditas.” (FINAZZI-AGRÒ, 1998, p. 316).  

  Logo, parece concebível dizer que, ao pensarmos nessa ludicidade da narrativa, por 

meio do jogar (brincar) com as citações cruzadas e a reutilização de uma palavra ou até 

mesmo da história da cultura brasileira, brincando-se e fazendo uma bricolage com os 

significados, podemos inferir, como exemplo, à vista do já exposto, que esse “brincar” 

percorre o desejo de Mário de Andrade de ponta a ponta em Macunaíma. 

   Extrapolando o nível da análise do texto literário, pretendemos incluir também uma 

reflexão sobre as transformações do próprio Mário de Andrade, enquanto escritor e intelectual 

de proa do modernismo brasileiro. Optamos por analisar, muito rapidamente, alguns poucos 

aspectos dos devires do próprio Mário de Andrade como autor por meio da leitura de um 

famoso texto de carta sobre o abrasileiramento da língua, escrito em 1925 a Pedro Nava. Nele, 

Mário reflete sobre sua atuação como intelectual atuante naquele período do modernismo 

brasileiro. Trata-se, como se sabe, do primeiro período do movimento modernista, dito 

“heróico”, o mesmo em que surge o Macunaíma. Mário e seus companheiros se destacavam 

por um intenso desejo de inovação estética, no espírito das vanguardas europeias com que 

tivera contato. Era um espírito renovador, transformador da cultura, das artes plásticas, da 

escultura e da literatura, sempre pautado pela busca de um abrasileiramento da linguagem. 

Aqui podemos identificar o campo dos devires do autor como: o devir-revolucionário, o 

devir-intelectual, o devir-modernista, etc. 

 Na carta de 21 de julho de 1925, Mário repensa o abrasileiramento da língua, tal como 

observamos no seguinte trecho:  

 

Você também está tentando por seu lado uma solução de língua brasileira 
que corresponda ao nosso caráter realidade função etc. Faz mais que bem. 
Dou-lhe meus parabéns pela coragem de entrar na luta. Queria ter a idade de 
você. Principiei muito tarde luto enormemente mas não desacorçôo. Se 
lembre sempre que é um trabalho dificílimo e que não pode ser leviano sinão 
é contraproducente. Do abrasileiramento da linguagem de você tenho duas 
observações: Você está acentuando todos os pras. Isso traz confusão Nava. 
Acentue só quando tiver contração com o artigo. Vou prá escola. Me dê pra 
mim. Não acha essa diferenciação razoável? A outra observação é sobre 
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estar que você escreve star. Realmente nós quase sempre pronunciamos 
assim mesmo: tar. Não posso ir tou pronto, por estou pronto, sem dinheiro. 
Porém a gente não deve se esquecer que não estamos fazendo uma fotografia 
do falar oral e sim uma organização literária (Em todas as línguas sempre 
teve um falar oral diferenciado da linguagem erudita) baseada apenas no 
falar comum que inconscientemente condiciona a língua às precisões de raça 
clima época etc. D’aí o valor desse falar popular. Mas fotografá-lo não é dar 
uma solução que tenha viabilidade literária nem siquer prática. Star não é da 
índole tradicional da nossa língua doce sensual um pouco lenta toda florida 
de vogais abundantíssimas. Apesar disso eu ainda não me resolvi a escrever 
adimirar etc. Porque em outros casos idênticos porém de palavras que só a 
burguesia emprega como adjetivo eu não poderia botar o i sem fugir à 
realidade. Botar num a não botar noutro seria idiota. A generalização seria 
forçada. E não se trata de uma organização apenasmente popular inculta 
regional porém duma geral que inclua todos os meios brasileiros burgueses e 
populares. Acho que o nosso trabalho tem de ser principalmente por 
enquanto empregar desassombradamente todos os brasileirismos tanto 
sintáticos como vocabulares e de todo o Brasil e não da região a que 
pertencemos. Porque sinão seria regionalista. (ANDRADE, 2017, p.53-53). 

 

 Pensando-se no trecho de carta acima, é possível imaginarmos como processos de 

devires o devir-língua erudita, devir-fala oral, devir-fala escrita e devir-abrasileiramento da 

língua. Parece-nos concebível compreendermos que o autor expressa na carta, no âmbito dos 

devires, as possibilidades impensáveis e inacabadas de outras escritas da língua. Isto é, de 

novos processos de escrita da língua brasileira em comunhão com os seus pensamentos, que, 

por sua vez, estão em constantes transformações, infindáveis como o seu devir-intelectual 

linguístico. 

  No famoso texto de balanço (um tanto nostálgico), O Movimento Modernista, escrito 

para uma palestra, em 1942, Mário de Andrade relembrará a importância que a Semana de 22 

e o movimento que se seguiu a ela tiveram para os intelectuais e os artistas do país. O autor 

julga-se um inovador munido de coragem, audácia e mergulhado num projeto de radicalização 

das inovações estéticas, contrapostas à ordem oficial e ao academicismo da época. Passada 

esta fase de buscas pelas grandes transformações literárias e artísticas, Mário de Andrade 

depara-se com outro momento, no qual o modernismo brasileiro perde seu impulso 

transgressivo inicial. Vê-se, portanto, um fenômeno cultural importante: o Mário de Andrade 

maduro julgando o Mário jovem como impulsivo e transgressivo para além do que seu gosto 

atual, maduro, aconselharia… O devir, no caso, trouxe lucidez, serenidade e, talvez, 

melancolia. Faz-nos pensar que o devir não seria sempre no sentido de um progresso, de uma 

maior abertura ou expansão das possibilidades do indivíduo, mas (infelizmente) poderia 

ocorrer também como regressão, proporcionando um fechamento, um estreitamento de tais 

possibilidades (a melancolia vivida por Mário de Andrade em sua estadia no Rio de Janeiro, 
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por exemplo). Como qualquer processo fundamental da experiência vivida, o devir traz 

também seus riscos. Em todo caso, Deleuze é bastante claro e enfático ao imbricar a dinâmica 

do devir à atividade da escrita como criação, a qual, quando se desenrola plenamente, 

ultrapassa até mesmo aquilo que foi vivido pelo criador, pelo escritor, redimindo até mesmo 

seus processos regressivos: 

 

Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e 
que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, 
uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é 
inseparável do devir. […] Devir não é atingir uma forma (identificação, 
imitação, mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de 
indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que já não seja possível 
distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula: não 
imprecisos nem gerais, mas imprevistos, não- preexistentes, tanto menos 
determinados numa forma quanto se singularizam numa população.  
(DELEUZE, 1997, p. 11). 

 

  Citemos, para terminar, trecho do prefácio de Macunaíma, no qual o autor evoca suas 

ideias sobre o romance, que a nosso ver faz jus à ideia de que... “Escrever é um caso de devir, 

sempre inacabado [...]. A escrita é inseparável do devir”, bem como a ideia de uma bricolage 

que inclui, além da linguagem, saberes como a geografia. Parece-nos trecho de testemunho 

sobre como um criador pode expressar a própria experiência do devir flagrada em seu 

processo de escrita: 

 

[...] um dos interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna 
geográficas. Assim desregionalizava o mais possível a criação ao mesmo 
tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasileiro como 
entidade homogênea – um conceito étnico nacional e geográfico.[...] 
Fantasiei quando queria e sobretudo quando carecia pra que a invenção 
permanecesse arte [...]. Basta ver a macumba carioca desgeograficada com 
cuidado, com elementos dos candomblés baianos e das pajelanças paraenses. 
[...] elementos colhidos por mim dum ogã carioca “bexiguento e fadista de 
profissão” e dum conhecedor das pajelanças, [...] ajuntei elementos de 
fantasia pura. [...] livro de pura brincadeira escrito na primeira redação em 
seis dias ininterruptos de rede, cigarros e cigarras na chacra de Pio Lourenço 
perto do ninho da luz que é Araraquara. [...] e se publico um livro é porque 
acredito no valor dele. [...] este livro que não passou dum jeito pensativo e 
gozado de descansar de umas férias [...], me parece que vale um bocado 
como sintoma de cultura nacional. [...] que os melhores elementos duma 
cultura nacional aparecem nele. (ANDRADE, 2017, pp. 213-215). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Tendo em vista a complexidade com a qual nos deparamos na análise da questão da 

ética relacionada ao personagem Macunaíma, parece-nos importante salientar que não 

tivemos pretensão de trazer respostas prontas, mas levantar suposições relacionadas ao 

comportamento do protagonista.  

Em primeiro lugar, esforçamo-nos em definir que espécie de herói seria ele. Notamos 

que, enquanto anti-herói moderno constituído por características pré-modernas (da rapsódia 

grega antiga à gesta medieval e à picaresca espanhola) ou mesmo exteriores à civilização 

ocidental (indígenas), apresentava-se como uma figura de múltiplas facetas e com uma ética 

no mínimo paradoxal e, portanto, de difícil definição segundo os padrões judaico-cristãos 

ocidental. Além de uma definição teórica do tipo de herói que seria Macunaíma (para a qual 

nos valemos de argumentos de N. Frye, A. Bosi, H. de Campos, M.C. Proença, Gilda de M. 

Souza etc.), quisemos examinar passagens do texto que revelassem a complexidade ética, 

pautada por dimensões como a lúdica (as “brincadeiras” que ele tanto pratica, eróticas ou não) 

e a impulsiva (no sentido de impulsos ligados às sensações de crueldade). Argumentos do 

filósofo Nietzsche nos ajudaram a encaixar Macunaíma numa via de crítica à moralidade 

ocidental de uma forma geral, a partir da transgressividade e da inovação estéticas do 

modernismo, do qual Mário de Andrade foi um líder máximo, como se sabe. 

 Por conta disso, entendemos que essa produção intelectual do autor está direcionada a 

todo um pensar acerca do povo “brasileiro”, ou seja, na verdade dos povos (no plural!) que 

compõem as regiões de um país de dimensões continentais. A partir daí, é possível também 

nos vermos como indivíduos plurais, múltiplos, nascidos das diferenças históricas, culturais e 

sociais. Pois assim, somos atraídos curiosamente a resgatar a desconhecida tradição histórica 

do Brasil, no âmbito da busca da relação existente entre este romance-rapsódia e nosso 

passado histórico. 

Dessa forma podemos depreender da análise comportamental do herói, ao longo da 

narrativa, sua relação identitária com o Brasil ao apresentar características que podem ser 

remetidas a certo imaginário compor figura do “brasileiro”, no que tange a sua cultura ligada 

as tradições e crenças, religiões e costumes, ancestralidade etc, valendo lembrar que o próprio 

Mário de Andrade dizia que Macunaíma “...não é símbolo, mas sintoma – sintoma de cultura 

nossa” (ANDRADE, 2017, p. 219).  

Um exemplo, entre muitos que analisamos, é o episódio da “Muiraquitã” (Cap. XIV), 

que se liga a nossa tradição cultural, a crenças e lendas em objetos sagrados, de forma a 
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representar traços do que poderia se compor como identidade nacional, como imaginário 

cultural, quando Macunaíma trava um duelo com o gigante Piaimã, visando recuperar esse 

amuleto da sorte, como na seguinte passagem: “Venceslau [...] amontou no cipó e Macunaíma 

[...] Deu um arranco. [...] o gigante [...] caiu no buraco [...] na macarronada fervente [...]. E 

faleceu. [...] Macunaíma quando voltou da sapituca foi buscar a muiraquitã”. (pp. 163-164). 

Há também o episódio “Macumba” (Cap. VII), que entendemos ser representativo das 

nossas crenças religiosas em diversos deuses (ex: “Exu, o diabo-coxo, um capiroto malévolo”, 

p. 70), santos (ex: “Xangô, Omulu, Iroco, Oxosse etc”, p. 70), por meio de cultos a essas 

entidades religiosas, voltadas ao terreiro de Candomblé (ex: “[...] no Rio de janeiro [...] lá no 

Mangue no zungu da tia ciata”, p. 68), mediante ritos de passagem como rezas (ex: “ a reza do 

Padre Nosso Exu”, p. 77), danças (ex: “sairê”, p. 69), sacrifícios de animais (ex: “O bode fora 

morto em honra do diabo”, p. 72), bebidas obrigatórias (ex: “garrafão de pinga”, p. 68), etc.  

Deparamo-nos com dois outros episódios que julgamos relevantes para a nossa 

pesquisa, como por exemplo no episódio “Piaimã (Cap. V), no qual o personagem 

Macunaíma adquire as características físicas de um homem branco ao adentrar numa “cova 

d’água santa” (ex: “o herói [...] se lavou inteirinho. [...] Quando saiu [...] saiu do banho [...] 

branco loiro e de olhos azuizinhos [...]”, p. 46), enquanto Jiguê e Maanape, adquiriram outro 

aspecto físico (ex: “Jiguê conseguiu ficar da cor do bronze novo [...] e Maanape [...] ficou 

negro.”, p. 46). Logo, temos que esse episódio nos serve como exemplo da nossa história 

referente a miscigenação de raças, concomitantemente, podemos assim dizer, com uma 

diversificação cultural oriunda do branco, do indígena e do negro. E ainda em relação a esse 

mesmo episódio, podemos associar a imagem do branco ao nosso colonizador europeu, o qual 

tomou posse das nossas terras em virtude da cobiça desenfreada para o enriquecimento 

rápido, desfrutando assim das riquezas conquistadas por aqui mar afora, como afirma Prado, 

em Retrato do Brasil: “Caracterizava o europeu o desamor à terra, aquilo que o nosso 

historiador chamou de transoceanismo: o desejo de ganhar fortuna o mais depressa possível 

para desfrutar no além-mar.” (PRADO, 2006, p. 30) 

E, por fim, o outro episódio, que selecionamos aqui nesta pesquisa, como de grande 

relevância para as nossas análises, refere-se ao Epílogo da narrativa, que é o episódio da tribo 

extinta, no qual identificamos a história de um massacre, representado pela tribo tapanhumas 

como identificado no seguinte trecho:  

 

Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo 
tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia 
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mais ninguém lá. Aqueles lugares aqueles campos furos puxadouros 
arrastadouros meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a 
solidão do deserto. Um silêncio dormia à beira-rio do Uraricoera. 
(ANDRADE, 2017, p.206) 

 

À vista dessa citação verificamos como possíveis interpretações a triste história de um 

massacre de nossos ancestrais indígenas e africanos, perseguidos e destruídos pela (à época 

bastante comum) iniquidade de colonizadores europeus, indiferentes ao legado dos nativos, 

com suas crenças, valores, ideias, língua, costumes etc. Isso tudo nos leva a entender, 

passados cinco séculos, que essas atrocidades cometidas pelo homem branco não passaram de 

ações insanas, que de uma forma ou de outra implicam na sua própria desmoralização. Pois, 

tomando-se por base a expressão da citação “Um silêncio dormia”, é possível inferir atos 

cometidos de chacina violentíssimos contra tribos que tiveram sua existência roubada, suas 

vidas ceifadas. Isso tudo por serem vistos como selvagens, ou seja, não civilizados. E assim 

podemos corroborar nossas reflexões com um breve pensamento de Darcy Ribeiro, que 

afirma: “A mais terrível de nossas heranças é esta de levar conosco a cicatriz de torturador 

impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista.” (DARCY, 1995, p. 

120)  

Podemos afirmar que analisar o protagonista de Mário de Andrade é um enorme desafio 

para o pesquisador, em decorrência da ambiguidade do seu caráter e do seu comportamento 

no interior do romance. Tudo isso nos induziu a crer na existência de uma certa 

intencionalidade do autor, procurando nos informar mais a fundo acerca dessa figura tão 

paradoxal, que nos incita, veementemente, a olhar para o interior de nosso país. 

Então, após as análises realizadas até aqui julgamos ter chegado a uma imagem ampla 

do herói Macunaíma como figuração ficcional da ética e do mito do “brasileiro” (ou das éticas 

e dos mitos dos brasileiros...), por mais múltiplo e paradoxal que ele seja. Por outro lado, 

também é possível dizermos que como objeto de análise desta pesquisa, contribuiu para 

despertar um olhar mais aprofundado em relação a nossa tradição histórica, já que, como 

afirma Mário de Andrade, em um prefácio inédito de Macunaíma: “O brasileiro não tem 

caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência tradicional [...]. Dessa 

falta de caráter psicológico creio otimistamente, deriva a nossa falta de caráter moral. Daí 

nossa gatunagem sem esperteza […], o desapreço à cultura verdadeira, o improviso, a falta de 

senso étnico.” (ANDRADE, 2017, p. 212). 
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