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ABSTRACT (IT) 

Presenteremo il pensiero di Mário de Andrade e la sua ricezione dell'identità brasiliana 

nel romanzo Macunaíma, che oggi ha acquisito maggiore interesse grazie alla critica 

dell'ideale romantico in relazione ai popoli indigeni e del concetto di autenticità nel 

pensiero collettivo brasiliano. Intendiamo, in particolar modo, cogliere l'argomento della 

questione indigena dal punto di vista di uno dei rappresentanti del primo Modernismo 

brasiliano, dopo quasi un secolo dalla realizzazione della Settimana di Arte Moderna a 

San Paolo. Vivendo un momento di transizione politica e culturale, Mário de Andrade 

riuscì a sintetizzare il sentimento di appartenenza nella ex-colonia, di matrice 

nazionalista, finalizzato a riscattare la cultura nativa del Brasile e, di conseguenza, 

l'ibridazione etno-culturale. Essendo un autore caratterizzato da una natura poliedrica, 

verrà considerata sia la sua prospettiva intellettuale che quella di etnografo, per poi 

riflettere sulla complessità storica e culturale della questione indigena, che interessa anche 

l'identità brasiliana in sé, poiché necessita di strumenti diversi di analisi. Così, la 

riflessione proposta si baserà sulla visione antropologica post-strutturalista di Eduardo 

Viveiros de Castro per ottenere un confronto, non solo per ciò che riguarda una lettura 

contemporanea di Macunaíma e dei suoi temi principali, ma anche per proporre nuovi 

metodi narrativi conquistati dall'antropologia nella rilettura della corrente modernista. 

Apriremo, quindi, un dialogo tra la rapsodia dell'eroe deandradiano e le nuove costruzioni 

narrative dell'antropologia moderna.  

PAROLE CHIAVE: Macunaíma, Letteratura, Antropologia, Mário de Andrade, 

Questione indigena. 

 

RESUMO (PT-EU) 

Apresenta-se o pensamento de Mário de Andrade e sua receção da identidade brasileira 

no romance Macunaíma, que ganhou mais solidez na atualidade graças à crítica ao ideal 

romântico dos povos indígenas e ao conceito de autenticidade no pensamento coletivo 

brasileiro. Pretende-se em especial capturar o tema da questão indígena do ponto de vista 

de um dos representantes do primeiro Modernismo brasileiro, após quase um século desde 

a realização da Semana da Arte Moderna em São Paulo. Vivendo um momento de 

transição política e cultural, Mário de Andrade conseguiu sintetizar os sentimentos de 

pertença, de matriz nacionalista, finalizados a resgatar a cultura nativa do Brasil e, por 

conseguinte, a miscigenação etno-cultural. Tratando-se de um autor caraterizado pela 

natureza poliédrica, será aqui considerada quer a sua perspetiva de intelectual, quer a de 

etnógrafo, para, em seguida, refletir sobre a complexidade a nível histórico e cultural do 

tópico da questão indígena, e também da identidade brasileira, que exige instrumentos 

diferentes de análise. A reflexão proposta apoia-se no olhar antropológico pós-

estruturalista de Eduardo Viveiros de Castro para obter uma comparação, não apenas pelo 

que se refere à interpretação contemporânea de Macunaíma e suas temáticas principais, 

mas também para visualizar os novos métodos narrativos conquistados pela antropologia. 

Nesse sentido, abriremos um diálogo entre a rapsódia do herói andradiano e as novas 

construções narrativas da antropologia na atualidade.   

PALAVRAS CHAVE: Macunaíma, Literatura, Antropologia, Mário de Andrade, 

Questão indígena. 
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ABSTRACT (ING) 

The thesis has the aim to present Mário de Andrade’s thought and the topic of Brazilian 

identity in his novel, Macunaíma, which today has gained a new interest thanks to the 

criticism of the romantic ideal related to the indigenous people, and the concept of 

authenticity in the Brazilian collective thinking. Our main intent is to grasp the topic of 

the indigenous question from the point of view of one of the representatives of the first 

Brazilian Modernism, almost a century after the Modern Art Week in São Paulo. 

Experiencing a moment of political and cultural transition, Mário de Andrade managed 

to synthesize the feeling of belonging in the former colony, of a nationalist matrix, aimed 

at redeeming the native culture of Brazil and, consequently, the ethno-cultural 

hybridization. As he is an author characterized by a multifaceted nature, both his 

intellectual and ethnographic perspective will be considered, and then the reflection will 

be focused on the historical and cultural complexity of the indigenous question, which 

also affects the Brazilian identity itself, requiring different analysis tools. The proposed 

reflection will be based on the post-structuralist anthropological vision of Eduardo 

Viveiros de Castro, in order to obtain a comparison not only regarding the contemporary 

reading of Macunaíma and its main topics, but also to propose new narratives methods 

conquered by anthropology in the reinterpretation of the modernist current. We will 

therefore open a dialogue between the rhapsody of the hero outlined by Mário de Andrade 

and the new narrative constructions of contemporary anthropology.  

 

KEY WORDS: Macunaíma, Literature, Anthropology, Mário de Andrade, Indigenous 

question. 
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INTRODUÇÃO 

 

As palavras de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter apresentam-se, ainda na 

atualidade, como um marco indelével dentro do espaço cultural brasileiro. Elas 

constituem o fruto do trabalho de Mário de Andrade, autor modernista que escolheu olhar 

para o significado da heterogeneidade por baixo da sua superfície e se preocupou com 

tecer a trama da inescrutável realidade nacional brasileira.  

Considerada como obra-prima do Modernismo brasileiro, Macunaíma, a partir da sua 

publicação em 1928, ganhou uma repercussão cada vez mais influente no contexto 

nacional. Afastando-se dos parâmetros literários canónicos, a grande variedade de 

referências ao substrato social, cultural e etnográfico brasileiro concretiza-se na jornada 

do “herói da nossa gente”, índio pertencente a uma tribo amazónica que vive nas margens 

do Rio Uraricoera: a busca do amuleto muiraquitã da amada perdida Ci, Mãe do Mato, 

configura o começo duma viagem da Amazónia para a cidade de São Paulo. Neste lugar, 

realiza-se o cruzamento entre mundo ocidental e não-ocidental como resultado dum 

passado colonial, o qual, sob a orientação da “antropofagia cultural”, abre o caminho para 

uma interpretação que atinge duas dimensões, ou seja, o pensamento hegemónico 

ocidental e o pensamento amazónico ameríndio.  

Com base nisso, no presente trabalho visamos desenvolver uma reflexão que reavalie 

os pressupostos de caráter decolonial da obra utilizando instrumentos de pesquisa da 

nossa contemporaneidade. Trata-se, desta forma, de utilizar uma metodologia 

interdisciplinar, cujo enfoque se concretiza no diálogo entre a literatura e a antropologia. 

Portanto, o nosso propósito principal é, por um lado, construir uma abordagem que não 

só permita atualizar a obra com respeito às tendências investigativas do nosso presente, 

mas também utilizar instrumentos e conteúdos que reavaliem o caráter híbrido da 

narração e do protagonista da obra, de acordo com o paralelismo que existe entre a 

metáfora antropofágica e as teorias de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo pós-

estruturalista, a fim de encontrar as fórmulas adequadas para a definição de 

“autenticidade” na mensagem de Macunaíma. Por outro lado, trata-se, também, de propor 

um pacto de inter-relação de caráter pós-colonial para emancipar a considerável 

contribuição da cultura indígena e dos seus princípios presentes na obra. Inspirados pelos 

pressupostos etnográficos previamente estudados por Mário de Andrade e sobre os quais 

se funda a obra-prima, tentaremos utilizar como suporte a antropologia ameríndia 

estudada por Viveiros de Castro para, primeiramente, identificar os elementos que fazem 
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parte da feição indigenista presente na rapsódia do ponto de vista do pensamento 

ameríndio e, secundariamente, para pôr em relação Macunaíma com os fenómenos da 

nossa atualidade relativos à questão indígena.  

A nossa reflexão visa a construção duma interpretação atualizada do livro, pois a obra 

abrange questões sociais que, mesmo na contemporaneidade, formam parte do cenário 

brasileiro. Convém lembrar que na Semana da Arte Moderna de 1922 os artistas se 

confrontaram sobre as mudanças culturais que o Brasil deveria definir, em favor de uma 

evolução artístico-ideológica para romper com o passado colonial em ocasião do 

centenário da Independência: nosso interesse é, também, o de acompanhar o mesmo 

princípio. Portanto, com o propósito de criar uma continuidade em relação aos objetivos 

modernistas, dedicar-nos-emos ao vínculo que existe entre as inovações no âmbito 

investigativo contemporâneo e a rapsódia de Mário de Andrade como clássico da 

literatura brasileira, pois o estímulo primigénio deste trabalho foi incentivado pela função 

que um clássico exerce hoje em dia.  

No primeiro capítulo, apresentam-se os vestígios históricos que contribuíram para a 

criação duma nova configuração, em termos ideológicos, da representação identitária do 

estado brasileiro, após a independência de Portugal, ou seja a dinâmica que impulsionou 

o surgimento do movimento modernista. A partir dos pontos fracos da nação que a 

subalternização política, económica e social alimentou, deixando uma perene ferida 

colonial difícil de apagar, a conscientização por parte do Modernismo manifestou a 

necessidade de (re)pensar o Brasil através da constituição de novos padrões culturais, a 

favor duma cultura mais “autóctone” capaz de emancipar-se dos parâmetros europeus.  

Este propósito, de facto, antecipa o que será o fil rouge da nossa discussão, onde o 

assunto da “autenticidade” colide com o modelo ocidental, deixando transparecer a 

hibridização como uma consequência etnologicamente e culturalmente de natureza pós-

colonial capaz de prejudicar o progresso do estado. Neste aspeto, naturalmente, Mário de 

Andrade desempenha um papel de relevo, pois a sua produção literária preocupa-se, antes 

de mais, com ler o Brasil por meio das tradições, e do resultante cruzamento entre elas, 

que formam parte do tecido nacional, tal como o movimento modernista se preocupou, 

antes de mais, com opor-se aos padrões ocidentais a fim de “abrasileirar” o Brasil a partir 

duma produção artística e literária antirromântica e vanguardista, remetendo para a 

milenária cultura indígena como ponto de viragem resolutivo para uma redefinição dos 

valores nacionais a partir do interior. É nessa esteira que surge Macunaíma, uma das obras 

mais representativas desta corrente.  



8 

 

No segundo capítulo, contextualizaremos, de maneira progressiva, as fases mais 

significativas da receção e interpretação crítica da obra-prima de Mário de Andrade, com 

uma análise das produções críticas mais relevantes dentro do contexto brasileiro e, 

inclusivamente, das novas propostas de pesquisa que contribuíram para fazer com que 

Macunaíma, ainda na contemporaneidade, se exponha a chaves de leitura inovadoras, 

sobretudo de caráter interdisciplinar. Em especial, é possível aproximar a obra e a sua 

natural predisposição ao debate sociocultural da questão indígena, pois esta criou os 

pressupostos não só para responder a posteriori ao assunto, mas também para alimentar 

uma leitura mais adequada em relação à alteridade.  

Neste contexto, através duma análise de caráter comparatística, baseada, sobretudo, na 

edição crítica organizada por Telê Porto Ancona Lopez de 1988, reconstruiremos como 

em torno de Macunaíma se originou uma série de discussões, especialmente com respeito 

à dificuldade de classificação em termos de género literário e, também, em relação ao 

muito discutido papel do protagonista como símbolo nacional, tendo em conta o impulso 

de matriz nacionalista que o Modernismo estava experimentando, de acordo com as 

tendências vanguardistas europeias.  

Focar-nos-emos, ainda, nas adaptações cinematográficas e artísticas, ambas 

responsáveis pelo impacto da obra no âmbito nacional e internacional. Trata-se, em 

especial, de delinear as contribuições que o filme Macunaíma de Joaquim Pedro de 

Andrade, cuja estreia ocorreu em 1969, e as exibições teatrais e de dança deram à receção 

da obra ao longo do século XX.  

No terceiro capítulo, finalmente, exploraremos a vantagem que, a nível investigativo, 

pode produzir o cruzamento entre literatura e antropologia, na medida em que um clássico 

literário como Macunaíma precisa não só de instrumentos de leitura contemporâneos, 

mas também capazes de plasmar um diálogo capaz de criar uma representação mais lúcida 

em relação aos aspetos da cultura ameríndia, cujos valores são, ainda hoje, mal 

interpretados e objeto de tabu e preconceitos. Trata-se, deste modo, de recorrer à Literary 

anthropology e de expor a obra às teorias dum antropólogo brasileiro da 

contemporaneidade, Eduardo Viveiros de Castro, cujas noções são fundamentais tanto 

para analisar os aspetos relativos à mitologia indígena, como para uma interpretação que, 

como fez Mário de Andrade, se baseia num olhar dúplice que permite perspetivas 

diferentes, a partir da sua base etnográfica, dando acesso, também, ao ponto de vista do 

Outro.  
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Trataremos, em particular, de identificar os pontos mais importantes no cenário 

investigativo atual e os valores que compartilham a “antropofagia cultural” modernista e 

as tendências do pensamento decolonial da nossa contemporaneidade, analisando mais 

concretamente a obra-prima de Mário de Andrade em relação aos conceitos mais 

relevantes dentro da produção ensaística de Viveiros de Castro, dentro da qual destacamos 

A inconstância da alma selvagem e Metafísicas Canibais, Elementos para uma 

antropologia pós-estrutural. O nosso objetivo é recuperar as referências da mitologia 

indígena dentro de Macunaíma para, logo, relacioná-las com as teorizações, presentes nos 

ensaios acima referidos, relativas ao pensamento ameríndio, como o canibalismo, o 

multinaturalismo e o perspetivismo. Graças aos pressupostos da antropologia ameríndia, 

de facto, poderemos ler a obra utilizando uma troca de perspetivas, ou seja, aquela 

pertencente ao mundo ocidentalcêntrico e a do mundo indígena, onde o papel do que se 

pode considerar, por exemplo, como “civilização” e “humanidade”, como conceitos 

fundamentais de ambos os polos, passam por pontos de vista diferentes.  

Trata-se, deste modo, de enfrentar a questão indígena como ferida colonial que, desde 

o nascimento da nação brasileira, contornou a sua evolução histórica, permanecendo, 

ainda na atualidade e mesmo numa perpétua resistência contra a desigualdade política, 

uma realidade marginalizada. Isto posto, com base na célebre entrevista concedida por 

Eduardo Viveiros de Castro, publicada sob o título “No Brasil, todo mundo é índio, exceto 

quem não é”, abordaremos a fragilidade da noção de índio, evidenciada pela própria 

dificuldade de definição de sujeito nativo no contexto atual brasileiro, marcada por 

contrastes de caráter burocrático e jurídico. Estes serão, consequentemente, postos em 

relação à obra, não apenas para traçar um diálogo dinâmico entre as questões mais 

sensíveis da dimensão social e política hodierna, mas também para fazer destas um 

veículo para traduzir o tema da hibridação etnológica e cultural que Mário de Andrade 

relata dentro da sua obra: o entrar em jogo da noção “virar índio” dentro do âmbito 

disciplinar antropológico constituirá um ponto de viragem essencial para a definição da 

relação que o “herói sem nenhum caráter” mantém com uma realidade fragmentada e 

miscigenada como a do Brasil. 
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Capítulo I 

 

Das políticas de modernização e branqueamento  

ao Movimento Modernista no Brasil dos anos 20 

 

 

O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. 

Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada 

 

 Como escrevia Mário de Andrade num dos seus poemas mais conhecidos, “Eu sou 

trezentos, sou trezentos-e-cinquenta”1, a ação de representar uma realidade multifacetada 

como a do Brasil dentro de um desenho unilateral se tornou um desafio visceral para o 

poeta modernista. Neste contexto, transparece a vastidão dos seus mundos interiores e 

dos seus múltiplos interesses culturais, os quais têm todos como pressuposto a procura 

“de um germe novo que se abriga na tradição”2. Podemos observar, como que dentro 

duma “crise identitária”, que a peculiar atenção pela transculturalidade demonstrada pelo 

autor na sua obra tem a ver, na verdade, não apenas com o Brasil em si, mas com o inteiro 

continente da América Latina. Com base nesta analogia, no primeiro parágrafo deste 

capítulo analisaremos o enquadramento geral do continente, especialmente em relação às 

discussões do passado e da contemporaneidade sobre as dificuldades que se encontram 

na própria definição – geográfica, social, semântica, entre outras – de América Latina. 

No segundo parágrafo observaremos os pressupostos principais que se afirmaram ao 

longo das primeiras décadas do século XX no Brasil a fim de encontrar uma perspetiva 

identitária autónoma e que se concretizaram no movimento Modernista, que assumiu a 

responsabilidade de resgatar o país dos vestígios coloniais. Finalmente, no terceiro 

parágrafo refletiremos sobre as complexidades multiétnicas e multiculturais na obra 

Macunaíma (1928) de Mário de Andrade, da qual podem ser inferidas as metodologias 

modernistas do primeiro momento que visava a construir uma narração baseada na 

questão indígena, enquanto novo símbolo de identidade nacional.  

 

                                                 
1 M. de Andrade, Poesias Completas, São Paulo, Martins Editora, 1955, p. 221.   
2 Mário de Andrade, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Brasília, 24 de fevereiro 

de 2015. Notícia: Mário de Andrade - IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

[última consulta 1/12/2020].  

http://portal.iphan.gov.br/pr/noticias/detalhes/1024/mario-de-andrade
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I.1 As pluralidades da identidade latino-americana 

 

O vasto território da América Latina inclui uma multiplicidade de realidades e 

representações. Sendo estas geograficamente desiguais e culturalmente diferenciadas, 

seria reducionista e limitado identificar o território do Centro-Sul do continente 

americano como um tudo. Deste modo, podemos considerar o conceito de América Latina 

como puramente histórico – antes de geográfico, ou até antropológico, como veremos em 

seguida – já que este continente sofreu o “antagonismo [de] forças imperialistas advindas 

da Europa e, posteriormente, da América do Norte”3. 

Em termos geográficos, podemos considerá-lo através de três macrozonas, 

nomeadamente: o extremo Sul, que compreende a Argentina, o Brasil, o Chile e o 

Uruguai; o Centro, constituído por Peru, Bolívia, Paraguai, Equador, Colômbia e 

Venezuela; e, finalmente, o Norte. Manuel Ugarte, político argentino e representante da 

Generación Latinoamericana del ’900, além de ter dedicado a sua vida à denúncia do 

imperialismo norte-americano, descreve a área nortenha como subdividida, por sua vez, 

em dois grupos. O primeiro seria formado pela área mexicana que, por causa da sua 

proximidade com os Estados Unidos, estaria vinculada à política destes e submetida de 

certo modo a uma “vida de defesa”4. Os seis estados da América Central formariam parte 

do segundo grupo e, segundo Ugarte, seriam os mais sujeitos às políticas expansionistas 

norte-americanas. 

Historicamente, em contrapartida, além da subdivisão territorial, é o trágico e  maciço 

legado histórico que une – e mistura – este imenso espaço: trata-se da complexidade de 

ter um “sentimento de pertencimento”5, ou seja a crença subjetiva numa origem comum 

que estabelece uma ligação sólida entre distintos indivíduos, a fim de “pensa[r] em si 

mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos 

e aspirações”6. Não obstante, no contexto das populações latino-americanas esta 

“concepção de unidade continental”7, tão predicada pelos Libertadores8, é fundada sobre 

                                                 
3 A. Miglievich-Ribeiro e E. Romera Junior, “Vozes dissidentes e modernidades dissonantes na América 

Latina. Legados e projetos de Bolívar e Martí em Darcy Ribeiro”, Civitas-Revista de Ciências Sociais, v. 

15, n. 3, 2015, p. 404.  
4 Ibidem. 
5 L. di Maio Tancredi, “A dificuldade de incorporação da sociedade brasileira a uma identidade latino-

americana” Contexto Internacional, n. 41, 2016, p. 13.  
6 A. L. Amaral, “Dicionário de direitos humanos: Pertencimento”, 2006.  

http://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento [última consulta: 27/12/2020]  
7 A. Miglievich-Ribeiro e E. Romera Junior, op. cit., p. 409.  
8 Os Libertadores são os principais dirigentes das guerras de independência latino-americanas contra a 

Espanha e Portugal. São assim chamados por oposição aos conquistadores. Neste contexto referimo-nos 

aos mais influentes, como por exemplo José de San Martin e Simón Bolívar. 

http://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento
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as línguas e as religiões dos colonizadores da península ibérica. Mas a imposição dos 

valores europeus tem a ver também com as hierarquias institucionais, assim como as 

narrativas patriarcais e escravistas. Estas últimas marcaram definitivamente o trauma da 

colonização, durante a qual as Coroas pretendiam agir homogeneamente num território 

tão extenso quanto heterogéneo. De facto, Darcy Ribeiro afirma que o contexto colonial 

e pós-colonial, de um ponto de vista antropológico, se reconfigurou histórica e 

culturalmente a partir duma “ferida aberta” deixada pela intervenção europeia. Adélia 

Miglievich-Ribeiro e Edison Romera Junior referem, no seu já mencionado artigo de 

2015, esta afirmação do antropólogo, na qual sublinha: 

 

Eram elas os povos-testemunhos, os povos-novos, os povos-transplantados e os 

povos-emergentes. Os povos-testemunho correspondiam aos sobreviventes das 

velhas civilizações [...]. Outra configuração histórico-cultural dizia respeito aos 

povos-transplantados, resultado da migração de grandes contingentes populacionais, 

maioritariamente europeus, para, em novas geografias, reeditar suas próprias crenças 

e instituições. No território norte-americano, seriam as populações dos Estados 

Unidos e do Canadá, enquanto no sul das Américas, eram emblemáticos os casos do 

Uruguai e da Argentina. A terceira categoria [...] é a dos povos-emergentes [...]. 

Menciona as nações surgidas na África e na Ásia que, primeiramente, ascenderam 

do nível tribal ou de uma condição de meras feitorias coloniais à de estados-nação, 

após as guerras de libertação [...] vivem um atraso ainda maior do que o enfrentado 

pelas nações latino-americanas quando de suas próprias lutas independentistas9. 

 

A partir deste pressuposto, qualquer povo sofreu uma insuficiente produção de valores 

autóctones, genuínos10, e desembocou numa inequívoca consciência coletiva que se 

identifica apenas como mero reflexo de modelos estrangeiros. Por conseguinte, esta fica 

preocupada com as fórmulas europeias que se impõem progressivamente como valores 

compulsórios, “tão poderosos pela força persuasiva de sua universalidade, quanto pelos 

mecanismos coativos através dos quais se difundiam”11. 

Portanto, além da precariedade da definição formal de América Latina, a ambiguidade 

semântica deriva sobretudo da tendência para colocá-la, cognitivamente, entre o 

particularismo e o universalismo. Segundo Funes, poderíamos estabelecer uma ligação 

entre a interpretação de “particularista” e “universalista”: no caso da primeira, há uma 

tendência para definir o continente através do status identitário, seja ele nacional, regional 

ou étnico, enquanto no caso da visão universalista se aplicam sistematicamente categorias 

                                                 
9 Ibidem. 
10 S. Rodrigues Pinto, “O pensamento social e político latino-americano: etapas de seu desenvolvimento”, 

Revista Sociedade e Estado, v. 27, n. 2, 2012, p. 347.  
11 D. Ribeiro, As Américas e a civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento desigual 

dos povos americanos, Petrópolis, Vozes, 1983, pp. 62-63.  
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teóricas clássicas, como positivismo, marxismo ou pós-modernismo. Daí, haveria uma 

tensão ideológica racionalizada desde o colonialismo até hoje, resultante da  

 

abigarrada experiencia donde confluyen las pujas intercoloniales, coloniales, étnicas, 

pone de manifiesto de manera muy cruda las distancias y tensiones entre las colonias 

y sus metrópolis, entre el bagaje liberador de los derechos del hombre y el 

universalismo de los proyectos revolucionarios en el centro respecto del 

particularismo histórico de las realidades coloniales, de por sí bastante diversas12. 

 

Em contrapartida, o caráter das revoluções de independência e o entrelaçamento das 

ideologias que as inspiraram têm sido um objeto privilegiado das historiografias, as quais 

têm que interpretar as numerosas pressões nacionalistas no final do século XIX e as 

consequentes desintegrações das colónias. E, além disso, permaneceu uma questão 

colateral à identificação da alma americana, enquanto a discussão sociológica continua 

até hoje a resgatar a mesma ideia de América Latina. Por outras palavras, não se trata 

apenas de reconhecer a sua identidade através da legitimidade da sua pura definição, mas 

sim de pensar nela como uma “representação ideológica”13. Nesse sentido, a identidade 

latino-americana encarna a rejeição de ter sido um povo forjado por políticas 

imperialistas, por consequência, a representação que se definiu na ideologia pós-colonial 

é heterotópica. Como sugere Martins, pode ser considerada como tal 

 

na medida em que sua possibilidade de destino significa a invenção de outro espaço 

que não está previsto na comunidade do projeto colonial, que era ontologicamente 

incapaz de fundar uma comunidade de origem14. 

 

Portanto, sendo o processo de emancipação fruto de ideologias revolucionárias que se 

traduziram em movimentos anticoloniais, antieurocêntricos e antiburgueses, 

personalidades como a de José Martí e Simón Bolívar tentaram construir representações 

identitárias próprias. Junto com os processos independentistas, estes Padres de la patria 

– o primeiro através da Carta de Jamaica, o segundo pelo conceito de Nuestra América 

– tentaram criar uma nova ideia de alma continental, capaz de conjugar os valores comuns 

e produzir modelos éticos e normativos. Uma grande empreitada que, no caso do cubano 

Martí, incluía ainda a delicada questão da América Lusa15, com o propósito de construir 

                                                 
12 Ivi, p. 16.  
13 P. Henrique Martins, A descolonialidade da América Latina e a heterotopia de uma comunidade de 

destino solidária, São Paulo, Annablume, 2015, p. 17. 
14 Ibidem.  
15 A América Lusa e a América Hispânica sofreram contrastes ideológicos em grande medida baseados na 

diferente formação e manutenção quer da colónia quer da questão da escravidão negra.  
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“uma maior integração cultural, política, econômica, acadêmica, filosófica”16. Com base 

nessas premissas, estabelecer-se-á uma continuidade de experiências de subalternidade 

que convergem em manifestações literárias, revolucionárias, até musicais, de luta pela 

autodeterminação. 

 

I.2 As cicatrizes do colonialismo e os contrastes sociais nas políticas de modernização 

 

Tendo analisado a perspetiva de alguns pensadores do processo de emancipação, além de 

algumas das reflexões mais discutidas acerca do conceito de América Latina, neste 

parágrafo utilizaremos tais pressupostos para observar o caráter análogo entre a utopia da 

mensagem bolivariana supramencionada – a de Patria Grande – e a utopia modernista 

brasileira, como podemos ver também na obra A utopia antropofágica, que reúne os 

textos mais relevantes da produção literária, académica e jornalística desde 1920 até 1950, 

escrita por Oswald de Andrade. Portanto, iremos ver como este tipo de ideologia 

identitária ganhou mais solidez com o advento dos anos 20 no Brasil, como consequência 

histórica de determinadas experiências políticas e sociais. Neste momento histórico 

originaram-se movimentos artísticos e intelectuais que ainda hoje devem ser tomados em 

conta pelo seu pioneirismo e pelos seus valores, tão rebeldes na linguagem quanto 

universais no conteúdo. Por outras palavras, o movimento modernista brasileiro encarnou 

os pontos críticos da população, sobretudo pelo que se refere à herança etno-cultural, além 

das culturas, das crenças e religiões, entre outras coisas, determinando pela primeira vez 

no país representações com audiência no estrangeiro, sobretudo por ter como ponto de 

vista – e paradigma – o indivíduo autóctone, como luta contra a institucionalização dos 

padrões europeus.  

Ao introduzir a época modernista, acrescentamos uma fundamentação de natureza 

historiográfica sobre as décadas anteriores a época da República Brasileira, abriremos um 

breve panorama histórico, dividindo-o por momentos principais: a Independência, em 

1822; a abolição da escravatura, em 1888; a proclamação da República, em 1889.  

Em primeiro lugar, já a partir de 1822 com a independência, o Brasil tornou-se o único 

país dentro da América Latina a ser libertado por um membro da família real, além de ter 

uma língua ibérica que se diferenciava do espanhol, falado em todo o resto do continente 

sul-americano. Portanto, pode-se afirmar que o território brasileiro constitui não apenas 

                                                 
16 M. Bruce, “Apresentação”, Revista Contemporânea, Dossiê Nuestra América, n. 2, 2012, p. 1.  
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uma grande porção de culturas, mas trata-se de um verdadeiro “caso”17 continental. Por 

isso, Tancredi afirma que o sentimento de discriminação em relação aos outros países da 

América Latina estava muito enraizado na sociedade brasileira, já que 

 

O processo de independência brasileiro deu-se de forma pacífica – sendo consentido 

pela metrópole, realizado pelo herdeiro do rei português (com apoio da burguesia 

brasileira) e mantendo-se o país unido sob a coroa, consolidando o Brasil como uma 

monarquia. Salvo peculiaridades inerentes a alguns países/regiões, os processos de 

independência da América espanhola ocorreram de maneira diferente, tendo sido 

marcados por grande instabilidade, guerras contra a metrópole e posterior 

fragmentação territorial18. 

 

Portanto, do ponto de vista dos estados vizinhos, o Brasil, naquele momento, tinha um 

estatuto de nação mais “civilizada”, ou pelo menos muito mais estável. Esta posição é 

fruto da ideia que as outras nações sul-americanas eram sim repúblicas, mas, apesar disso, 

partilhavam as mesmas estruturas governamentais “violentas, extremamente instáveis e 

‘bárbaras’”19. Como sublinha Tancredi, devemos tomar em consideração este fator como 

um “fato que influenciou [a] identidade internacional do Brasil”20.  

Em segundo lugar, com a chamada Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888, 

foi abolida a escravatura para os afrodescendentes21. O edital foi assinado pela princesa 

Isabel, filha do imperador do Brasil Dom Pedro II, enquanto seu pai estava viajando para 

o exterior22. Graças a um pacto estratégico de negócios estrangeiros, esta lei se encaixa 

perfeitamente no discurso republicano e liberal, junto com a abolição do tráfico por parte 

da Grã-Bretanha em 1834. Tal não foi um acaso, porquanto, na verdade, ocorreu para 

agilizar o desenvolvimento do capitalismo. Por consequência, a força de trabalho escrava 

já não era rentável em termos de acumulação e competitividade para preservar o mercado 

do açúcar, nem o do café. Por isso, a abolição da escravatura faz entrever o escasso 

interesse social por parte dos mercados da Europa e, ainda, pelo próprio Brasil em relação 

                                                 
17 A. Miglievich-Ribeiro e E. Romera Junior, op. cit., p. 404.  
18 L. di Maio Tancredi, op. cit., p. 14.  
19 L. Bethell, “O Brasil e a ideia de ‘América Latina’ em perspectiva histórica”, Estudos Históricos, v. 22, 

n. 44, Rio de Janeiro, 2009, p. 293.  
20 L. di Maio Tancredi, op. cit., p. 14.  
21 A abolição da escravatura foi um longo procedimento político, alcançada após um processo institucional 

lento: já em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o comércio internacional de escravos. 

Isso reduziu o número de escravos no mercado e os “bens” tornaram-se muito mais caros. Vinte anos depois, 

em 1871, a Lei do Ventre Livre automaticamente libertou os filhos dos escravos nascidos depois dessa data. 

Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sessenta Anos, revogou o estado de 

escravidão aos afro-brasileiros com mais de 65 anos de idade. 
22 A monarquia portuguesa no Brasil duraria até 1889.  
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aos sujeitos provenientes da África. A este respeito, hoje em dia os afro-brasileiros 

preferem não comemorar esta data.  

Em terceiro lugar, depois de ter introduzido o sufrágio masculino universal em 1880 e 

a abolição da escravatura em 1888, as reformas de Dom Pedro II criaram, por um lado, 

grande insatisfação dentro das classes conservadoras, do exército e da aristocracia rural, 

por outro, a burguesia agora aspirava à república. Isto posto, o resultado foi que o 

imperador foi deposto por um golpe militar em 1889, por causa da avançada dos 

movimentos republicanos, a favor duma constituição em estados federados. É importante 

destacar que o Brasil teve que enfrentar mesmo um desafio histórico perante o regime 

democrático, dado que dentro da fase do Governo Constitucional, implementada por 

Getúlio Vargas, foram promulgadas seis constituições, das quais duas foram de matriz 

autoritária, ou seja, o Estado Novo (1937-1945) e a ditadura militar (1964-1985).  

Além das circunstâncias de conflito entre o Brasil e os estados vizinhos – sendo o 

primeiro inclinado a denunciar a cultura latino-americana por “enxergar a cultura 

europeia [...] como modelo a ser seguido”23 – neste contexto a necessidade de buscar a 

natureza da sua identidade tornou-se um fator visceral de causa-efeito na consciência da 

ex-colónia.  

Durante o período da Primeira República, também chamada “República Velha”, no 

decorrer da presidência de Prudente de Morais – o primeiro a ser eleito por voto popular 

– eclodiu um violento conflito armado, a guerra de Canudos, lembrado em Os Sertões 

(1902), obra-prima de Euclides da Cunha. As oligarquias tinham o objetivo de criar 

estados civilizados e evoluídos, pois recalcavam as mesmas medidas políticas e sociais 

adotadas na Europa. Portanto, é então posto em marcha um processo de prevenção que 

usa diferentes abordagens para reconstruir o território de cima para baixo: da agitação 

haussmanniana do urbanismo, que foi transposto de Paris para diferentes centros urbanos 

do exterior ou ultramar, como neste caso24, até às ideologias emergentes de Alberdi, que 

podem ser resumidas na  fórmula “governar es poblar”25. A este respeito, entre as elites 

dominantes, influenciadas pelas teorias sobre a desigualdade de raças, já envolvidas num 

processo de normalização na Europa, difundiu-se a convicção de que uma população 

                                                 
23 L. di Maio Tancredi, op. cit., p. 14.  
24 A. L. G. Porto, C. B. Secco, G. M. Delgado, C. C. Verbicaro, M. A. Demarzo, “A influência 

‘haussmanniana’ nas intervenções urbanísticas em cidades brasileiras”, XI Encontro Latino Americano de 

Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, Universidade do Vale do Paraíba, 

2007, p. 2714.  
25 A. Javier Zabaleta, “Gobernar es poblar – Gobernar es incluir”, Red de Estudios sobre el Peronismo, V 

Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016), 2016, p. 503.  
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miscigenada era uma das causas principais da degeneração social26. O desenvolvimento 

das teorias raciais durante o século XIX é relevante, não só para entender a 

heterogeneidade racial que faz com que o Brasil seja um melting-pot de hierarquização 

étnica27, mas sobretudo para tomar consciência desses eventos históricos para reconstruir 

hoje uma nova consciência. Portanto, sendo que as doutrinas europeias influíram 

consideravelmente sobre a elite brasileira desde os finais do século XIX até às primeiras 

décadas do século XX, estas teorias adquiriram um sucesso notável sobretudo por causa 

da confiança europeia no paradigma científico28, que logo foi completamente absorvido 

no processo de regeneração latino-americano. 

Entretanto o papel da redefinição de estado começava, nos anos 20, a tornar-se uma 

questão que interessava também a inteligência latino-americana, formada, pela maioria, 

por pensadores pertencentes às classes sociais mais prósperas. Estes eram impulsionados 

pela necessidade de divulgar os seus conhecimentos e, a este propósito, Funes interpreta 

a inserção deste compromisso social dos intelectuais nessa altura como uma “vocación 

de intervención y liderazgo moral o político”29, porque estariam dotados de uma  

 

competencia cognoscitiva y capacidades de creación [...] difusión de ideas, un 

saber ‘extraterritorial’, [...] antagonista del poder o bien de colaboración con el 

‘bien gobierno’30. 

 

Neste contexto, podemos observar que, apesar das inúmeras desigualdades entre os 

estados da América Latina, os tempos modernos transformaram de modo homogéneo a 

função do intelectual, como aconteceu inclusive no Brasil. A partir daí, os processos de 

construção de identidade nacional implicavam não apenas as dinâmicas políticas, mas 

também a redefinição da sociedade. Curiosamente, no Brasil, floresceu uma 

multiplicidade de contextos académicos e culturais tornando a vontade de sair dos 

esquemas de subalternidade uma enorme causa cultural.  

                                                 
26 V. Ribeiro Corossacz, “Dalle teorie sull'ineguaglianza razziale alla democrazia razziale: breve storia del 

meticciato in Brasile”, La Ricerca Folklorica, Antropologia dell’acqua, v. 51, 2005, p. 136. 
27 R. Vecchi, “Razza e classe nel labirinto della formazione storica del Brasile: il mito della ‘democrazia 

razziale’”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2006. 

https://www.juragentium.org/forum/race/it/vecchi.htm [última consulta: 7/12/2020]. 
28 O diplomata francês Joseph Arthur Gobineau foi um dos mentores da teoria da desigualdade racial: a sua 

tese sustentava cientificamente que a suposta decadência da civilização viria das raças inferiores, enquanto 

os indivíduos biologicamente mais avançados poderiam ser identificados nas populações germânicas ou 

em qualquer caso de matriz racial branca. 
29 P. Funes, “Los Ulises Criollos: intelectuales, cultura y poder en los años veinte latinoamericanos”, Revista 

Nuestra América, n. 2, 2006, p. 121.  
30 Ibidem.  

https://www.juragentium.org/forum/race/it/vecchi.htm
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Portanto, dada a precariedade da definição formal de latino-americanidade31, como a 

designou Gilberto Freyre nos ensaios do final da década de 4032, no imaginário coletivo 

do mundo ocidental este assunto é frequentemente mal interpretado. Trata-se de produtos 

históricos cristalizados numa combinação de representações exóticas e estereótipos, 

fixados nas interpretações terceiro-mundistas ou em argumentos falaciosos. Neste aspeto, 

para não circunscrever a América Latina dentro de lugares comuns, consideramos 

necessário abranger as pluralidades incluídas no padrão cultural para pensar na 

heterogeneidade dos estados latino-americanos como um elemento fundamental na 

compreensão deste mundo. Salientando, então, a dimensão social e histórica, emergem as 

peculiaridades e os contrastes que nos permitem fazer uma leitura menos superficial, 

através da análise do contexto brasileiro, tendo já identificado a natureza das experiências 

e divergências no quadro pós-colonial. 

Analisar cronologicamente a evolução histórica da nação um século após a 

independência de Portugal leva-nos a questionar a natureza dos legados coloniais que, 

mesmo a posteriori, influenciaram o processo de modernização que teve lugar nos anos 

20. Consideramos sobretudo que esta década representa no Brasil uma época de transição 

por excelência no âmbito económico, político, até urbano. O pensamento coletivo era 

movido por um sentimento de rutura com o passado, o qual depois deste momento de 

emoção pela busca de valores autóctones e de euforia artística, desvaneceu na medida em 

que se aproximava a crise de 1929, que marcou indelevelmente o final da década. 

Contudo, o longo processo de modernização socioeconómica, junto com a redefinição 

dos órgãos de poder, foi uma transformação que incluiu o período histórico desde os finais 

do século XIX até aos anos 30 do século XX. Nesta época toda a América centro-

meridional estava envolvida na redefinição dos seus territórios e, por consequência, a 

inteligência visava estimular uma mobilização pelo menos no pensamento comum, contra 

a arrogância do domínio da civilização europeia. É por isso que surgiram novas figuras 

dentro do âmbito governamental que adquiriram o monopólio destas nações recém-

nascidas. Trata-se duma estruturação governamental marcadamente fundada nas 

oligarquias, formadas especialmente por proprietários de terrenos, e sobre o sistema 

político herdado das instituições passadas, ou seja, as capitanias hereditárias. Longe de 

                                                 
31 L. F. Valente, “Americanidade e Latinoamericanidade na obra de Gilberto Freyre”, Antares: letras e 

humanidades, v. 5, n. 10, 2014, p. 110. 
32 Estamos a referir-nos a um dos conceitos principais de Gilberto Freyre, polímata brasileiro, conhecido 

principalmente como ensaísta interessado na antropologia e sociologia do Brasil. Neste contexto, 

evidenciamos que o autor pretende falar também da América Latina no seu conjunto, um tópico necessário, 

mesmo sendo “fora da sua fronteira”.  
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transformar os apetites do exclusivismo executivo, as oligarquias no momento em que 

assumiram uma posição de poder tinham como objetivo principal o de centralizar o seu 

domínio, aplicando medidas de gestão análogas às precedentes para controlar a 

população. Uma das questões-chave desse momento de transição é a da constituição, e a 

consequente extensão, da cidadania, junto com a dos sujeitos políticos, que os positivistas 

concebem como política científica – em linha com as tendências ideológicas da época de 

origem europeia, que no âmbito político continuava a assumir uma posição de exemplo a 

seguir – onde são renegados os princípios liberais clássicos e é legitimada a ordem 

oligárquica fechada.  

Neste contexto, Funes observa que a corrente positivista estritamente fiel à ciência e 

ao conservadorismo dentro da realidade latino-americana, assume uma visão de progresso 

apenas económico. Este tema, ainda muito discutido na atualidade, apoia-se em 

representações otimistas, que, porém, não estavam interessadas na qualidade do progresso 

em si: 

 

La justificación de la dominación política resuelta bajo la forma de Estado 

oligárquico se construye en una inequívoca clave racial. En el fondo, no es una 

novedad: ha sido así desde el momento mismo de la conquista y la colonización del 

continente. Nuevo es el fundamento, ya no teológico sino laico-científico: la 

“superioridad” blanca y la “inferioridad” de los “de color” no se asienta en un 

designio de la Providencia sino en la biología, el poligenismo de la antropología 

física, la psicología social, las teorías de la evolución de las especies y de la sociedad 

o la medicina33. 

 

Para tentar resolver as exigências do capitalismo agrário, motor da economia 

brasileira, as elites políticas tiveram que confrontar-se com o imaginário de “paraíso 

racial”34 que se criara ao longo da época colonial. A peculiaridade da questão brasileira 

reside na estratégia resolutiva desenvolvida pelas elites, combinando estes novos 

conceitos com a mestiçagem. O resultado foi a instalação de uma política racial, também 

chamada de embranquecimento ou branqueamento, que se baseava na promoção de uma 

imigração selecionada de sujeitos europeus – especialmente empregada como mão-de-

obra nas fazendas – os quais, misturando-se com a população negra e mestiça, deveriam 

“purificar” a população e melhorar a raça35. Os potenciais obstáculos à execução deste 

projeto têm a ver com a seleção da nacionalidade dos imigrantes mais adequados pelo 

                                                 
33 Ibidem.  
34 L. Moritz Schwarcz, Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade brasileira, 

São Paulo, Editora Companhia das Letras, 2013, p. 35.  
35 J. L. Petruccelli, “Doutrinas francesas e o pensamento racial brasileiro, 1870-1930”, Estudos sociedade 

e Agricultura, v. 7, Rio de Janeiro, 1996, p. 140.  
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enxerto de sangue branco no Brasil. No início, foi escolhido, equivocadamente, o sujeito 

ariano, sendo este considerado como uma espécie de garantia, em linha com as doutrinas 

raciais. No entanto, o imigrante alemão não garantiria uma mistura eficaz com a 

população mestiça, devido à sua natureza tipicamente separatista. Como observa Lacerda, 

“as raças mais fortes do tronco ariano [...] não têm um instinto de civilização tão 

realizado”36. Pelo contrário, numa fase posterior, os indivíduos pertencentes à 

composição étnica do Sul da Europa, considerado pela maioria o mais adequado para o 

desenvolvimento da homogeneização eugenética, uma vez que os indivíduos oriundos 

daquela zona partilhavam com o sujeito brasileiro a língua e a profissão religiosa. 

Eclipsando a questão do caráter endogâmico alemão, surgiu, porém, uma problemática 

mais complexa, já que se pode deduzir que, no caso do Brasil, não foi considerado o fator 

cognitivo ou psicológico dentro dum plano de tão grande alcance. Dar por garantida a 

adaptação das massas provenientes de além-mar a um sistema patriarcal atrasado e 

predominantemente escravocrata não produziu os resultados esperados pela elite 

dominante. Os novos grupos de imigrantes – incluindo tanto os camponeses, como os 

intelectuais – eram, nomeadamente, portadores de novas ideias e, de facto, introduziram 

no país a corrente anarcossindicalista que se vinha formando na Europa meridional. Em 

relação a estas ideologias que adicionavam uma agitação adicional nas camadas 

populares, é importante sublinhar que as mesmas introduziram novas questões sociais 

ligadas aos direitos dos trabalhadores e outras formas de manifestar o descontentamento, 

como a organização de greves, ações já em fase de normalização em alguns países 

europeus37. Essencialmente, por um lado, dentro deste contexto de transformação pensar 

nas resistências pelo direitos do cidadão leva o conhecimento coletivo a refletir sobre o 

povo de maneira diferente; por outro lado, com a introdução sistemática de sujeitos 

brancos, no saber comum torna-se implícito o que estava explícito no sistema político 

anterior, ou seja, a hierarquia social não aparece mais como dada, mas sim como uma 

condição pouco preferível em benefício do povo.  

Tendo em conta os programas governamentais introduzidos pela oligarquia rural 

brasileira, julgamos relevante considerar o contraste que se realizou a posteriori com o 

governo de Vargas, que, em conformidade com as ideologias emergentes na época entre 

1920 e 1930, moldou o seu plano político sobre o reforço da heterogeneidade racial, em 

                                                 
36 J. Batista Lacerda, “Sur les métis du Brésil”, in: G. Spiller, Mémoires sur le Contact des races: 

communiqués au premier Congrès universel des races tenu à l'Université de Londres du 26 au 29 juillet 

1911. Publiés, pour le conseil exécutif du Congrès, Westminster / London, Kings & Son Orchard House, 

1911, p. 417.  
37 T. Detti, e G. Gozzini, Storia contemporanea: il Novecento, v. 2, Milano, Pearson Italia, 2000, p. 150.  
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nome do nacionalismo. E, ao fazê-lo, instituiu o “Dia da Raça – 30 de maio de 1939 –, 

criado para exaltar a tolerância de nossa sociedade”38, junto com a legitimação dos 

atabaques do candomblé que “passam a ser tocados sem interferência policial”. Tudo isto, 

como já referido, faz parte da visão a posteriori do pensamento comum em relação a ele, 

embora não passe de um ditador. Enquanto o Brasil se tornou um regime ditatorial com 

um governador interessado em apoiar o fascismo europeu, é curioso ver que dentro deste 

país as ideologias dos regimes europeus foram plasmadas em linha com outros valores, 

como o de anti-imperialismo e anticolonialismo39. Contudo, o Brasil encontrava-se numa 

posição ideológica diferente também dos países hispano-falantes, só aparentemente 

parecidos, dado que, segundo Manuel Bandeira, no Brasil e em Portugal “a palavra 

‘modernismo’ designa, em conjunto, as correntes de reação contra o parnasianismo e o 

simbolismo retardatários”40 que eram “posteriores ao ‘modernismo’ espanhol, originário 

da Hispano-América”41. De facto, a palavra “nacionalismo” no Brasil não tem conotações 

negativas, pelo contrário, nesta época foi interpretado no sentido de “emancipação” 

nacional capaz de gerar uma cultura e, também, uma população distinta e autêntica capaz 

de moldar valores próprios, de acordo com os pressupostos do Modernismo. O caso 

brasileiro, na verdade, pode parecer um paradoxo, sobretudo tendo em vista a questão: 

“como um país seria totalitário com a problemática da raça? Ou seja, como os ideólogos 

do regime resolveriam a questão do negro?”42.  

Com base neste contexto histórico-social, a questão racial desempenhou um papel 

muito mais vibrante, em termos de participação cultural, a partir das primeiras décadas 

do século XX. O processo de modernização de matriz europeia – que incluiu a reforma 

sanitária, urbanística e do comércio – foi interpretado como uma transformação 

necessária, já que, na verdade, estava orientada mesmo para a “civilização” 

infraestrutural. Esta transformação, além de ter como missão a de mudar os hábitos dos 

cidadãos, destinava-se, com muita probabilidade, a ocultar o passado colonial.  

Um dos exemplos mais significativos deste período de “rejuvenescimento” é o antigo 

Mercado da Candelária, situado na zona portuária do Rio de Janeiro, que, sendo 

conhecido pela sua desorganização, foi incluído de propósito no processo de urbanização: 

                                                 
38 L. Moritz Schwarcz, op. cit., p. 50.  
39 R. Jacobbi, Lirici brasiliani dal modernismo ad oggi, Milano, Silva Editore, 1960, p. X.  
40 J. Peregrino Júnior, Três ensaios: Modernismo; Graciliano; Amazônia, n. 21, Rio de Janeiro, Liv. São 

José, 1969, p. 21.  
41 Ibidem. 
42 L. F. Tomé de Souza Lins, “Raça e política: o Brasil visto pela The Crisis durante o Estado Novo (1937-

1945)”, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, São Paulo, 2011, p. 8.  
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foi edificado um novo Mercado Central, mudando-o de um distrito para outro.43 Esta 

ação, porém, era de caráter puramente político, dado que “livrar a Praça de Mercado das 

feições coloniais [...] era uma grande transformação”44 que, além de simbolizar uma 

intervenção significativa do ponto de vista arquitetural, “atingiria uma parcela importante 

da população: os mais pobres”45. Mais a sul, em São Paulo, no entanto, prosperava o 

comércio e a produção de café, a qual contribuiu para o crescimento duma nova 

aristocracia, que fomentou o clima de efervescência. Esta última, junto com os eventos 

capilares supramencionados, favoreciam uma nova corrente de ideologias46, sob o 

impulso da vontade de algumas personalidades brasileiras de integrar-se nas linhas de 

orientação modernas de ressonância internacional, ansiosas por as experimentar dentro 

do contexto cultural emergente.  

 

I.3 A Semana da Arte Moderna e o Movimento Modernista 

 

As primeiras décadas do século XX foram, em síntese, um período de grande 

turbulência cultural, social e política: o descontentamento causado pela Grande Guerra 

provocou uma repentina reação marcadamente antieurocêntrica. Nesse contexto, por um 

lado a Europa começou a ser percebida não mais como um modelo de civilização para as 

antigas colónias latino-americanas, mas como “portadora” de barbárie. Esse assunto é 

parte integrante do processo artístico que se vai desenvolver no Brasil. Enquanto a palavra 

“bárbaro”, na Antiguidade, designava sociedades incultas, brutais e atrasadas, com o 

advento do Iluminismo assume uma outra aceção, que, paradoxalmente, se destaca por 

descrever uma “barbárie civilizada”47. Podemos acrescentar que, a experiência moderna, 

junto com a conquista da América, foi apenas uma lista de massacres e expropriações de 

propriedades das comunidades nativas, além das guerras de conquista e do tráfico de 

escravos africanos. Neste aspeto, Marx criticou com extrema lucidez, numa passagem 

profética de “Arbeitslohn”, este triste capítulo histórico: “a barbárie reapareceu, mas desta 

                                                 
43 V. Leandro de Souza, “Mercado central: cotidiano e conflitos no ‘entre praças’ de mercado do Rio de 

Janeiro”, Ars Historica, v. 1, 2014, p. 139.  
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 A. Olinto, Letteratura brasiliana, A. Aletti (tradução), Milano, Editoriale Jaca Book Spa, 1993, p. 54.  
47 M. Löwy, “Barbárie e modernidade no século 20”, Ecodebate, Rio de Janeiro, 2010, 

https://www.ecodebate.com.br/2010/05/20/barbarie-e-modernidade-no-seculo-20-artigo-de-michael-

lowy/ [última consulta: 10/12/2020].  

https://www.ecodebate.com.br/2010/05/20/barbarie-e-modernidade-no-seculo-20-artigo-de-michael-lowy/
https://www.ecodebate.com.br/2010/05/20/barbarie-e-modernidade-no-seculo-20-artigo-de-michael-lowy/
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vez ela é engendrada no próprio seio da civilização e é parte integrante dela. É a barbárie 

leprosa, a barbárie como lepra da civilização”48. 

Por um lado, tomando como ponto de partida a reflexão de matriz marxista, 

consideramos fundamental relacioná-la com a abordagem comparativa de António 

Cândido. Intelectual renomado, política e academicamente engajado, vindo de uma 

formação sociológica, impôs-se na crítica social e cultural do Brasil durante os anos 40, 

contribuindo para o desenvolvimento do valor civil do património cultural. Esse interesse 

levou-o a identificar as coordenadas metodológicas para implementar estudos 

sociológicos no âmbito literário, guiado pela ideologia marxista. Mas, como o próprio 

Marx declara: “O marxismo é uma concepção total”49 que “é poderosa e eficiente, mas 

restringe a liberdade de pensar e a abertura para a variedade real”50. Daí, podemos ler esta 

definição como uma inspiração para os modernistas pois, na perspetiva destes, de facto, 

o elitismo das orientações anteriores, quer políticas, quer literárias, já não se adaptava ao 

mundo académico, agora mais proprenso a uma expansão de horizonte intelectual. 

Portanto, tomando consciência dos limites desta área, a orientação marxista ajudou, 

nitidamente, a dirigir o pensamento modernista do ponto de vista sociológico, mesmo 

quando se trata, no caso do Brasil, de começar do zero. Esta reflexão desempenhará um 

papel essencial quer dentro do contexto modernista – que tomou várias direções políticas 

– quer dentro dos assuntos em torno do intrínseco caráter democrático das intenções dos 

autores que tomaremos como referência durante o presente trabalho. Naturalmente, 

tratando de assuntos de natureza comparativa, resolvemos limitar os aspetos políticos às 

finalidades críticas na presença de aprofundamentos históricos.  

Por outro lado, a questão racial que sempre desempenhou um papel de relevo na 

história do Brasil – desde a exploração dos povos indígenas, até à triste política do 

branqueamento – neste momento assume uma função diferente. Sobretudo em vista de 

soluções pacificadoras no contexto multicultural: anteriormente as autoridades 

republicanas procuraram controlar ou reprimir a capoeira, o candomblé e as outras 

manifestações culturais populares de origem africana, enquanto favoreciam alternativas 

para faixas sociais mais elevadas, como por exemplo a abertura de cinemas e teatros. 

Neste mesmo sentido, cabe apontar que a composição multiétnica do continente sul-

americano começa gradualmente a ser considerada como elemento fundamental e, ainda, 

                                                 
48 K. Marx, “Arbeitslohn”, 1847, in: K. Marx e F. Engels, Kleine Ökonomische Schriften, Berlin, Dietz 

Verlag, 1955, p. 245. 
49 A. Cândido, “Marxismo e militância: entrevista concedida a José Pedro Renzi”, Praga, Revista de 

Estudos Marxistas, n. 1, 1992, p. 16.  
50 Ibidem.  
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determinante. Em conclusão, a falta de confiança nos valores culturais e políticos 

europeus, junto com a rejeição por parte de novas correntes intelectuais do academismo 

formal e a ideologia burguesa, deram origem a espontâneas transformações de caráter 

nacionalista, que, como já dissemos, não tem nada a ver com as ideologias correntes na 

Itália fascista ou com o nacionalismo militante das outras grandes potências europeias. A 

partir desses pressupostos, este momento histórico de rutura simboliza o vínculo que liga 

os rumos políticos à criação do debate literário que pretende resgatar os valores autênticos 

do país através de um programa artístico de rebelião. 

É com o surgimento da belle époque que, em oposição à cultura conservadora fiel aos 

padrões europeus, teve origem um espírito de renovação, sob o lema do “descobrir” e 

“redescobrir” o sentimento de pertencimento à nação51, o qual, como já observámos, se 

espalhou pelos ambientes intelectuais das metrópoles europeias e americanas. De acordo 

com a observação de Funes, foi no ano da comemoração do centenário da Independência, 

em 1922, que a capital carioca 

 

estuvo jalonado por cuatro hechos que marcarían un llamado de atención en la 

República Velha del pacto oligárquico del “café con leche”. En mayo de 1922 la 

sublevación de Pernambuco obligó al gobierno federal a ocupar con sus tropas la 

capital del estado del Nordeste. En julio se produjo el primer alzamiento tenentista 

en el fuerte de Copacabana. Ese mismo año se creó el Partido Comunista del Brasil52. 

 

De qualquer forma, durante a época colonial a inteligência brasileira seguiu as 

tendências literárias provenientes de Portugal, onde a elite intelectual costumava formar-

se nos estudos. Porém, após a independência a necessidade de ter uma autonomia cultural 

da ex-metrópole tornou-se um imperativo. As orientações de matriz nacionalista 

conduzem, por um lado, a uma rutura simbólica com Portugal e, sobretudo, visam 

emancipar-se da Europa, mas, por outro lado, a França converteu-se no paradigma 

artístico e cultural. Somente com os primeiros impulsos do Modernismo nasce uma 

instalação menos rústica do conceito de autonomia no âmbito cultural, sendo uma 

reformulação, que toma nota da influência ocidental, justificada pelas vanguardas e, 

sobretudo, pelo espírito revolucionário53.  

                                                 
51 E. Ajzenberg, “A semana de arte moderna de 1922”, Revista de Cultura e Extensão USP 7, v. 7, São 

Paulo, 2012, p. 26. 
52 P. Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, Coyoacán, Turner publicaciones, El 

Colegio de México, 2014, p. 88.  
53 Todavia este espírito está ainda na atualidade ameaçado pelo sistema capitalista da hegemonia norte-

americana, que criou uma dependência da América do Sul dos Estados Unidos, não só socio-cultural, mas 

abrangendo o inteiro mecanismo do mercado, fortemente globalizado.   
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A produção modernista desempenha um papel fundamental no empenho de definir 

uma conceção do Brasil que se deixa inspirar pela influência das vanguardas europeias 

do século XX, bem como pela forte presença da filosofia freudiana, manifestando, no 

entanto, uma exigente rejeição dos cânones artísticos das tendências  românticas do século 

XIX. O intuito deste movimento reside, segundo Alfredo Bosi, na viragem ideológica que 

levou essa geração a “tocar as matrizes de um imaginário “nosso” mediante a invenção 

artística”54 e, ainda, valorizando o modus operandi “antropófago”, a normalizar “a busca 

intensa do sentido interno e das motivações selvagens e recalcadas […] comum à 

Psicanálise, […], ao Surrealismo e ao Expressionismo”. O ambiente cultural modernista, 

provocando uma autêntica explosão criativa, exausto do enquadramento ocidentalizante 

anterior, procura a “arte do encontro”, construção que se torna completamente legítima 

do ponto de vista da historicidade brasileira, num momento em que os conflitos internos, 

os vestígios do imperialismo colonial e o desconhecimento da indianidade mal se 

adaptavam ao espírito anarquizante faminto de justiça cultural da corrente modernista. A 

entrada no “desvario antropofágico”, de facto, conseguiu reinventar os valores da nação, 

embora o seu período de atividade não se prolongue para além de uma década, tendo a 

sua fase heroica culminado com a publicação de Macunaíma.   

 A robustez do descontentamento junto com a rapidez da sua concretização, como 

podemos ver na combinação dos eventos supramencionados, fazem-nos refletir sobre a 

reciprocidade entre a revolução literária e a revolução política. As ideias para uma grande 

exposição que abalasse a estabilidade cultural surgiram já por volta de 1917, em torno 

dos debates sobre a exposição de Anita Malfatti intitulada Exposição de Pintura Moderna, 

ocorrida entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918 e considerada como o 

evento precursor da primeira fase do movimento modernista. Cinco anos mais tarde, a 29 

de janeiro foi anunciada pelo Correio Paulistano a realização da Semana da Arte 

Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. A programação deste evento aconteceu entre 

11 e 18 de fevereiro de 1922 e concretizou-se numa dinâmica exposição temporária de 

obras literárias, musicais e artísticas, além de numerosos seminários e intensos debates. 

Além da proliferação das efervescências artísticas do pós-guerra, houve fatores 

subjacentes que semearam os entrelaçamentos estéticos que, não muito tempo depois, 

floresceram para internacionalizar e, ao mesmo tempo, nacionalizar a representação do 

                                                 
54 A. Bosi, “Situação de Macunaíma”, in: A. Bosi, Céu, Inferno, Ensaios de crítica literária e 

ideológica, São Paulo, Editora 34, 2003, p. 173.  
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Brasil. Embora o coletivo modernista guarde o ano de 1922 como momento de aparição 

pública, justificado pela efeméride nacional,  

 

quando se realiza a Semana de Arte Moderna [...] o Modernismo já está maduro, 

senão no grande público, pelo menos entre os intelectuais que compunham, naquele 

momento, a parte mais viva e criadora da inteligência brasileira55. 

 

Pelo que se refere à estruturação do evento, tomaram parte nele pintores, músicos, 

arquitetos e escritores provenientes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a 

presença de Graça Aranha, escritor e diplomata que, além de ser considerado um 

precursor do Modernismo, desempenhou um papel fundamental antes e durante a 

realização da Semana, onde pronunciou o discurso de abertura intitulado “A emoção 

estética na arte moderna”. Entre os patrocinadores do comitê estavam presentes Paulo 

Prado, René Thiollier, Alfredo Pujol e José Carlos Macedo Soares, enquanto entre os 

participantes se contavam os músicos Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Ernani Braga e 

Frutuoso Viana, junto com os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald 

de Carvalho, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto e Sérgio Millet, 

entre muitos outros. De qualquer modo, sendo a intenção de subversão de longe maior do 

que a programação em si, estes revolucionários eruditos revelaram um sólido “impulso 

anárquico com que rechaçam o passado literário”56. Mais tarde, porém, surgiria a 

inequação da organização em relação à uniformidade do movimento, especialmente 

“quando se tratava de exprimir [...] um programa estético que traduzisse os anseios do 

grupo”57. 

 Além de a Semana de Arte Moderna ser potencializada por um clima de fervente 

nacionalismo “à brasileira”, Elza Ajzenberg sublinha que 

 

As comemorações do Centenário da Independência do Brasil incentivam um 

grupo inquieto diante das possibilidades de traçar um perfil mais livre, com a 

quebra de cânones que impedem a renovação da criatividade artística58.  
 

                                                 
55 W. Martins, “50 anos de Literatura Brasileira”, in: Montezuma de Carvalho, Joaquim (org.), Panorama 

das Literaturas das Américas, (De 1900 à Atualidade), v. 1, Nova Lisboa (Angola), Ed. do Município de 

Nova Lisboa, 1958-1965, p. 105.  

56 M. Massaud, História da Literatura Brasileira, Modernismo, v. 5, São Paulo, Cultrix/Editora, 1989, p. 

29.  
57 Ibidem.  
58 E. Ajzenberg, op. cit., p. 26.  
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É precisamente isso que impulsionou as reflexões estéticas e da crítica de arte neste 

“ano-chave”59. Massaud afirma, ainda, que se pudéssemos “fragmentar a evolução do 

povo brasileiro em duas grandes eras, antes e depois de 1822, pode-se perfeitamente 

localizar em 1922 um divisor de águas”60, uma viragem tutelada pela parceria de letrados 

inquietos que demonstrou, voluntariamente ou não, a capacidade de preparar um terreno 

culturalmente abrangente para que as gerações futuras não sofressem da carência crítica. 

Como julgava, em conformidade, Prudente de Morais: “foi o Modernismo que nos deu a 

consciência dos problemas literários. E aí está a sua importância histórica”61. Deste modo, 

podemos ver como foram quase apenas figuras com muitos interesses as que aderiram ao 

movimento recém-formado. 

Apesar de estarem conscientes de saírem duma “secular hibernação”62, assumiram que, 

por causa dos objetivos artísticos, era preferível assegurar uma comunicação com 

profissionais doutras disciplinas, talvez reavaliando a sua própria profissão ou, 

simplesmente, abraçar esta última veia artística, experimentando uma individualidade 

multifacetada, em nome duma sociedade renovada, projetada para o futuro. Pode-se tomar 

como exemplo Vinícius de Morais, que participou numa etapa mais avançada do 

Modernismo: a sua poética musical representa ainda hoje o folclore e a variedade do povo 

brasileiro. “O branco mais preto do Brasil” – como ele mesmo se define no famoso 

“Samba da Bênção” – formou-se em Direito em 1933, mas, no mesmo ano publica a sua 

primeira obra de poesia, O Caminho para a Distância. Posteriormente, dedica-se à crítica 

cinematográfica na Europa, onde depois começa a sua carreira diplomática que, inclusive, 

lhe deu a possibilidade de visitar as metrópoles americanas. Ao seu regresso abraçou a 

carreira musical com tanto entusiasmo para oferecer a renovação da música popular 

brasileira, que, em parceria com Antônio Carlos Jobim, criou o hino musical do país, 

“Garota de Ipanema”, representação da Bossa Nova em todo o mundo.  

Do mesmo modo, misturar o samba carioca com o jazz americano ou a poesia e a 

música parecem ser a solução intelectual mais adequada também para Mário de Andrade, 

que não escapa à chamada visceral do impulso estético brasileiro, marcado pelo 

hibridismo. De facto, o autor de Paulicéia Desvairada muito antes resolveu que o aspeto 

harmónico da lírica é paralelo à musicalidade, cultivando a paixão pela música popular 

brasileira através de uma educação formal que passou a ser parte integrante do seu 

                                                 
59 M. Massaud, op. cit., p. 24.  
60 Ibidem.  
61 J. Peregrino Júnior, op. cit., p. 20.  
62 M. Massaud, op. cit., p. 24. 



29 

 

trabalho, enquanto especialista de etnomusicologia. Assim como a expressão poética do 

compositor-diplomata é definida como “expressão de um caso pessoal”, podemos 

identificar esta simetria também nas outras personalidades que se destacam dentro da 

comunidade modernista. Observamos, através deste exemplo, que recorrer à biografia dos 

participantes deste movimento é fundamental, porque nos permite compreender e integrar 

a sua individualidade, pois cada membro do movimento apresenta orientações políticas 

ou ideológicas variadas, bem como pulsões criativas, estando todos, naturalmente, 

motivados pela sede tanto de conhecimento, como de justiça social. Dentro deste contexto 

encontramos também uma figura que não protagonizou o Modernismo na primeira linha, 

mas que se destaca pelo valor do seu contributo de caráter acadêmico: Peregrino Júnior, 

estudante de Medicina que nunca deixou a sua inclinação pelas letras63 e que, além de ser 

um interlocutor externo do Modernismo, na posição de “simpatizante útil”64, foi um 

“ardente torcedor do Modernismo [...] e escriba”65, capaz de refletir perfeitamente o 

caráter pioneiro do movimento. 

Considerando o desafiante papel de abrasileirar o Brasil66, “natural e necessário”67, 

este movimento, antes de tudo, formou-se como ato de rebeldia contra o passado colonial. 

Em primeiro lugar, então, os membros deste movimento eclético (dado que não se 

consideravam unidos por tal designação, mas sim apenas pelo entusiasmo) talvez não 

soubessem exatamente onde as raízes deste impulso podiam chegar, mas, pelo contrário 

sabiam que cânones rejeitar – os europeus – e quais poderiam ser importados de além-

mar. Portanto, era intenção comum e essencial escapar ao academicismo68. Mas isto não 

limitou uma ação no plano formal, além da unanimidade em rechaçar qualquer herança 

clássica da “rima e do metro, da simetria convencional da composição [...] da ênfase 

oratória”69, junto com a solenidade do parnasianismo e os preconceitos70. Pelo contrário, 

promoviam-se três princípios fundamentais, apontados por Mário de Andrade: “o direito 

permanente à pesquisa estética; atualização da inteligência artística brasileira; e a 

estabilização de uma consciência criadora nacional”71. 

                                                 
63“Peregrino Júnior, Biografia”, Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro. 

https://www.academia.org.br/academicos/peregrino-junior/biografia [última consulta: 12/12/2020].  
64 Ivi, p. 20.  
65 J. Peregrino Júnior, op. cit., p. 12.  
66 Ivi, 32.  
67 R. Borba de Moraes, Domingo dos Séculos, Rio de Janeiro, Candeia Azul, 1924, p. 18.  
68 M. de Andrade, “Pró-arte moderna (Notas de Arte: A Semana Futurista)”, A Gazeta, n. 6, São Paulo, 4 

fev. 1922.  
69 J. Peregrino Júnior, op. cit., pp. 15-16.  
70 A “guerra” dos modernistas contra os preconceitos é declarada contra os que envolvem a raça, a cultura 

e, ainda, o desânimo. 
71 M. de Andrade, O Movimento Modernista, Rio de Janeiro, Casa de Estudante, 1942, p. 242.  

https://www.academia.org.br/academicos/peregrino-junior/biografia
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Ele mesmo considerou, diferentemente dos colegas, a criação duma linguagem 

memorável, utilizando a língua como ato social, absorvendo o “falar errado”72 ínsito na 

natureza da fala do povo e rejeitando qualquer tipo de fórmula lusitana. Proporcionar as 

finalidades estilísticas e, ainda, construir uma nova linguagem apta a representar qualquer 

sujeito brasileiro, era uma responsabilidade que Mário de Andrade tomou a seu cargo: o 

resgate das raízes brasileiras era antes de mais, para ele, uma questão de artifícios e 

verosimilhança linguística, mas também uma questão visceral.  

Em segundo lugar, cabe sublinhar dois paradoxos ideológicos do Modernismo. Por um 

lado, sendo o movimento rotulado como um “ismo”, ocorre evidenciar que dentro e fora 

desta denominação são envolvidas e bem arrumadas boa parte das vanguardas que já 

existiam durante este momento histórico, incluindo o Modernismo luso representado pela 

revista Orpheu. Com isso, não queremos generalizar, nem defender que existem 

incoerências, mas apenas reconhecer quanto foi sólida a capacidade do espírito moderno 

de implantar-se além-fronteiras e em qualquer meio artístico. Foram muitas as tendências 

que marcaram esta época: Expressionismo, Dadaísmo, Vorticismo, Sensacionismo, 

Futurismo, Cubismo, Simbolismo entre outros. Contudo os modernistas recusam 

macaquear a Europa, mesmo com a consciência de quem reconhece que “as revoluções, 

no Brasil, sempre se fizeram com armas estrangeiras... Inclusive as revoluções 

literárias”73. 

Embora recordemos grandes nomes dentro desta fecunda revolução – tais como Mário 

de Andrade, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade, Ribeiro Couto – geraram-se tanto encontros quanto caminhos 

diferentes, de forma que se consolidaram, cronológica e geograficamente, núcleos 

distintos. De qualquer forma, neste momento nada estava mais certo do que o grito de 

humanidade de Ronald de Carvalho: “Cria o teu rythmo e criarás o mundo!”74. Peregrino 

Júnior, baseando-se mais nas intenções do que na poética, reconhece cinco grupos 

principais que se desenvolveram depois da Semana da Arte Moderna, porém alguns deles 

transbordaram dos planos iniciais, por vezes em nome de orientações políticas ou estéticas 

diferentes: entre os dinamistas, no Rio de Janeiro, sob a alçada de Graça Aranha, 

figuravam Ronald de Carvalho e Villa-Lobos; os desvairistas, em São Paulo, 

conquistados pela antecipação audaz de Paulicéia Desvairada (1922) de Mário de 

Andrade e fiéis à sua liderança, entre os quais se destacam Couto de Barros, Sérgio Millet 

                                                 
72 Ivi, p. 16.  
73 Ivi, p. 14.  
74 R. de Carvalho, Epigramas Irônicos e Sentimentais, Rio de Janeiro, Annuario do Brasil, 1922, p. 68.  
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e, no Rio, Prudente de Morais Neto, e Antônio de Alcântara Machado, todos unidos pelas 

revistas Terra Roxa e outras Terras e Klakson; Oswald de Andrade e Raul Bopp, entre 

outros, adunaram-se nos primitivos, em São Paulo, sob o impulso do regresso às origens, 

pois devotos ao culto da natureza experimentaram esta perspetiva na célebre Revista de 

Antropofagia e na poesia pau-brasil; e, por fim, em São Paulo encontram-se os 

espiritualistas e no Rio de Janeiro os nacionalistas75. O grupo dos primitivistas 

desembocou no radicalismo político, como muitos outros que se situaram à beira do 

fascismo ou do comunismo, manifestando suas inclinações para a direita com o 

movimento Verde-amarelo, que depois se transformou em Anta. Pelo contrário o grupo 

dos espiritualistas preferia dedicar-se à tradição expressiva junto com um singular 

interesse pelo mistério que, provavelmente, provinha da herança do simbolismo paraense.  

Portanto, a grande variedade temática do Modernismo, destinada a uma organicidade 

capilar, caracteriza este movimento eclético e a sua abundante produção crítica e literária. 

Por isso, consideramos a descentralização como uma das consequências naturais do 

movimento, estando esta estritamente relacionada à valorização do regionalismo, que é 

considerado um dos maiores êxitos porque por seu meio se normalizou o interesse na 

introspeção de longo alcance, devida à grande extensão territorial e folclórica. Trata-se 

duma condensação da “linguagem modernista com a expressão nativa”  que se entrelaça 

dentro de outros géneros literários, ao longo da década de 30, como a ensaística e o 

romance regional: desde Gilberto Freyre com a publicação de Casa-grande e senzala, em 

1933, e Sérgio Buarque de Holanda com o livro Raízes do Brasil, em 1936, pelo que se 

refere aos “intérpretes do Brasil”,76 junto com os romancistas do Nordeste, que 

introduziram o estilo de “‘realismo bruto’ de Jorge Amado, de José Lins do Rego, de 

Érico Veríssimo e [...] de Graciliano Ramos”77 que beneficiou da “‘descida’ à linguagem 

oral, aos brasileirismos e regionalismos léxicos e sintáticos, que a prosa modernista tinha 

preparado”.78 O Modernismo incidiu, como já dissemos, também na construção de uma 

língua brasileira, intento frustrado e corajoso inaugurado por Mário de Andrade, e 

sobretudo no “interesse pelo homem brasileiro” que, além de assimilar a oralidade, 

legitimou o tecido multicultural e a “reabilitação do negro e do índio, pelas pesquisas 

                                                 
75 J. Peregrino Júnior, op. cit., p. 49.  
76 M. Arminda do Nascimento Arruda, “Modernismo e regionalismo no Brasil: entre inovação e tradição”, 

Tempo social, v. 23, n. 2, São Paulo, 2011, p. 198.  
77 A. Bosi, História concisa da literatura brasileira, São Paulo, Cultrix, 1977, pp. 431-432.   
78 Ibidem.  
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sociológicas, econômico-sociais e históricas”79, além de incentivar uma produção 

documentarista.  

Visionando as “utopias quinhentistas”80 com desprezo, estas temáticas põem em 

evidência alguns aspetos de relevo no Brasil; de facto, pela primeira vez a representação 

do outro torna-se presença chave na leitura do quadro social, embora tenha um caráter 

iconoclasta. Não se tratava somente de um impulso anticolonial, mas de acrescentar a este 

último uma oposição drástica com a exegese “canónica” do colono luso. Assim sendo, “o 

denominador comum é apenas a ‘liberdade’. Liberdade do passado ‘português’” e, ainda, 

“Liberdade do passado ‘europeu’ em geral [...] onde a reconquista nativista pode 

estimular a mais fecunda e irônica anarquia antropofágica”81, por este motivo, reitera 

Oswald de Andrade, era necessária uma língua “sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e 

neológica. A contribuição milionária de todos os erros”82. Enquanto o ambiente social 

fornece, mais que nunca, as grandes temáticas da literatura brasileira, a sua mudança de 

rumo implica mesmo a mudança de foco dos conteúdos de importação luso-europeia para 

o “ufanismo” estético. Neste contexto, seria errado considerar as temáticas do índio e do 

negro como algo inaugurado pelos modernistas, mas foi tão catártica a transformação em 

relação a estes sujeitos que, a começar deste momento, o ambiente literário alcançou, de 

forma positiva, um ponto sem retorno. Consideramos, portanto, significativa a elevação 

do primitivismo – relacionado ao espírito antropófago exortado pelo Manifesto de 1924, 

publicado no Correio da Manhã – em contraste com a discriminação das estruturas 

arcaizantes das obras posteriores, de modo que se criaram novas maneiras de pensar sobre 

o passado, ou melhor, sobre quais passados precisavam de intervenção do ponto de vista 

crítico. De facto, quando falamos de contributo culturalmente abrangente em qualidade 

de resgate nacional, “não se pode prescindir se se quer compreender o Brasil mestiço, o 

Brasil do negro real antes que do índio mítico”83. É a partir destes pressupostos que a 

doutrina do Modernismo escolheu uma perspetiva diferente. Em relação ao índio, para os 

escritores quinhentistas ele era, antes de mais, um indivíduo sem história, incapaz de 

edificar uma sociedade suficientemente “civilizada”, em comparação com os Maias ou os 

Astecas. Uma questão, esta, que além das (legítimas) contextualizações pós-coloniais, 

                                                 
79 Ibidem.  
80 M. Alpalhão, “Enciclopédias, utopias e outras Imagens do Mundo”, Cadernos do CEIL, Revista 

Multidisciplinar de Estudos sobre o Imaginário 2, Lisboa, 2012, p. 100.  
81 L. Stegagno Picchio, História da Literatura Brasileira, 2. ed, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2004, p. 476.  
82 Ivi, p. 478.  
83 Ivi, p. 480.  



33 

 

precisa ser tomada em consideração num olhar a posteriori, sendo a produção da época 

mais próxima da colonização:  

 

Os colonos portugueses encontraram-no no estágio cultural da pedra polida: sua 

primeira transposição literária, sobretudo de marca portuguesa e francesa, é a do bom 

selvagem, dócil e inocente: não nos esqueçamos de Pero Vaz de Caminha [...]. Mas 

para o colono português o índio é o individualista, irresponsável, antropófago, 

nômade-caçador, absolutamente não-inserível numa sociedade de trabalho 

organizado. A função básica que os portugueses lhe reservam na nova pirâmide 

social deve ser prontamente transferida para outros. Sê-lo-á num primeiro momento 

para o negro, fisicamente mais sólido e infinitamente mais suscetível de integração 

social. Imediatamente depois, para o mestiço: o mulato, que congrega e especializa 

em direção ambiental as qualidades do branco e do negro, mas também o "caboclo" 

do “sertão”84. 

 

Como se pode ver, a questão do outro está estritamente relacionada com os padrões 

europeus que, por mais estereotipados que sejam, eram dificílimos de apagar tanto na 

sabedoria popular, como no âmbito académico. Deste modo estes indivíduos 

cristalizaram-se tão fortemente no imaginário comum que se tornaram relacionados a um 

mundo distante, especialmente na literatura. Contudo, a construção romântica não se 

limita apenas a identificar neles uma atitude selvagem, mas fez com que se criasse, no 

Modernismo, a construção de uma comunicação totalmente invertida com respeito à 

literatura de outrora: a reivindicação do sentido autóctone da população levou a uma 

maneira de descrever a realidade completamente oposta, pois tornou-se implícita, em 

primeiro lugar, a necessidade de colocar todos em pé de igualdade. Foi com este propósito 

que se determinou a típica visão ironicamente ousada do Movimento, que propôs uma 

descrição tão humana que, além de representar o outro como peça central na reconstrução 

da nacionalidade, chegou a normalizá-lo. E, paradoxalmente, nada foi mais provocatório 

de que normalizar ou “humanizar” estes sujeitos. Implementando uma nova forma de 

responsabilidade social que visava ser mais inclusiva, o estatuto de “Descoberta” ficou 

mesmo permanente. Portanto, a tentativa era a de aumentar a orientação antieurocêntrica 

no país, com o propósito de silenciar, sem esquecer, o domínio eurocêntrico, tendo em 

conta quanto este último insistiu em edificar um progresso nacional de “segunda classe”, 

atributo que se cristalizou nas raízes do pensamento, de acordo com o passado 

exclusivista, evangelizado e impermeável às pressões populares. Nessa perspetiva se 

inserem duas “conquistas” do Modernismo, consideradas sempre muito atuais: o “humor 

e a preguiça”85 em Macunaíma, de Mário de Andrade, junto com o slogan-paródia do 
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Manifesto «tupy or not tupy: that is the question» dos finais da primeira fase do 

Modernismo que manifestou o espírito de resgate, que visava descolonizar a sociedade a 

partir do poder social da língua, desta vez não impulsionada pelo objetivo de doutrinar os 

nativos, mas sim, para fazer precisamente o oposto.   

 

I.4 A visão antieurocêntrica e antirromântica de Mário de Andrade 

 

Dedicamos este parágrafo à perspetiva modernista de Mário de Andrade, que além de 

protagonizar a fase de inauguração da corrente modernista, conseguiu inserir quer as 

caraterísticas globais quer as mais singulares do indivíduo ameríndio, até sugerir formas 

renovadoras para representar, ou buscar, o caráter miscigenado do país. Em primeiro 

lugar, refletiremos sobre as dicotomias que explorou, num pragmatismo literário 

dominado por sentimentos visionários e abraçando o seu envolvimento na etnografia. Em 

segundo lugar, analisaremos algumas das facetas da sua obra, muito diversificada na 

estrutura, no género a na linguagem. Focalizar-nos-emos em particular numa parte da sua 

grande produção literária, em função da segunda parte do presente trabalho. Nessa 

perspetiva, serão tidos em conta o cenário antieurocêntrico e o papel fundamental que 

desempenhou a complexa figura do índio dentro da obra Macunaíma publicada em 1928, 

comparada com a visão “antropófaga” que surgiu no mesmo ano. O efeito que provoca a 

sua obra é a leitura de uma sociedade que não pode ser reduzida a estereótipos terceiro-

mundistas ou representações exóticas. Pelo contrário, os objetivos do movimento 

modernista permitiram-lhe ir ao fundo das complexidades culturais brasileiras, tirando 

proveito da sua formação poliédrica, para resgatar os aspetos reprimidos do subconsciente 

da nação. De acordo com o interesse político e social que precede os propósitos da geração 

modernista, os modernistas vão explicitar a rejeição das correntes anteriores já que não 

estavam envolvidas nas questões sociais da nação. Este núcleo artístico se sentia 

responsável por elaborar uma verosimilhança imanente entre ficção e realidade. Isto é, a 

posteriori, legitimado pelas experiências históricas. De qualquer forma, a questão da fase 

modernista caraterizada pela sólida recusa do eurocentrismo, neste momento, faz surgir, 

simultaneamente, uma reação antirromântica e antiburguesa, “em benefício da 

sinceridade”, como proclama Rubens Borba de Morais.  

O Modernismo libertou, de forma homogénea, o espaço cultural da rigidez formal e, 

sobretudo, do “subjetivismo dinâmico do romantismo, ou mesmo do subjetivismo 
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contemplativo dos impressionistas”86 como afirmou Graça Aranha em Espírito Moderno 

e no discurso inaugural da Semana da Arte Moderna, promovendo os princípios do 

movimento. Guiados pelo registo marinettiano e o caráter beligerante comparável ao lema 

“guerra, única higiene do mundo”, o Grupo dos Cinco da Arte Moderna Brasileira87 

procurará limpar o território de São Paulo até ao Nordeste da caducidade hierática do 

passado. Além disso, o que captura o nosso interesse é a perspetiva andradiana dentro da 

atmosfera eufórica, até carnal, que se desenvolvia ao longo do Primeiro Modernismo, a 

qual ganhou não pouca popularidade por meio duma consciente emulação dos aspetos 

míticos e primitivos, junto com as tradições orais e populares. Por isso, julgamos pouco 

rentável circunscrever o universo que plasmou a inteireza do caráter de Mário de Andrade 

a uma presença dentro da equipa. Movido pela curiosidade e pela intuição inata, o autor 

paulista desde que se estreou no Grupo dos Cinco nunca mais deixou a sua missão e, 

ainda, assumiu a responsabilidade de colocar-se, em primeiro lugar, como ponto de 

referência num momento literário tão dispersivo quanto caótico e, em segundo lugar, 

como porta-voz da realidade mais genuína dos inúmeros contrastes do Brasil. Contudo, 

apesar da importância do autor paulista, foi a pintora Anita Malfatti a que convidou os 

artistas ao banquete: a pintora, de facto, trouxe “uma sistematizada manifestação de arte 

moderna para o Brasil”88 e sua obra significou uma “confissão de independência”89. Em 

todo o caso, o movimento para Mário de Andrade era, provavelmente, muito mais do que 

um investimento no campo artístico para (des)doutrinar o país, dado que a personalidade 

dele ecoa muito nas entrelinhas da sua produção literária, seja por causa da sua 

sensibilidade ou pelo ímpeto de resgatar com as palavras uma receção íntima da 

historicidade nacional tanto do passado como do presente. Afinal, podemos considerar a 

sua natureza poliédrica o fruto duma missão ambiciosa, longe do alcance de um só 

homem, finalizada a encontrar uma forma exclusiva que pudesse traduzir aquele mundo 

desordenado, injustamente hierarquizado, antes que se tornasse um estranho dentro das 

suas próprias fronteiras.  

O ambiente intelectual naquela altura era, inequivocamente, saturo de vestígios 

arcaicos, confirmados pela estruturação patriarcal excludente e bem enraizados na lógica 

                                                 
86 J. Pereira da Graça Aranha, Espírito Moderno, São Paulo, Gráfico-Editôra Monteiro Lobato & Cia, 1925, 

p. 25.  
87 O Grupo dos Cinco da Arte Moderna Brasileira compreende os artistas e autores que promoveram a 

Semana da Arte Moderna em São Paulo, em 1922, nomeadamente, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti 

(pintoras), Menotti del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade (autores).  
88 M. Rossetti Batista; T. Porto Ancona Lopez (org.); Y. Soares Lima (org.), Brasil: 1° tempo modernista, 

Brasil, 1917-29 – Documentação, São Paulo, IEB/USP, 1972, pp. 69-70.  
89 Ibidem.  
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fazendeiro/escravo, ou, melhor dito, branco/negro. Indiscutível líder desta vanguarda é 

Mário de Andrade, poeta, prosador, musicólogo, antropólogo, entre outras coisas, que, 

após ter-se dedicado apenas à literatura nas obras anteriores aos anos 30, através de 

Macunaíma propõe a criação ex novo de uma representação social e linguística  brasileira 

libertada dos sotaques portugueses, sob a influência da ficção do romance social. Só 

depois aplicaria outros interesses à sua escrita, tal como a etnografia, a política e a 

antropologia.  

Os adeptos modernistas são muitos, em todas as províncias do Brasil, mas as 

características comuns que se destacam são principalmente: a negação dos valores do 

passado imperialista, a proclamação de uma nova consciência brasileira e, a nível estético 

(quer na prosa quer no verso livre), a valorização da vida quotidiana e do indivíduo; mas, 

sobretudo, o desejo de pertencer a um mundo novo, jovem e capaz de construir sua própria 

história. Contudo, como já salientámos, o grupo modernista não conseguiu fazer frente às 

divergências ideológicas, desmembrando-se de acordo com suas afinidades ideológicas; 

da mesma maneira, houve uma separação dentro do grupo de partida. Esta rutura teve 

êxito após algumas controvérsias entre Oswald e Mário de Andrade que prejudicaram a 

solidez do Grupo dos Cinco e, além disso, lhes custou a amizade. Com este propósito, 

prescindimos das dificuldades entre eles, com o objetivo de avaliar também a intensa 

produção “antropófaga” de Oswald de Andrade, visto que, formalmente, a maioria dos 

que aderiram ao movimento apoiavam esta filosofia pouco convencional: um perfeito 

tributo à brasileira. É de fundamental importância o fenómeno da Antropofagia, que foi 

antecipado mesmo por Anita Malfatti através da arte visual, junto com o Pau Brasil, em 

1928. Este último, desemboca, junto com os pressupostos metodológicos e artísticos, na 

Revista da Antropofagia, em 1924, aberta à denúncia do pomposo academismo e à 

provocação sem rodeios, que eram requisitos fundamentais para ficar na frente do jogo 

moderno. De qualquer forma, isso permanece a posteriori uma espécie de futurismo 

menos guerrilheiro, espontâneo e, naturalmente, muito discutido, mas a desenvoltura tão 

aclamada era, frequentemente, interpretada como audácia sem uma filosofia definida ou 

ausência de bom gosto. Pelo contrário as divergências e as lacunas, na 

contemporaneidade, são algo inesperado enquanto estas complexidades contribuíram 

para enriquecer o imaginário intelectual daquela época. Neste contexto, Quental esclarece 

a orientação modernista em geral, enfatizando o caráter bizarro e dinâmico, por vezes 

beligerante, enquanto capaz de radicalizar as temáticas que pretende introduzir: talvez 
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“nem sempre tenha havido ‘bom-senso’ e ‘bom-gôsto’ na batalha modernista”90 mas sim 

“o que governava o grupo era o espírito polémico [...] o gôsto da luta”91. Foi propriamente 

a metodologia combativa que Mário de Andrade contestava, embora concordasse com o 

fim último de lutar contra as injustiças históricas.  

Se com os acontecimentos de 1922, a partir da consagração de Canaã, Graça Aranha 

formalizou as vésperas do Modernismo, a publicação da Revista de Antropofagia, em 

1928, marcou o ápice do primeiro momento modernista caraterizado pela descolonização 

do pensamento brasileiro. Este conceito dialoga perfeitamente com Macunaíma que 

sugere uma nova exegese literária – junto com Cobra Norato (1931) de Raul Bopp, três 

anos mais tarde – sem esquecer a assimilação dos valores que se afirmaram durante a 

corrente. Convém lembrar que, em 1928, houve um cruzamento crono- e ideológico em 

relação aos conteúdos dos Andrade – Oswald e Mário – que, embora não tivessem 

nenhum grau de parentesco, compartilhavam outro tipo de fraternidade: a vocação 

literária. A primeira fase do Modernismo esteve, no âmbito da produção literária, nas 

mãos deles, mas não sem complicações quanto à relação espinhosa que os unia. Se, num 

primeiro momento, ambos ficaram no centro da espiral do Modernismo, num segundo 

momento houve uma rutura quer dentro do grupo, quer na esfera privada dos dois autores, 

de modo que cada um se tornou o representante da sua própria ideia de vanguarda 

nacional, apesar de concordarem com a mesma ética. Portanto, por um lado, através da 

publicação de Paulicéia Desvairada, em 1922, e Macunaíma, em 1928, Mário de 

Andrade balizava, simbolicamente, o primeiro momento modernista, afirmando o    

 

arranco inicial nos domínios da criação literária e anunciava-lhe o término, revelando 

ao mesmo tempo que se identificava com o movimento de 22 a ponto de servir-lhe 

de guia e chegar a ser chamado de “papa do Modernismo”92. 

 

Por outro lado, dentro da discussão sobre qual deles detém o comando da literatura 

modernista, muitos estudos contrariam esta posição e afirmam que a presença de Oswald 

de Andrade é a mais significativa do ponto de vista lógico e cronológico. De facto, a sua 

prosa no movimento assume indiscutível relevância: a sua estreia deu-se, em 1922, com 

o romance Os Condenados, mas é com Serafim Ponte Grande, publicado uma década 

mais tarde, que se expressou a sua vontade de assestar o movimento dentro duma visão 
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91 Ibidem.  
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vanguardista coletiva. A intuição deste autor canalizou-se no grupo do Pau-Brasil, sob a 

marca indelével do Manifesto Antropófago. Stegagno Picchio justifica assim a 

importância do papel de Oswald de Andrade na literatura: 

 

É possível que Oswald tenha exercido conscientemente a mistificação na sua obra 

desmistificatória, radical e destrutiva; mas não há dúvida de que essa obra represente 

o núcleo criativo do Modernismo brasileiro, ou ao menos do Modernismo da 

primeira fase, autoral e literário, individualista e vanguardista. Visto que a ação de 

Oswald representa, no plano brasileiro, algo mais do que o balbucio incoerente e 

surreal de Dadá ou das palavras em liberdade de Marinetti93. 

 

Deste modo preferimos tirar proveito do binómio Oswald-Mário de Andrade, pois 

durante os primeiros momentos do Modernismo já estavam presentes diretrizes estéticas 

e personalidades bem definidas. Ambos, então, produziram obras de diferentes géneros 

literários, como poemas, romances e manifestos, talvez numa influência recíproca. Além 

disso, a Antropofagia como movimento, cujo signatário e porta-voz foi o próprio Oswald 

de Andrade, preocupava-se, de certa forma, de fundir os valores coletivos dos 

submovimentos. 

A Revista da Antropofagia adotou uma posição provocatória, fundada na subversão da 

metodologia tradicional pelo que se refere à produção escrita, que, em contrapartida, 

Mário de Andrade apoiava e utilizava, mesmo experimentando o estilo rapsódico, como 

veremos mais adiante. Provavelmente, o lado diplomático do autor paulista mal se 

combina com o tom beligerante do Pau-Brasil. Cuidando da autenticidade do folclore 

brasileiro, no respeito da cultura popular Mário de Andrade, enquanto etnógrafo, passou 

a ser visto como excessivamente meticuloso, qualidade que não satisfazia o propósito 

antiacadémico da Revista. No âmbito desta “discordância intelectual”, onde Mário de 

Andrade questiona o facto de agir através dum espírito guerrilheiro, na relação entre os 

dois autores-colegas manifestou-se um clima de guerra, especialmente depois que Oswald 

tornou público o colapso da amizade: 

 

[...] a figura de Mário de Andrade foi estampada com a intenção de ridicularizá-lo. 

Macunaíma, publicado em 1928, foi poupado, e até mesmo incluído na 

“Bibliotequinha Antropofágica” [...] No terceiro número da revista, o “caso” Mário 

de Andrade era definido da seguinte forma: “Muitas alunas, nenhum discípulo!” No 

número seguinte, ele é chamado de nosso “Miss São Paulo traduzido em 

masculino”94. 

 

                                                 
93 L. Stegagno Picchio, op. cit., p. 435.  
94 Ivi, p. 55.  
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Isso provocou um subtil ar de guerra fria entre Oswald e Mário, que suscitou não 

poucas críticas no público tanto naquela altura quanto na atualidade.  

De qualquer forma, focalizando alguns elementos de relevo em torno ao conceito da 

Antropofagia e tendo em conta a complexa rede artística do primeiro período modernista, 

vamos analisar a presença “heroica” da prosa de Mário de Andrade, concentrando-nos 

sobre em o elemento do canibalismo, já que era espinha dorsal da Revista de 

Antropofagia. Por isso, neste momento o conceito antieuropeu, além de representar uma 

relação inseparável entre a visão antiburguesa e antiacadémica, vai ser transposto na 

condição de modelo a seguir, tornando-se, de maneira definitiva, o ponto de partida para 

contruir uma “universalidade-outra”, no contexto do primitivismo modernista e atuando, 

por conseguinte, de forma que a sua natureza seja concretizada como um instrumento que 

veicula a metamorfose das doutrinas europeias dentro da realidade latino-americana. 

Sumariamente, tentamos “desconstruir” os princípios do movimento, para reforçar alguns 

passos de Macunaíma, sendo a literatura nos finais dos anos 20 uma forma marcadamente 

excêntrica para redimir o país da subalternidade, transformando o conceito de exotismo 

francês que a precede. E, ainda, veremos como a experiência histórica do movimento 

gozou da influência mútua de diferentes disciplinas, garantia do bom êxito dentro da crise 

identitária, sem dúvida, favorecida pela atitude cosmopolita do background da 

modernização.  

Sendo a Antropofagia um conceito-movimento que criou uma das teorias mais 

inovadoras do século XX, combinando o primitivismo e a inversão dos valores europeus, 

conseguiu recuperar o significado original da prática do canibalismo dos sujeitos 

indígenas, suprimindo definitivamente a figura estereotipada na qualidade de “comedor 

de europeus”. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. A partir do ponto de vista dos 

nativos – vertente fundamental do Modernismo – o rito canibalesco é associado, na 

verdade, à assimilação das habilidades do inimigo (sagrado). Deste modo, vemos a 

intuição de Oswald de Andrade em utilizar o ato digestivo como metáfora para apresentar 

o canibalismo de uma perspetiva diferente, ou melhor, invertendo a perspetiva. Trata-se 

de transpor no âmbito intelectual este processo de tom vingativo: o ato de assimilação da 

cultura dominante por uma cultura submissa. Com esta provocação, o autor destaca as 

condições sociopolíticas do Brasil na época e denuncia a arrogância do colonialismo 

europeu.  

O caráter universal do conceito da Antropofagia permite muitas leituras no âmbito pós-

colonial, mas sofre também duma perpétua paradoxalidade face às temáticas. Oswald de 
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Andrade numa entrevista, em 1928, negava ter uma postura paradoxal na revista, porém 

no mesmo ano afirmou o “tom de paradoxo e violência”95 da sua escrita para contestar as 

problemáticas europeias. Isto posto, se, por um lado, a aspiração modernista era a de 

emancipar-se em nome das múltiplas dicotomias – regionalismo e cosmopolitismo, 

vanguarda e tradição, mato e praia, selvagem e burguês, entre outras –, por outro lado, 

deixou-se guiar pela predisposição universalista, a fim de utilizá-la como “arma contra o 

pior dela mesma”96, partindo da “situação ambivalente dos confins, onde o Ocidente se 

olha a si mesmo para desconhecer-se alterado de si”97. E, como qualquer ato irónico no 

Brasil contempla ocultamente a melancolia, assim os modernistas servem-se da 

Antropofagia para criar diferenças na busca da identidade e, ao mesmo tempo, estão à 

procura do seu próprio modus operandi universal. É neste contexto que a obra 

Macunaíma propõe, de forma diferente, uma direção literária paralela à da Revista da 

Antropofagia. Como afirma Kimberle S. López,  

 

In spite of these differences, Macunaíma is widely recognized as a vital practical 

enactment of what Oswald de Andrade put forth in theoretical terms in his manifesto. 

This coincidence with the anthropophagist movement is demonstrated not only on 

the level of images of cannibalism, but on a broader cultural level as well98. 

 

Estes elementos não desempenham um papel secundário, mesmo quando o mosaico 

relativo aos aspetos folclóricos resulta bem construído. O autor consegue aprofundar os 

temas do erotismo, da feitiçaria e do canibalismo para que pareçam toleráveis, em linha 

com a ideia de propor uma espécie de conto de fadas moderno. Pondo em prática, também 

com o aproveitamento de temáticas menos ortodoxas, as próprias regras e legitimidades 

ao longo da narração, ciente que estas últimas estavam relegadas no subconsciente 

brasileiro. Por outro lado, estes temas têm a ver, em particular, com os capítulos iniciais 

do livro, onde a história se desenvolve na terra natal com uma intensidade maior no início, 

já que se desenvolvem num espaço de metamorfoses e de seres encantados, que levam à 

construção de metáforas sobre o eterno valor da vida primitiva99.  

                                                 
95 O. de Andrade, Os Dentes do Dragão, (Entrevistas), 2° ed., M. E. Boaventura (pesquisa, organização, 

introdução e notas), São Paulo, Globo / Secretaria de Estado da Cultura 1990, p. 41.  
96 R. Antelo, A catástrofe do turista e o rosto lacerado do modernismo, Pós-crítica, Florianópolis, Letras 

Contemporâneas, 2007, p. 1.  
97 Ibidem.  
98 K. S. López, “Modernismo and the Ambivalence of the Postcolonial Experience: Cannibalism, 

Primitivism, and Exoticism in Mário de Andrade's ‘Macunaíma’”, Luso-Brazilian Review, Madison, 

University of Wisconsin Press, 1998, 25-38, p. 28.  
99 D. Faria, “Makunaima e Macunaíma: entre a natureza e a história”, Revista Brasileira de História, v. 26, 

n. 51, São Paulo, 2006, p. 270.  
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Macunaíma enfrenta a prática antropofágica num dos primeiros encontros entre o 

protagonista e as figuras da mitologia indígena, ou seja, Curupira, um ser mítico que 

protege a floresta, que quer matá-lo. Curupira, que recupera uma antiga lenda do folclore 

indígena, é reconhecido por ter os pés ao contrário e por castigar aqueles que entravam 

no mato. Portanto, sendo a figura supramencionada uma personagem canibal e 

antagónica, a partir deste episódio o leitor aprende que, ao longo da rapsódia, os seres 

canibais são, na verdade, todos inimigos do “herói da nossa gente”. Outro exemplo 

emblemático é Venceslau Pietro Pietra, ou seja, o gigante, rico fazendeiro e brutalmente 

canibal que se apoderou da muiraquitã do herói, amuleto que para ele tem um grande 

valor afetivo. Nele encontramos vários traços que, enquanto inimigo-primo do 

protagonista, nos fazem reconduzir a sua identidade aos aspetos europeus, bem 

estereotipados, e coloniais que o autor quer denunciar: em primeiro lugar, Pietro Pietra é 

um sobrenome que se destaca dentro da obra, por isso, é possível que tenha a ver com a 

questão dos imigrantes de origem italiana, face às políticas de branqueamento. E, em 

segundo lugar, Venceslau Pietro Pietra é chamado também como “Gigante” ou “Piaimã”, 

denominações que remetem às lendas dos povos de origem ibérica e Taulipang, grupo 

sub-indígena pemons. A este respeito, esta personagem ilustra uma complexidade 

transcultural duma perspetiva muito singular, porque as figuras com estes traços são, na 

maioria, ideais. A personagem de Pietro Pietra, pelo contrário, sugere uma leitura 

antagónica que, neste caso, não tem nada a ver com a influência das ditas lendas, mas sim 

com a do seu status quo: representando um imigrante rico e coletor de pedras preciosas 

de todo o Brasil, tem ao seu alcance os elementos essenciais para levantar críticas sociais 

aos fazendeiros europeus, nomeadamente a expropriação do território em grande escala, 

finalizada a explorar os recursos naturais, sejam eles sujeitos, plantações ou minerais. 

Afinal, a comparação destas duas personagens muito próximas da Antropofagia mostra 

uma das muitas perspetivas do ato “devorador” na proposta estética de Mário de Andrade: 

Curupira incentiva a posição do autor como etnógrafo e as suas capacidades de pôr em 

prática a sua erudição quando necessário, deixando emergir este lado tendencialmente 

sociológico; Venceslau Pietro Pietra, pelo contrário, tem literalmente uma fome 

insaciável de carne humana e sede de riqueza, “vícios” que manifestam a metáfora do 

domínio europeu no Brasil. Em suma, o gigante veste, de fora, as qualidades de acordo 

com as lendas do folclore, mas a sua identidade e os seus fins indicam a índole do 

colonizador, por isso ele representaria um grande paradoxo que explicaremos em dois 

pontos. Em primeiro lugar, o autor critica que a imagem do indivíduo indígena foi 
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exorcizada pelos conquistadores como a de selvagens preguiçosos que praticam 

violências injustas durante a mobilização colonial, de modo que, para racionalizar a 

conquista, se cristalizou um retrato negativo dos sujeitos nativos. Em segundo lugar, o 

conceito originário da antropofagia cultural retoma o conceito autêntico indígena, ou seja, 

comer os inimigos para apropriar-se da sua força, conceito que se adapta perfeitamente à 

literatura pós-colonial finalizada ao empréstimo do colonizador, a fim de emancipar-se 

do seu domínio. O passo de Stam esclarece, neste contexto, a nossa posição:  

 

Just as the aboriginal Tupinamba Indians of Brazil devoured their enemies in order 

to appropriate their force, the modernists argued, Brazilian artists and intellectuals 

should digest imported cultural products and exploit them as raw material for a new 

synthesis, thus turning the imposed culture back, transformed, against the 

colonizer100. 

 

Portanto estas duas posições baseiam-se num contraste favorável à situação de 

reivindicação nacional. Na busca duma identidade própria cheia de complexidades, na 

empresa lúcida de psicanalisar a realidade brasileira, Mário de Andrade consagrou um 

novo e personalíssimo modo de normalizar o folclore e, sobretudo, conquistar o estatuto 

universalista. A obra redefine a abordagem romancista, de forma que, como não segue 

um esquema fixo, mas é apresentada como um conjunto de conteúdos e estilos narrativos, 

se lhe atribui o género da rapsódia, muito fascinante por compor um núcleo narrativo 

como se fosse uma composição musical, harmonizando os diferentes tons do diálogo do 

herói. O género para Mário de Andrade é também uma questão emblemática, porque 

descompõe e une as peças dos géneros épico e modernista, até utilizando a mitologia 

indígena, criando refrões constantes que visam denunciar as questões de caráter público 

ou linguístico, como por exemplo: “Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são”101. 

O autor tenta construir uma narração num equilíbrio adequado na combinação de 

artifícios, especialmente linguísticos; de facto, a linguagem é ora coloquial, ora formal, 

não faltando estrangeirismos – tanto latinismos como italianismos – além da inclusão de 

diversas lendas do folclore brasileiro (ou, ocasionalmente, sul-americano)102. Durante a 

elaboração Mário de Andrade consegue proporcionar a rapsódia, que só por si compensa 

                                                 
100 R. Stam, “Of Cannibals and Carnivals”, in Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism and Film, 

Baltimore and London, The Johns Hopkins UP, 1989, p. 124.  
101 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ed. crítica, T. P. Ancona Lopez, 

(coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-américaine, des Caribes et africaine du 

XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, p. 69. 
102 L. Bonesso Gomes, Macunaíma: a contrafação do herói clássico, Tese de Mestrado, Universidade 

Estadual Paulista, 2020, p. 7.  
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a dimensão inovadora, junto com a configuração épica, criando uma estimativa, ainda na 

narração, que se aproxima da identidade brasileira: a sua leitura precisa tanto do progresso 

enquanto vanguarda, como da base clássica. Há uma sobreposição vibrante entre as lendas 

luso-afro-indígenas e as personificações dos preconceitos raciais, como por exemplo o 

erotismo em relação ao protagonista de origem indígena, apenas pela razão que os nativos 

eram considerados indivíduos abandonados aos instintos, sobretudo sexuais, como 

sustentam também as leituras antropológicas da época. De qualquer forma, a obra pode 

ser vista também como o ápice do fim do primeiro momento, dado que carrega os aspetos 

que, naquela altura, já tinham adquirido bastante autonomia no âmbito literário 

internacional, como por exemplo: a crítica contra o Romantismo e contra o estilo 

classicista e classista; a narração frequentemente sem ordem cronológica ou espacial; o 

plano ilógico ou estritamente relacionado com as lendas indígenas; o diálogo surrealista 

ou cómico; e, sobretudo, o perspetivismo enquanto empréstimo ameríndio. Para os 

modernistas, com efeito, o caráter mestiço da escrita seria o elemento-chave ideal para 

expressar as pluralidades brasileiras e, uma vez que o protagonista exerce a função de 

representante do povo brasileiro, Macunaíma passou a ser parte dos clássicos da literatura 

brasileira.  

Na verdade, a obra vai distorcer a realidade nacional, apresentando o Brasil como uma 

combinação de influências indígenas, embora, em termos demográficos, a presença de 

sujeitos afro-brasileiros e mulatos seja mais forte. Por consequência, Mário de Andrade 

resolveu confundir os termos “popular” e “indígena” a fim de catalisar a miscigenação 

racial, retratando-a como produto de mescla entre índio e branco, ou seja “caboclo”. 

Provavelmente, como esclarece José de Alencar, autor da obra-prima Iracema (1865), 

durante o século XX, inaugurou-se o interesse pela literatura dedicada às minorias étnicas 

dos nativos, mas devemos ter em conta que esta produção ia, como consequência, 

desfavorecer os outros grupos marginalizados. O ameríndio, em especial, representaria 

uma evolução do conceito romântico de partida – o de nobre selvagem – para um retrato 

mais preciso de representação do “outro”, sempre tendo em conta a “dilaceração” estética 

modernista. Neste caso, quer os românticos quer os modernistas estavam envolvidos na 

reivindicação identitária do Brasil, face à imposição duma cultura-outra, que não tinha 

nenhum interesse em confrontar-se com a sociedade nativa, embora tivessem coexistido 

num determinado período histórico. Por consequência, além de ter consciência da 

abordagem diferente destas correntes, numa leitura a posteriori cada movimento artístico 

deu um retrato diferente ou alterado da nação, com base nas necessidades da época. 
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Baseando-nos neste pressuposto, observamos que, apesar das vicissitudes internas, os 

românticos latino-americanos tinham dado uma representação muito mais adequada do 

que os românticos europeus, embora estivessem inscritos na mesma corrente:  

 

Indianism thus found fertile terrain in Brazil, for while born out of the influence of 

Rousseau, it was able to feed on the uniqueness of the American past, rather than 

on French philosophical currents103. 

 

Por um lado, assiste-se à partilha de objetivos comuns entre o Romantismo e o 

Modernismo, que tem a ver com o resgate das origens do povo, procurando uma 

autenticidade autónoma, e, por outro, à colisão de matriz ética e ideológica entre os dois 

movimentos. Portanto, como beneficiamos deste paradoxo para trazer à luz os encontros 

e os desencontros destas duas correntes literárias, contamos com uma descrição paralela 

entre o contexto moderno, já que se autoproclamou antirromântico, e algumas partes 

significativas de Macunaíma que se destacam pela padronização das lendas ameríndias e 

pela identificação dessas temáticas dentro duma narração que visa redimir a consciência 

nacional das diversas formas do “outro”, longe das conclusões simplistas e monolíticas 

dos seus predecessores.   

Na parte inicial da obra encontramos imediatamente a descrição do protagonista-herói: 

“No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e 

filho do medo da noite”104. Portanto, apesar do caráter profético do incipit, é de grande 

importância o lugar de nascimento dele, ou seja, nas margens do Rio Uraricoera, espaço 

mítico que protagoniza a origem da humanidade segundo as lendas indígenas da região, 

em particular as do povo Yanomami105. Além disso, neste momento o herói, tirando os 

poderes mágicos e as lacunas do juízo, não tinha outras caraterísticas especiais: “preto 

retinto [...] nascido de uma índia tapanhumas no meio da selva que aprende tardiamente 

a falar”106, mas, quando finalmente está disposto a falar, exclama apenas “Ai! Que 

preguiça!...”. Frase, esta, que marca a obra, tornando-se um refrão ao longo da narração 

que exprime um caráter duplamente preguiçoso, dado que na língua tupi também “aique” 

                                                 
103 R. Zilberman, “Myth and Brazilian Literature”, Literary Anthropology, Fernando Poyatos (ed.), 

Philadelphia: Benjamins, 1988, p. 144.  
104 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ed. crítica, T. P. Ancona Lopez, 

(coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-américaine, des Caribes et africaine du 

XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, p. 5.  
105 L. Serva (ed.), “Alternativa Cacau”, Histórias Socioambientais, https://medium.com/hist%C3%B3rias-

socioambientais/alternativa-cacau-6b8c3f3f8428 [última consulta: 1/1/2021].  
106 M. Massaud, op. cit., p. 76.  

https://medium.com/hist%C3%B3rias-socioambientais/alternativa-cacau-6b8c3f3f8428
https://medium.com/hist%C3%B3rias-socioambientais/alternativa-cacau-6b8c3f3f8428
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significa “preguiça”107. Mostrando já alguns traços principais da sua personalidade 

críptica que o desenham, mulherengo e brincalhão, além de egoísta e ganancioso, vemos 

como a ironia é desde o subtítulo – “O herói sem nenhum caráter” – parte integrante da 

obra, a qual, além de incluir metaforicamente a difícil leitura da miscigenação racial, 

apoia a interpretação anti-heroica da personagem, já que o Modernismo é, por si mesmo, 

a cultura em negativo. Deste modo, embora ele esteja destinado a ser o “herói da nossa 

gente”, a etimologia do seu nome expressa uma notável ambiguidade, levando consigo o 

estigma de malvado, de acordo com o preconceito do ideal eurocêntrico do “outro”: “o 

nome contém o termo ‘Maku’ que significa mau e o morfema ‘ima’ que significa 

grande”108. Portanto, tanto o nome como o significado são de origem indígena e 

significam “grande mal”. A sua natureza de mulherengo sem juízo faz com que o 

protagonista aproveite os seus poderes mágicos para transformar-se em príncipe, apenas 

para seduzir a mulher do seu irmão Jiguê, mas depois de um breve interlúdio, ele volta a 

ser um homem negro. Entre brincadeiras e jogos de sedução com as noivas do irmão 

Jiguê, o protagonista é descoberto enquanto tenta ficar com a comida de outros membros 

da família após uma inundação, pelo que, como castigo, é abandonado na floresta; porém 

naquele momento o herói considera vingar-se da mãe. Por conseguinte, ele mata 

involuntariamente a mãe durante a caça, já que lhe aparece em forma de veado por causa 

de um encanto que ele mesmo solicitou. Esta alucinação, observa Nodari, é um equívoco 

gerado pelo perspetivismo xamânico que implica a alternância entre a subjetividade da 

humanidade e os outros seres, inclusive o sobrenatural109. 

No passo que segue, assistimos a uma das alegorias raciais mais importantes ao longo 

da obra, onde o herói, em companhia dos irmãos e da cunhada, concorda em deixar as 

terras indígenas para explorar o mundo. Enquanto a questão racial é um dilema tocante 

mesmo dentro da literatura, o autor escolhe uma hierarquização atípica no quadro da 

irmandade: num primeiro momento, eles diferenciam-se apenas na personalidade: 

“Maanape, o mais velho e experiente personificado na figura do feiticeiro, macumbeiro; 

e Jiguê, irmão do meio, um índio abobalhado e ingênuo”110.  Num segundo momento, ao 

                                                 
107 EDUCALINGO, Macunaíma, https://educalingo.com/pt/dic-pt/macunaima, [última consulta: 

26/12/2020].  
108 R. Bacalini, “O mito de Macunaíma: uma proposta sobre a identidade brasileira”, Digilenguas, 

Universidad Nacional de Córdoba, 2013, p. 151.  
109 A. Nodari, “A Metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais”, Crítica Cultural – Critic, Palhoça, v. 15, 

n. 1, 2020, p. 43.  
110 W. Pinheiro Araújo; É. Pinheiro Araújo; S. de Castro Ferreira Neves, “A questão racial presente na 

síntese étnico-cultural do anti-herói Macunaíma”, III Seminário Nacional de Estudos Culturais Afro-

Brasileiros, Universidade Federal da Paraíba, 2010, p. 5.  
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longo do banho milagroso no meio duma “cova cheia d’água [...] que nem a marca dum 

pé gigante”, um por um, os irmãos resolvem purificar a sua própria raça. 

Cronologicamente, sendo Macunaíma o primeiro a entrar, consegue tirar completamente 

o “pretume”, tornando-se definitivamente branco louro. Depois, como para os irmãos a 

água já estava suja, o processo de embranquecimento dá diferentes resultados: Jiguê só 

recebe um colorido bronzeado e Maanape, por fim, acaba por ficar apenas com as mãos 

e os pés vermelhos. Esta é uma sofisticada alegoria da miscigenação brasileira, sendo o 

autor capaz de atribuir uma conotação irónica do “discurso racista do colonizador, com a 

representação triunfante de três possibilidades raciais em harmonia”111 a despeito da 

realidade e, ainda, “tradução reversa da imutabilidade da história da colonização”112. 

Por consequência, a ambiguidade cultural reitera-se quando o herói se torna Imperador 

do Mato Virgem, após a união com Ci, Mãe do Mato e rainha das Icamiabas: explica 

López que, embora o protagonista seja marginalizado por duas razões, como negro e 

ameríndio, o seu status de imperador pode ser implicitamente associado com o do 

colonizador113. Após a satisfatória e única experiência amorosa do herói, ao perder o 

amuleto que lhe deixou a sua mulher defunta (objeto que mantém o vínculo da relação 

entre o casal e entre os dois mundos, enquanto Ci se transformou em estrela), vai procurá-

lo em vão por todo o seu domínio imperial e, em seguida, vai para São Paulo, utilizando 

um barco do comércio de cacau. A perda do amuleto, também chamado muariquitã, de 

acordo com a denominação própria da cultura indígena, é uma pedra verde considerada 

talismã e confecionada pelas índias-guerreiras. A pesquisa do talismã funciona como fio 

condutor ao longo do resto da epopeia, sendo este a finalidade principal da viagem para 

a metrópole, não evitando conflitos com uma realidade que não lhe pertence, nem 

compreende. De facto, Macunaíma ao encaminhar-se para a cidade deixa a consciência 

na ilha de Maratapá, com a intuição de que a sua identidade vai ser corrompida para 

sempre. Neste contexto, a ação do herói não se baseia na luta contra Venceslao Pietro 

Pietra, gigante que toma posse do amuleto, mas sim é o significado da incessante busca 

dele que engloba a ideologia do Modernismo: uma aventura que se desenrola à volta do 

resgate da aceção sentimental inequivocamente ligada à terra natal, mesmo dentro da 

confusão paulista.  

                                                 
111 C. M. Magalhães, Os monstros e a questão racial na narrativa modernista brasileira, Belo Horizonte, 

Editora UFMG, 2003, p. 121.  
112 Ibidem.  
113 K. S. López, “Modernismo and the Ambivalence of the Postcolonial Experience: Cannibalism, 

Primitivism, and Exoticism in Mário de Andrade's ‘Macunaíma’”, Luso-Brazilian Review, Summer, 1998, 

v. 35, n. 1, Madison, University of Wisconsin Press, 1998, pp. 26-27.  
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Em síntese, em Macunaíma vêm à luz os aspetos da realidade brasileira que foram 

ocultados no Romantismo, entre os quais o caráter metamórfico representado pela 

alegoria da questão racial, enquanto “ferida clássica” da humanidade114, que desde o 

imperialismo até hoje é precedida pelo marco de doença e é causa-prima de retrocesso 

social. A desigualdade social, desempenha um papel fundamental na obra de Mário de 

Andrade, que vai recompor sabiamente o conhecimento prévio da historicidade das 

comunidades nativas para satisfazer o objetivo de “resgate” nacional, e nela descobrimos 

aspetos incomuns graças à intervenção desmistificadora que o autor propõe. Reflete Ianni, 

sociólogo que testemunha a efemeridade das metamorfoses raciais dentro do diálogo 

social: 

 

Esta é a dialética das relações sociais, nas quais se inserem as relações raciais: o 

indivíduo, tomado no singular ou coletivamente, forma-se, conforma-se e 

transforma-se na trama das relações sociais, formas de sociabilidade, jogos de forças 

sociais. São várias, mutáveis e contraditórias as determinações que constituem o 

indivíduo, no singular e coletivamente, o que pode transformá-lo e transformá-los; 

daí constituindo-se o “negro”, o “branco”, o “árabe”, o “judeu”, [...] tanto como o 

“operário”, o “camponês”, o “latifundiário”, o “burguês”; tanto como a “mulher”, o 

“homem”; todos e cada um visto como criados e recriados, modificados e 

transfigurados na trama das relações sociais, das formas de sociabilidade e dos jogos 

das forças sociais; envolvendo sempre processos socioculturais e 

políticoeconômicos, desdobrando-se em teorias, doutrinas e ideologias. Assim se dá 

a metamorfose do indivíduo “em geral”, indeterminado, em indivíduo “em 

particular”, determinado, concretizado por várias, distintas e contraditórias 

determinações. Esse o clima em que germina o “eu” e o “outro”, o “nós” e o “eles”, 

compreendendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e 

hierarquização, divisão do trabalho social e alienação, lutas sociais e emancipação115. 

 

A partir deste iluminante esclarecimento sobre a precariedade das construções sociais, 

que visam obscurecer o outro em favor duma objetivação sua, vemos como Macunaíma 

faz surgir, em negativo, o excesso de individualismo de matriz ocidental que se expressa 

no herói indígena. Este assunto corresponde à rejeição do ocidentalismo, visto, mais uma 

vez, como portador de barbárie. Esta questão emerge da superfície narrativa e, ainda, 

concorda com o discurso da ordem xamânica, pois o protagonista detém o dom de praticar 

a magia. Como já notámos, a posse da magia não impede ao herói de utilizá-la para fins 

pouco ortodoxos, mas, além do nível textual, o caráter alegórico da feitiçaria tem a ver 

com a transposição da perspetiva ameríndia que, no contexto urbano, estimula o “choque” 

espiritual do protagonista. O tributo à cultura indígena, portanto, manifesta-se também na 

                                                 
114 W. Pinheiro Araújo; É. Pinheiro Araújo; S. de Castro Ferreira Neves, op. cit., p. 8. 
115 O. Ianni, “Dialética das relações raciais”, Estudos avançados, v. 18, n. 50, São Paulo, 2004, pp. 27-28.  
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apresentação de novas maneiras de interpretar a realidade: exercendo uma crítica em 

conformidade com a capitalização/objetivação tanto dos produtos como dos indivíduos. 

O pensamento xamânico visa, ao invés, compreender o mundo enquanto sujeito, de modo 

que não existem fronteiras entre o espiritual e o terreno, como no mundo animal e 

humano. Por consequência, tendo em conta estas observações, consideramos os vestígios 

românticos como uma representação do índio, razoavelmente, muito comprometida, já 

que em meados do século XIX não se contemplavam as outras perspetivas, mas sim 

apenas a do colonizador116. A visão modernista pretende que o leitor compartilhe uma 

representação mais carnal, às vezes crua, mas extremamente necessária, em vez de 

aclamar uma figura artificial para redimir as ruínas da colonização.  

No entanto o protagonista representa muito mais do que isso: tem o poder de mudar 

para qualquer forma que quiser, já que se transforma em príncipe, branco, pato, anta, 

dependendo das circunstâncias, até tornar-se definitivamente estrela. Precisamente este 

“virar algo” predispõe a nossa base de reflexão em relação à abordagem antropológica do 

autor que nos permite atuar o paralelismo com o conceito de “virar índio”, cunhado por 

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo contemporâneo brasileiro, que nos permitirá 

abordar a questão indígena através dum olhar interdisciplinar, de acordo com as novas 

metodologias destinadas a compartilhar objetivos comuns, em conformidade com a 

realidade socio-cultural do nosso tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 T. Porto Ancona Lopez, Macunaíma: a margem e o texto, São Paulo, HUCITEC, Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo, 1974, p. 76.   
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Capítulo II 

 

A receção crítica de Macunaíma 

 

 

Bem sei que a minha literatura tem muito de 

experimental. Que me importa. Disso não me arrependo. 

Mário de Andrade, Os intelectuais puros venderam-se aos donos da vida 

 

Se fôssemos indicar um dos textos fundadores da cultura brasileira, por certo 

deveríamos escolher a obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, publicada em 1928, 

a qual conseguiu materializar as complexidades do Brasil, enfatizando os contrastes que 

existem entre os valores das áreas urbanizadas e os territórios amazónicos, que se têm 

mantido, de certa forma, impermeáveis à “modernização”.  

A partir duma introdução que realce os elementos mais significativos e discutidos da 

obra-prima modernista, visamos captar as numerosas motivações que determinam um 

desenvolvimento tão fecundo no âmbito investigativo, para depois interessar-nos em 

analisar o olhar crítico e a sua evolução em relação à obra Macunaíma: o herói sem 

nenhum caráter. Reflexionar sobre as mudanças interpretativas que decorreram desde a 

sua publicação até à nossa época é, portanto, o objetivo principal desta secção, 

privilegiando o método comparativo.  

Pelo que concerne aos conteúdos relativos à historiografia da receção crítica, 

utilizámos como ponto de referência o ensaio de Silvano Santiago, “A trajetória de um 

livro”, no caso das produções críticas inaugurais, e o de Diléa Zanotto Manfio, intitulado 

“Bibliografia comentada”, a fim de apoiar uma discussão em torno das edições 

inteiramente dedicadas a Macunaíma, ambos publicados na edição crítica da obra 

organizada por Telê Porto Ancona Lopez e publicada em 1988. Foram também frutuosos 

outros artigos e ensaios presentes na mesma edição, cujas reflexões exercerão uma função 

de apoio ao longo da nossa reflexão.  

Lembraremos dentro do percurso histórico da receção, também, as conquistas artístico-

culturais da obra fora do contexto académico – entre as quais se destacam as transposições 

da no âmbito artístico e cinematográfico brasileiro – com o objetivo de enriquecer a 

discussão.  
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No decurso da nossa análise da receção crítica veremos como, década após década, se 

moldou uma orientação cada vez mais definida e fascinante em relação à obra-prima de 

Mário de Andrade. Daí, veremos como, finalmente, entre algumas das muitas linhas 

exegéticas analisadas, o papel do protagonista-herói consegue colocar-se em âmbitos 

disciplinares que, na contemporaneidade, utilizam a sua figura para alimentar tanto as 

discussões sobre os fenómenos da atualidade, como interpretações transversais destinadas 

a ocupar um lugar de destaque pelo caráter extremamente inovador. Como o percurso de 

receção crítica favoreceu a necessidade de encontrar cruzamentos interpretativos inéditos 

e, especialmente, atualizados, ainda que cientes do papel significativo que desempenham 

as publicações anteriores como ponto de referência essencial, regista-se uma tendência 

ao aperfeiçoamento de temáticas específicas e a consequente espontânea ratificação da 

obra dentro de discussões sociais, políticas e culturais da contemporaneidade, cujo 

interesse permite estabelecer olhares diferenciados e, especialmente, tornando-a um 

objeto de estudo sempre atual.  

Uma discussão sobre os possíveis marcos da obra que abrem um caminho para um 

discurso sobre a questão indígena vai encerrar o nosso percurso bibliográfico.  

 

II.1 Génese de um clássico: passes e impasses da rapsódia modernista 

 

Identificada por Darcy Ribeiro como “obra incomparável de amor e erudição”117 que 

se abraçam um ao outro, Macunaíma apresenta-se como um texto que traz muito da 

mitologia tanto indígena como clássica, especialmente para parodiá-la, na medida em que 

o autor, Mário de Andrade, experimentando a apropriação “antropófaga”, repropõe o 

material cultural europeu, importando dele os traços mais significativos da mitologia 

antiga mas escaneando os textos da tradição além-mar para reavivá-los dentro de um 

discurso, fundamentalmente, pós-colonial. Mas, o que tornou a obra um objeto de orgulho 

no ambiente cultural é a sua capacidade de aproximar-se, rapsodicamente, de uma 

epopeia, mantendo ainda uma dinâmica combinação de elementos da tradição do folclore 

brasileiro, da cultura afro-luso-brasileira e da mitologia indígena.  

O resultado desta aproximação estilisticamente heterogénea realiza-se no género 

rapsódico, já que Macunaíma “não é um romance, nem um poema, nem uma epopeia”, 

mas sobretudo “um coquetel. Um sacolejado de quanta coisa há por aí de elementos 

                                                 
117 D. Ribeiro, “Liminar: Macunaíma”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Ed. 

Crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-

américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, vol. 6, 1988, p. XVII.  
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básicos da nossa psichê”118 mais precisamente, a rapsódia enquanto polifonia colorida 

que domina a forma e o conteúdo desta obra-prima. Encontramos, nesta justaposição, uma 

mescla entre o arcaico e a modernidade guiados por uma estética estritamente modernista 

que, no entanto, vão encontrar-se com o plano da tradição oral. Neste aspeto, como o 

protagonista é introduzido como “herói da nossa gente”, a figura do herói mitológico 

torna-se, na verdade, o “retrato oblíquo, transverso, do Brasil”119. De qualquer forma, a 

sua figura, embora seja fruto da justaposição de lendas, pronuncia-se ao leitor como 

“humanamente” tangível e real, pois materializa o imaginário de um povo “mestiçado na 

carne e na alma”, a tal ponto que Ribeiro declara que o êxito da obra se deve, também, à 

tentativa “arriscada” de aproximar-se de uma temática tão “insondável” por meio de uma 

explícita genuinidade expressiva:  

 

Ser Macunaíma, o herói da nossa gente, a meu juízo, só pode ser porque ele veste a 

carne que nos cabe, a nós brasileiros. Falo, é claro, não de nós, do clube dos 

contemplados, mas do brasileiro-massa, povão, desde sempre humilhado e ofendido, 

o que, aparentemente, é toda uma contradição. […] Nosso ser, soterrado debaixo do 

lixo colorido e nacional, ressurge na fala de Mário mais fielmente figurado, e mais 

vivazmente nosso que em qualquer discurso anterior120.  

 

Deste modo, vemos um protagonista em qualidade de indígena, com um aspeto 

europeu, oriundo do mato, que, aliás, tem a aspiração de “experimentar” a metrópole: ele 

foi construído para refletir tanto os aspetos positivos e negativos do Outro, como os do 

“civilizado”, através duma minuciosa e erudita criação, através da qual o autor 

desempenha o papel de “selvagem e civilizadíssimo”121 artesão das singularidades da 

brasilidade. Estas caraterísticas opostas concretizam-se na falta do caráter – solução 

brilhante de Mário de Andrade – a fim de alegorizar a ausência duma identidade nacional 

“compacta” ou reduzível a uma definição, em termos canónicos, universal.  

A personalidade do protagonista, de facto, não se pode circunscrever apenas através 

das categorias do cânone europeu, nem pode traduzir in toto os elementos ligados à 

herança histórica. Como demostram o forçado exotismo e o heroísmo de matriz clássica 

em Macunaíma, a composição ficcional é muito mais próxima do conceito da “arte do 

encontro” à la Vinícius de Moraes, do que de noções espessas e, por isso, “ideais”. A 

utilização de uma estrutura e de conteúdos exclusivamente importados, neste contexto, 

não permitiria uma representação da nacionalidade conforme à realidade. Portanto, a 

                                                 
118 M. C. Proença, Roteiro de Macunaíma, 6° ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1987, p. 7.  
119 D. Ribeiro, cit., p. XVIII.  
120 Ivi, pp. XIX-XXI.  
121 Ivi, p. XXII.  
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promessa implícita do autor reside propriamente na sua vontade-prima de traduzir as 

polifonias – gerando a consciência do caráter paradoxal – da sua nação, a custo de 

alimentar uma literatura “caleidoscópica”, onde abundam as pluralidades etno-

antropológicas, culturais e linguísticas. Sendo, portanto, um concentrado de 

pigmentações desiguais virado a denunciar e contemplar “as naturezas” da formação 

brasileira, Macunaíma representa uma “combinação de uma infinidade de textos 

preexistentes elaborados pela tradição oral ou escrita, popular ou erudita, europeia ou 

brasileira”122 onde o autor considera preferível afastar-se da classificação “tradicional”, 

quer pelo que se refere ao género da obra, quer em relação à alternativa personalidade do 

protagonista. 

Portanto, tendo em conta a engenhosa e complexa construção narrativa, consideramos 

a rapsódia como um ponto de referência necessário na representação da rutura com o 

passado colonial, com o academicismo e com os vestígios “discriminantes” da tradição 

romântica. Macunaíma, valorizando as complexidades do Brasil, as suas virtudes e 

doenças, configura um perfil não só cultural, mas também etno-antropológico e 

sociológico, delimitado apenas pela literariedade. O escritor constrói uma ideia da 

identidade cujo aspeto “híbrido” vai ser revisado e exerce a função de comum 

denominador tanto dentro da obra, como dentro da realidade sócio-cultural brasileira. 

Neste aspeto, Mário de Andrade fornece-nos as ferramentas, embora compondo uma 

crítica de matriz pós-colonial ainda verde, para um dos possíveis retratos da identidade 

brasileira. Deste modo, a “busca”, enquanto destino principal do herói, assume um caráter 

estritamente representativo ligado à intenção de enfatizar as “expressões” e as “culturas” 

da nação. Portanto, a partir da perspetiva duma personagem na qual a sociedade brasileira 

como “corpo” se pode, democraticamente, identificar, como observa Tristão de Ataíde, o 

protagonista tem o potencial necessário para representar “o brasileiro de hoje”123. A este 

propósito, Limeira Tejo, realçando a capacidade da obra para conter caraterísticas 

fotográficas e íntimas embora delirantes, como por exemplo no uso de brasileirismos, 

salienta que em vista de não ter uma teoria sólida da formação brasileira, o texto permite 

ler a “psicologia média do homem brasileiro de hoje”, já que  

 

Agora é que estamos tendo coragem para olhar o panorama sem vidros cor de rosa. 

E, o que é mais importante, hoje é que já não nos envergonhamos de nossas origens 

misturadas, da nossa fisionomia de sub-raça. Até pelo contrário, estamos 

descobrindo nisso tudo que tanta náusea causou aos que nos precederam, a grande 

                                                 
122 G. de M. Souza, O tupi e o alaúde, São Paulo, Duas Cidades, 1979, p. 10.  
123 T. de Ataíde, “Macunaíma”, O Jornal, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional, 1928, s/p.  
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oportunidade de edificação social e política do Brasil. Mergulhamos, porque já não 

é nem mansa nem azul a superfície do nosso lago. Estamos revolvendo a lama do 

fundo. E, se a água, em consequência, adquiriu uma coloração mais turva, é porque 

toda média que se tira de várias diferenças de níveis só o pode ser em prejuízo do 

mais alto. Em história, também é assim124.   

 

Portanto, embora publicado nos meados dos anos 30, este trecho revela-nos uma 

estima da receção coletiva brasileira em relação à geração dos modernistas, já que eles 

inventaram uma nova maneira de “pensar” a nação. Neste aspeto, Tejo descreve-a como 

“uma geração que foi forçada a olhar para baixo e descobrir que tinha pés de pavão”125. 

De acordo com essa visão de abertura em relação ao renovamento da definição de 

nacionalidade, produto de uma revitalizada abertura no pensamento coletivo, a 

espontânea capacidade de adaptação desta obra cria uma série de possibilidades no âmbito 

transdisciplinar, como na crítica literária. A predisposição de qualquer tipologia de 

ajustamento a nível interpretativo, de facto, facilita a leitura do pensamento andradiano 

pelo que se refere à ideia de uma nação enquanto melting pot étnico e cultural que, junto 

com o estilo que aproveita a aglutinação de géneros, ainda definível como 

“macunaímico”, facilita o acompanhamento de diferentes direções interpretativas. Estas 

leituras, além de prolificarem no ambiente da crítica literária e inter- ou transdisciplinar, 

realizam uma verdadeira continuação das intenções previamente introduzidas pelo autor. 

Dessa forma podemos confirmar a importância de repropor a obra ou algumas das suas 

temáticas sob pontos de vista mais atuais, visto que Macunaíma não se realiza como uma 

definição sincrética do Brasil, mas move uma série de peças da tradição e da mitologia 

tanto interna como importada, até uma ideia marginal de indianismo e de folclore, para 

compor um mosaico que precisa duma constante (de)construção investigativa.  

A reconstrução da evolução crítica de Macunaíma permitirá talvez esclarecer as razões 

pelas quais esse clássico da literatura brasileira ocupa, ainda hoje, uma posição de 

destaque no âmbito brasileiro, merecendo também uma grande consideração a nível 

internacional. De resto, Macunaíma motiva uma constante atenção pelo que se refere ao 

exercício interpretativo e estimula, depois de quase um século da sua publicação, e a 

fervente discussão em torno das temáticas que emergem da ousadia narrativa de Mário de 

Andrade transcende o aspeto temporal, pois situa-se acima dele ao dispor dos 

instrumentos para comunicar, reconhecer e dignificar os valores que fazem parte duma 

realidade nacional extremamente complexa.  

                                                 
124 L. Tejo, “Raízes do Brasil”, Diário, Santos, Fundo Sérgio Buarque de Holanda, SIARQ, Unicamp, 1936, 

s/p.   
125 Ibidem.  
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Como a crítica se propõe, principalmente, dar respostas a obras existentes126, apesar 

das suas intenções disciplinares, o ato interpretativo revela-se como uma imagem a 

posteriori que se deixou absorver completamente pelo valor artístico, social ou político 

de um texto. Demonstrar o peso da literariedade permite criar novas ilustrações, cuja 

representação goza da afinidade intrínseca em colocar-se sob perspetivas diferentes. Em 

contrapartida, é preciso sublinhar que a crítica também acarreta responsabilidades: de 

facto, notamos que, geralmente, é considerado mais oportuno manter um vínculo entre o 

que determina objetivamente a obra e as implicações de uma determinada linha de estudo. 

Neste contexto, optamos por uma análise da obra Macunaíma do ponto de vista da receção 

crítica, já que a sua exclusividade estilística e narrativa foi cuidadosamente integrada às 

questões sociais e, especialmente, à abertura de um novo olhar sobre a natureza 

fragmentada da formação etno-cultural brasileira. Por conseguinte, consideramos 

necessário enriquecer a nossa visão aproximando-nos gradualmente da crítica e à receção 

jornalística, as quais permitem valorizar esse livro, ainda hoje, como uma obra-prima da 

literatura brasileira.  

 

II.2 A primeira fase da receção crítica: o âmbito jornalístico  

 

Em virtude da divisão temporal ideada por José de Paula Ramos Júnior, analisaremos 

aqui as evoluções da receção que se destacaram ao longo da época da saída das três 

primeiras edições de Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, nomeadamente, as de 

1928, 1937 e 1944. Falando do marco indelével do livro e tomando em consideração a 

relevância do seu perfil editorial, selecionamos algumas caraterísticas de destaque que 

existem nas primeiras edições do livro, as quais são analisadas por Silvano Santiago no 

capítulo “A trajetória de um livro” da edição crítica de Macunaíma, já que consideramos, 

de acordo com Santiago, preferível relacionar a produção crítica com as caraterísticas da 

tiragem da obra em questão. Como, segundo o critico, “seria preciso que conhecêssemos 

melhor o modo de circulação do livro” e que “pudéssemos averiguar quais seriam as 

instâncias da sua legitimação crítica”127, é necessário compreender que o processo de 

legitimação da obra, peça autêntica da literatura, passa pela qualidade (e, também, 

quantidade) da sua distribuição. O crítico observa, em particular, que a primeira edição 

                                                 
126 R. de Fusco, “Che cos’è la critica?”, Op. cit. selezione della critica d’arte contemporanea, 

https://opcit.it/cms/?p=196 [última consulta: 23/02/2021].  
127 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, 

Ed. Crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-

américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, vol. 6, 1988, p. 182.  

https://opcit.it/cms/?p=196
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do livro não foi capaz de criar um público e adivinha uma série de questões que refletem 

a frágil circulação da obra modernista. Neste ponto, sublinha que uma das razões 

principais desta suposta “falta de interesse” tem a ver com a “reduzida tiragem da primeira 

edição e pela ausência de edições sucessivas na mesma década”128, uma escolha da 

indústria cultural que acompanha uma alta taxa de analfabetismo e um escasso percurso 

escolar das minorias educadas. Este fenómeno entrelaça-se com uma série de questões 

transversais como, por exemplo, uma postura “difidente” em relação às produções 

modernistas em geral, da qual decorreu uma “preferência por uma escrita elitista” junto 

com a frequente “não-profissionalização do escritor modernista”129.  

A partir destes pressupostos, Telê Porto Ancona Lopez destaca que a primeira edição 

da rapsódia foi publicada por uma pequena editora de província, de acordo com o crédito 

no canto inferior na última da capa “Estabelecimento Gráfico/Eugenio Cupolo/ Lad. 

Santa Ephigenia, 21 – S. Paulo”. Além disso, a edição de 1928 foi uma tiragem de apenas 

800 exemplares, financiados pelo próprio autor, e “impressos em papel e tinta de baixa 

qualidade”130, pertencendo no entanto ao acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional. 

Em contrapartida, a publicação de 1928 incorpora  

 

os esboços traçados à margem do livro e aproveita elementos da ação, do espaço, do 

discurso e do estilo do narrador índio. O texto […] incorpora, também, o subsídio 

das leituras que o autor aponta na crônica de 20 setembro e 1931 “A Raimundo 

Moraes131.  

 

Trata-se de fontes extremamente relevantes do ponto de vista crítico, tanto que seriam 

analisadas por Manoel Cavalcanti Proença no Roteiro de Macunaíma, publicado em 

1955, primeiro livro dedicado à obra modernista, ainda hoje fundamental para o 

conhecimento da ficção narrativa. Neste ponto, Santiago acrescenta que as edições 

sucessivas, publicadas respetivamente em 1937 e 1944, tiveram as mesmas dificuldades 

em relação à tiragem. Pelo que se refere à circulação em si, a segunda edição, apesar de 

sair por outra editorial, a Livraria José Olympio Editora, já afirmada a nível nacional, 

observa-se que 

 

                                                 
128 Ibidem.  
129 Ibidem.  
130 “Biblioteca Nacional guarda primeira edição de Macunaíma, Primeira edição de Macunaíma e outros 

três livros de Mário de Andrade estão no acervo da BN”, Blog da Biblioteca Nacional, 

https://blogdabn.wordpress.com/2012/02/15/macunaima/ [última consulta: 26/02/2021].  
131 T. P. Ancona Lopez, “Vontade/Variante”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, 

Ed. Crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-

américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, vol. 6, 1988, p. XXVIII.  

https://blogdabn.wordpress.com/2012/02/15/macunaima/
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A tiragem ainda é mínima: 1.000 exemplares, e não temos informações sobre a 

vendagem. A terceira edição só vem a publico em 1944, pela Livraria Martins 

Editora, em 3.000 exemplares. Tudo computado, em 1978, tínhamos vinte edições 

do livro132.  

 

Neste ponto, José de Paula Ramos Júnior, no artigo intitulado “A fortuna crítica de 

Macunaíma”, constata que, apesar de o livro ter um “enorme prestígio”133, foi “marcado 

por uma trajetória acidentada” do ponto de vista da receção crítica, tanto que, segundo 

ele, seria preciso dividir em dois ciclos diferentes as suas manifestações. 

Consequentemente, a fase inicial da receção prolonga-se, na perspetiva de José de Paula 

Ramos Júnior, desde 1928 até ao ano que precede a publicação de Roteiro de Macunaíma, 

ou seja, o ano de 1954: etapa temporal que abrange as três primeiras edições da obra, 

marcada pelo domínio da crítica periodista, que nem sempre apresenta um “caráter 

marcadamente jornalístico, uma vez que muitos trabalhos propendem ao ensaísmo, sendo 

que alguns são ensaios propriamente”134.  

Só com a obra Roteiro de Macunaíma de Manuel Cavalcanti Proença se inauguraria a 

segunda fase da fortuna crítica da obra, já que é “a primeira exegese sistemática da 

rapsódia, abrangendo campos variados como a filologia, a estilística, a hermenêutica, a 

crítica e a história literária”135. Segundo José de Paula Ramos júnior, esta obra representa 

a iniciação de uma evolução prolífica e rigorosa no contexto do trabalho investigativo 

académico. Além disso, acrescenta que a produção científica dos anos 70 eleva tão 

rigorosamente o prestígio da obra modernista que a maioria das obras publicadas nesta 

época “tornaram-se referências obrigatórias a quem deseje compreender a obra-prima de 

Mário de Andrade e o seu alcance”136; de facto, salienta que este período histórico poderia 

colocar-se no lugar duma possível terceira fase em relação à receção crítica.  

Baseando-nos no critério cronológico introduzido por José de Paula Ramos Júnior, os 

primeiros anos que precedem a estreia da obra no ambiente literário brasileiro confirmam 

uma peculiar e dificultosa inserção da rapsódia no universo crítico. Deste modo, apesar 

do aumento de publicações do livro, Brito Broca, em 1937, salienta que Macunaíma, 

“publicado há cerca de dez anos, quando ainda estavam em foco as polémicas 

modernistas, […] quase não teve repercussão”137: uma constatação que não tem a ver 

                                                 
132 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, 

op. cit, p. 184.  
133 J. de Paula Ramos Junior, “A fortuna crítica de Macunaíma”, Revista USP, n. 65, 2005, p. 126.  
134 Ibidem.  
135 Ivi, p. 130.  
136 Ibidem.  
137 B. Broca, “A epopéia de um herói sem nenhum caráter, a reedição de Macunaíma, de Mário de 

Andrade”, A Gazeta, 25 fevereiro 1937, s/p.   
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somente com a receção medíocre do leitor comum brasileiro, mas que, segundo Santiago, 

corresponde à consideração desinteressada da imprensa que justificaria a falta de um 

público consistente perante uma obra de um autor de grande cariz intelectual. Tendo o 

jornalismo, especialmente naquela altura, a autoridade para divulgar ou discriminar uma 

determinada obra literária, cabe salientar que, em relação a Macunaíma,  

 

os poucos colegas de ofício que se manifestaram pelos jornais ou revistas […] são 

unanimes em afirmar o caráter polêmico do livro. Seja por ferir uma sensibilidade 

ainda conformada por padrões estéticos oitocentistas, seja por chocar-se contra uma 

razão que recusa abandonar o posto de vigilante das obras de espírito138.   

 

Em compensação, destacam-se algumas notas de crítica, embora predomine uma 

escassez de quantidade nas primeiras décadas que acompanham o Modernismo, em 

particular uma nota em forma anónima, publicada a 9 de agosto de 1928 no Diário 

Nacional, imediatamente sucessiva à estreia da obra, e um artigo publicado no Jornal, 

escrito em setembro de 1928 por Tristão de Athayde, pseudónimo de Alceu Amoroso 

Lima139. Sendo estes exercícios da crítica inaugural da obra, colocam-se, de qualquer 

forma, num lugar de maior visibilidade. Porém, Santiago denuncia uma semelhança ao 

comparar os dois textos, já que, em ambos, ressalta uma surpreendente precisão e 

exaustividade de informações sobre a obra. Deste modo, a primeira nota revela-se ser um 

autocontributo andradiano e o artigo escrito por mão de Tristão de Athayde seria, na 

verdade, completamente baseado “nos dois prefácios escritos por Mário (e então inéditos) 

e de que Tristão se vale indiscretamente (a palavra é dele)”140. Consideramos lícito, pelo 

que se refere ao primeiro “caso” crítico, perguntar-nos qual foi a razão pela qual o suposto 

autor da nota, Mário de Andrade, conforme a opinião de Santiago, decidiu consagrar em 

primeira pessoa a sua própria obra por conta de um suposto, bem-sucedido, anonimato141. 

Resolvemos argumentar este episódio singular confrontando-nos com uma carta do autor 

para Carlos Drummond de Andrade de 15 de outubro de 1928, na qual explica, quase por 

inércia, a sua bizarra entrada no universo da crítica literária: “Você topou tão certo com 

                                                 
138 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 185.  
139 T. de Ataíde [Alceu Amoroso Lima], “Macunaíma”, O Jornal, Rio de Janeiro, 9 set., 1928, p. 4.  
140 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 185.  
141 Neste contexto emerge, integrando os pressupostos de Silvano Santiago, mais uma vez, o génio de Mário 

de Andrade que, consciente do ambiente cultural brasileiro, ainda estritamente conservador, criou um 

acesso mais adequado ao mundo da crítica literária pelo que se refere a Macunaíma.  
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a verdade que repetiu o anúncio do livro que escrevi pros jornais paulistas e ninguém não 

soube que escrevi”142. 

Portanto, é por meio das resenhas que os exegetas da época podiam desfrutar das 

informações apropriadas para a crítica. De facto, Paula Ramos Júnior salienta que “a 

primeira recepção pública […] trata-se de uma resenha curta, mas densa, que sintetiza 

aspectos decisivos para a compreensão da obra”143. Além disso, o articulista “identifica o 

aproveitamento de material mítico amazônico na composição do enredo e na criação de 

personagens”144 e, ao explicar de maneira geral a ação narrativa do livro, nos comunica 

que o relato “satiriza certos defeitos do brasileiro”, por essa razão, acrescenta que é “uma 

sátira um pouco crua para poder cair nas mãos de qualquer pessoa”145. Neste ponto, o 

próprio Mário de Andrade, numa carta de 1927 a Carlos Drummond de Andrade, um ano 

antes da publicação da obra, expressa brevemente as suas expetativas pelo que se refere 

à dificuldade de classificar um leitor “adequado” para a compreensão da obra: “pretendia 

escrever pra tutti quanti da fazenda porém afora algumas urgências não escrevi pra 

ninguém”146.  

A este respeito, pelo que se refere ao segundo pronunciamento sobre Macunaíma, 

Tristão de Athayde, tendo ao seu dispor o material inédito de Mário de Andrade, pode 

enfrentar também os temas mais complexos do enredo, como por exemplo, o “senso de 

nacionalismo orgânico e social”, relacionado com a fusão das artes eruditas e populares 

e um sofisticado “instintivismo, tão adapto à mentalidade e às inclinações dos nossos 

dias”147. Tudo isso vai desembocar, naturalmente, na procura simbólica de uma “entidade 

nacional dos brasileiros”148.  

Curiosamente, ainda essa exposição de caráter inaugural levantou não poucas questões 

capilares tanto no âmbito da receção como da divulgação da obra: o facto de Tristão de 

Athayde ter utilizado impropriamente os prefácios inéditos da obra, ao longo do período 

que sucede o lançamento, fez com que a mensagem principal pensada pelo autor 

emergisse com mais clareza e, também, ajudou a desvincular o autor das amissíveis 

                                                 
142 C. Drummond de Andrade, Carlos e Mário: correspondência entre Carlos Drummond de Andrade 

(inédita) e Mário de Andrade: 1924-1945, L. Coelho (org.), Rio de Janeiro, FROTA, Bem-te-vi, 2002, p. 

339.   
143 J. de Paula Ramos Junior, op. cit., p. 126.  
144 Ibidem.  
145 Anónimo, “Macunaíma. O Livro de Mário de Andrade”, in: Diário Nacional, São Paulo, 7 ago. 1928.  
146 C. Drummond de Andrade (org.), A lição do amigo: Cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond 

de Andrade, Rio de Janeiro, José Olympio, 1982, pp. 100-101.  
147M. Rossetti Batista; T. Porto Ancona Lopez (org.); Y. Soares Lima (org.), Brasil: 1° tempo modernista, 

Brasil, 1917-29 – Documentação, São Paulo, IEB/USP, 1972, p. 289.   
148 Ibidem.  
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acusas de plágio em relação ao Manifesto Antropófago oswaldiano, já que foi publicado 

apenas três meses antes da rapsódia149. Neste ponto, Alexandra Vieira de Almeida, no 

artigo “A recepção de Macunaíma”, enfrenta algumas questões de destaque ainda por 

resolver e relacionadas com as ambiguidades da receção crítica na época da publicação 

de Macunaíma, entre as quais evidencia que 

 

A crítica jornalística que girou em torno da obra Macunaíma foi importante, 

principalmente, para tentar esclarecer o público leitor, descrevendo capítulos do 

livro, fazendo comentários e também publicando certas partes da obra para o 

conhecimento do público. Além disso, como uma atividade que está vinculada ao 

tempo presente, fez uma mediação entre a obra e o público, adaptando-se às 

exigências do espaço do jornal, adequando-se à linguagem do leitor comum, 

difundindo a obra no mercado. […] A leitura de jornal torna-se mais fácil de ser 

compreendida, mas, por outro lado, ao analisar Macunaíma, mostra suas 

contradições, que, ironicamente, confundem o leitor. Os autores citam exemplos do 

livro para comprovar suas teorias, e eles mesmos se contradizem150.  

 

Neste contexto, é preciso sublinhar que é por causa das razões supramencionadas que 

Vieira de Almeida justifica “indiscrições” como aquelas do artigo de Tristão de Athayde, 

já que se conta com a necessidade primária do período imediatamente depois da estreia 

da obra de esclarecer os aspetos mais “vanguardistas” e controvertidos de Macunaíma. 

Além disso, mesmo no lugar de uma leitura circunstancial como aquela praticada em 

torno do contexto jornalístico, onde existe a tendência em “colocar em confronto as 

personalidades díspares e as contribuições semelhantes de dois paulistas”, Tristão de 

Athayde “não consegue dissimular a sua admiração por Mário e o seu desprezo pelo 

boémio e irreverente Oswald”151, levantando, deste modo, uma polémica contra a escola 

oswaldiana. Consequentemente, evidenciamos que, embora a obra seja reconhecida como 

“a melhor obra nacional”152, conforme a opinião de Oswald de Andrade153, a 

incontestável natureza desta afirmação necessitou de um longo período de elaboração 

antes de poder ratificar a posteriori o prestígio a nível nacional da obra.  

Essa posição de Oswald manifesta-se num artigo que leva o título “Schema ao Tristão 

de Athayde” do número 5 de 1928 da Revista da Antropofagia, com o propósito de 

                                                 
149 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 186.  
150 A. Vieira de Almeida, “A recepção de Macunaíma na época da sua primeira publicação”, Palimpsesto - 

Revista do Departamento de Pós-Graduação em Letras da UERJ, vol. 4, a. 4, 2005, p. 119.  
151 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 186.  
152 O. de Andrade, “Esquema ao Tristão de Athayde”, in: Revista da Antropofagia, a. 1, n. 5, São Paulo, 

setembro 1928, p. 3.  
153 Oswald de Andrade dedicou um artigo inteiro à obra Macunaíma, intitulado “Esquema ao Tristão de 

Athayde” já que, como promotor do Pau-Brasil e duma consequente nova escola literária principalmente 

indianista, o seu pensamento estava mais próximo da ideia de nacionalidade pensada por Mário de Andrade, 

em particular no que se refere a uma “ousadia” formal definida pela natureza neo-indianista. 
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defender, não apenas a natureza “antropófaga” de Macunaíma, mas também para 

demostrar que, em desacordo com as opiniões de Tristão de Athayde, “era ele que mais 

de perto compreendia a ousadia maior da rapsódia, e a defendia, talvez porque estivesse 

sendo o seu primeiro teórico”154. De qualquer modo, a postura ambígua de Tristão de 

Athayde torna-se emblemática para dilucidar a dificuldade que comportou a falta duma 

classificação estética sólida de Macunaíma – bem como do Manifesto Antropófago, ou, 

mais em geral, do movimento modernista por si mesmo – já que o crítico carioca, em 

relação à obra, “joga-a equivocadamente contra a antropofagia”155, ilustrando o caráter 

contraditório da repercussão crítica inaugural.  

Silvano Santiago, neste ponto, sublinha que um dos impasses mais relevantes foi a 

definição do género da obra, já que “daí decorreu a principal dificuldade da aproximação 

crítica da obra”156. Esta questão foi resolvida tardiamente e nas mãos do próprio autor na 

edição de 1937, a qual apresenta, no ante-rosto da capa, a definição irrevogável da obra, 

classificando-a, finalmente, como “rapsódia”. Daí, Telê Porto Ancona Lopez em resposta 

a Silvano Santiago acrescenta que, de facto, resulta que Mário de Andrade atrasou o 

assunto da verdadeira classificação do livro como a conhecemos hoje em dia, 

provavelmente “porque seu inteiro alcance só lhe tenha chegado com o repensar e com 

as análises da crítica”157. Portanto, seria por essa razão que “as duas primeiras designações 

para o gênero da obra são: ‘história’ e ‘romance folclórico’”158. A este propósito, Mário 

de Andrade terá sido capaz de realizar uma ponderada e cautelosa operação de 

“autoconsciência […] e de precaução”159 às escondidas, a fim de criar um pressuposto 

crítico exaustivo. Resulta que o autor, segundo o exegeta, estava ciente tanto do valor da 

avaliação do público académico como do caráter “desconcertante”160 da obra; de facto, o 

autor escolhe coordenar e socorrer as inevitáveis contribuições interpretativas vindouras, 

estabelecendo o começo das linhas investigativas da rapsódia.  

A este respeito, baseando-nos no traçado proposto por Paula Ramos Júnior, no período 

inicial da resposta crítica de Macunaíma, que se estende desde os anos 20 até aos 

Cinquenta do século XX, aflorou uma “reação crítica, sem dimensões estéticas 

apropriadas e sem […] paradigmas que se acoplassem à especificidade da obra”, onde 

                                                 
154 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 187.  
155 Ivi, p. 188.  
156 Ivi, p. 186.  
157 Ibidem.  
158 Ibidem.  
159 Ivi, p. 187.  
160 Ibidem.  
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predominava uma inapropriada avaliação desta por causa da “pobreza intelectual do meio 

jornalístico da época, incapaz de assimilar a revolução modernista de dentro”161. Este 

fenómeno acompanha e provavelmente é consequência da “falta de definição de um 

projeto estético consolidado [que] caracterizou […] o Modernismo”162. De facto, o 

movimento, de acordo com as divergências interpretativas ou ideológicas dos artigos 

jornalísticos, confirma uma série de “contradições internas”163 tanto por parte dos 

modernistas, como por parte da receção periodista, sem exceção das cartas do próprio 

Mário de Andrade que, também, apresentam argumentações divergentes. Deste modo, de 

acordo com Vieira de Almeida, Santiago acrescenta que a década dos Vinte não apenas 

produziu uma limitada (mas, mesmo assim, significativa), contribuição crítica, mas, 

também, fez com que perante a dificuldade de encontrar uma classificação plausível da 

obra, entre outras questões capilares, os articulistas prejudicassem a inclusão da obra 

dentro dum movimento em si – seja este o Modernismo ou uma vanguarda europeia – 

incrementando o “preconceito cultural”164 sobre o neo-indianismo. Esta condição gerou, 

pela maior parte, resenhas de caráter polémico, como no caso do jornal A Noite. Por 

consequência, originaram-se interpretações que punham em discussão o caráter 

“nacional” da obra, como a de Cândido Motta Filho, o qual duvidava da “totalidade 

simbólica” do herói como símbolo nacional. Neste ponto, Cândido Motta defende uma 

postura desconfiada em relação a uma efetiva representação da brasilidade, já que, do seu 

ponto de vista, Macunaíma não fornece os instrumentos necessários para expressar uma 

leitura global do povo, tendo o herói um caráter demasiado fragmentado para ganhar o 

epíteto de “nossa gente”. Com isso, o crítico não desdenha o produto artístico de Mário 

de Andrade, mas se vale da resenha na secção de literatura no Correio Paulistano com o 

objetivo de publicar uma opinião construtiva e honesta sobre a sua dificuldade em aceitar 

a proposta de desvincular o protagonista duma personalidade definida, resultando, para 

ele, uma personagem ainda por “limpar”: 

 

quem acompanha o desenvolvimento da obra iniciada pelo Sr. Mário de Andrade há 

de concordar que a sua maior preocupação é trabalhar para a descoberta de materiais 

que possam afirmar a genuína personalidade brasileira. Todos os seus livros 

obedecem a essa intenção. Até os livros de poesia. Do Sr. Mário de Andrade, 

possuindo, como possui, uma vasta e sólida cultura, sente-se debater dentro dele essa 

dualidade da formação nacional. A imposição de fora, e a reação aborígine. Talvez, 

                                                 
161 Ivi., p. 118.  
162 Ivi., p. 116.  
163 Ibidem.  
164 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 186.  
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se o Sr. Mário de Andrade limpasse um pouco o seu herói, lavasse-o melhor depois 

do parto, verificaria que ele não é tão sem caráter assim165.  

 

Daí, curiosamente, o crítico contesta um elemento que, na realidade, não toca 

profissionalmente Mário de Andrade. A este propósito, o autor da rapsódia, numa carta a 

Carlos Drummond de Andrade confirma que “Macunaíma é uma ‘sátira’ […] não é um 

símbolo totalizado, é um símbolo restrito, se referindo à minha obra que é eminentemente 

socializadora”166. 

Se o caráter plural do herói andradiano sugere a Motta Filho introduzir correções para 

torná-lo mais “tangível” para o público, pelo contrário, no que se refere aos membros do 

Modernismo, a receção segue um percurso alternativo, embora constitua uma 

prolongação de reflexões prévias inerentes aos propósitos do movimento. Portanto, 

focando-nos nas orientações críticas globais, julgamos fundamental expor, também, o 

ponto de vista “interno” dos autores modernistas, os quais, especialmente através da 

Revista da Antropofagia, expressaram a sua própria postura intelectual em relação à obra 

com o objetivo de sugerir uma comparação entre dois correntes de pensamento, 

especialmente relacionadas com as dificuldades em confrontar-se tanto com Macunaíma, 

como com as polémicas de outros resenhistas.  

Neste contexto, além do ceticismo demostrado tanto por Motta Filho, como por outros 

intelectuais da época perante o caráter relativamente “completo” do protagonista da obra 

e, sobretudo, face à atribuição de obra representativa da nacionalidade brasileira, 

podemos notar, na perspetiva dos próprios autores modernistas, uma presença mais 

convidativa em relação ao juízo crítico de Macunaíma. Por isso, são fundamentais as 

mudanças que o próprio movimento modernista aportou à produção crítica, tentando, às 

vezes, agir como “coletivo” apesar das discrepâncias internas. Isso demonstra uma 

responsabilidade intelectual por parte do movimento, com respeito à repercussão cultural 

que teve o impacto da sua explícita “regeneração da literatura” no Brasil, promovida, em 

particular, pelos modernistas da “fase heroica”.  

Além disso, o choque desta corrente revelou a dificuldade intrínseca dos próprios 

membros em conformar-se à orientação crítica corrente, tanto que se estabilizou uma 

inclinação para a “endocrítica”. Esta expressão foi utilizada por Tristão de Athayde no 

                                                 
165 C. Motta Filho, “As leituras da semana, Literatura, Macunaíma – Mário Moraes de Andrade – São Paulo 

– 1928”, Correio Paulistano, São Paulo, 20 de setembro de 1928, Arquivo Carlos Alberto Passos, Instituto 

de Estudos Brasileiros, USP, s/p.  
166 C. Drummond de Andrade, Carlos e Mário: correspondência entre Carlos Drummond de Andrade 

(inédita) e Mário de Andrade: 1924-1945, op. cit, p. 339. 
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ensaio Evolução da crítica no Brasil (1936), que indica que a endocrítica surge num 

momento em que a difusão de uma literatura pioneira, que visa englobar questões ligadas 

aos apetos sociais da nação, precisa de parâmetros específicos para ser lida; isso despertou 

o desenvolvimento duma “crítica que se volta sobre si mesma, feita pelos próprios 

escritores”167 ao par de outros poetas-críticos como T. S. Eliot e Pound. É propriamente 

neste contexto que encontramos a figura do modernista Alcântara Machado que, num 

artigo de setembro de 1928 publicado na Revista da Antropofagia, da qual era também 

diretor, escreveu que Macunaíma tem dois valores: “é um livro bom […] e é um livro 

oportuno”, acrescentando que “chegou na hora”168, especialmente porque “Veio pôr no 

seu devido pé a famigerada brasilianidade atrás da qual correm suados e errados desde 

muitos anos os escritores deste Brasil tão imenso mas tão arraial ainda”169.  

Alcântara Machado não se limita a mostrar uma aprovação espontânea pelo que se 

refere à obra em si, mas tece, também, um elogio à personalidade de Mário de Andrade 

pela sua capacidade de adaptar parte dela no desenho do herói. O crítico considera esta 

habilidade uma demonstração genuína além de humana e, ainda, uma nova forma de 

expressar a própria criatividade na literatura, já que, na sua perspetiva, os predecessores 

“passadistas” separavam a figura do autor daquela do narrador: “Percebe-se claramente 

que Mário ama o herói a tal ponto que quer ser o herói. Mas é bom que a gente o desiluda. 

Mário é um pedacinho do herói. O herói somos nós todos juntos. Até eu, porque não?”170. 

A este propósito, por um lado para Alcântara Machado “o herói somos nós todos 

juntos”, por outro, para Motta Filho a pluralidade do herói resulta como cacofonia de tons 

diferenciados, que vai tornar “instável” a natureza de representação nacional que deveria 

passar pela narração. De qualquer modo, ambos os autores tornam-se representativos na 

interpretação das dinâmicas que maturaram ao longo do período sucessivo à estreia de 

Macunaíma: o primeiro possui a sabedoria e a tensão artística necessárias para interpretar 

esta obra, já que, sendo membro do Movimento, desempenha um papel exemplar para 

refletir sobre a metodologia endocrítica; o segundo, por seu lado, sintetiza as dificuldades 

em colocar a obra dentro de um espaço literário preexistente e, por isso, em interpretar a 

consequente alegoria nacional. Sendo, neste caso, a endocrítica um produto que deriva 

pela maior parte da Revista da Antropofagia, o talento de Mário de Andrade é valorizado 

através dela e, por conseguinte, a sua obra recebe uma leitura que tende a ratificar o seu 

                                                 
167 A. Vieira de Almeida, op. cit., p. 114.  
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caráter nacionalista. Apreciações como a de Alcântara Machado garantem o caráter de 

“rapsódia nacionar (com o r bem rolado)”171, ou, como no caso da de Oswald de Andrade, 

elevam as qualidades mais pioneiras da narração literária: no popular Schema ao Tristão 

de Athayde, o colega pronuncia que Macunaíma vai “fazer um levantamento topográfico 

da moral brasileira, a funda sexualidade do nosso povo” e, ainda, vai “rever a história 

daqui e da Europa”172, provavelmente, a fim de ressaltar uma tentativa de trazer à luz os 

contrastes mais ou menos “ortodoxos” do país para ajudar o povo a explorar a necessidade 

de rever o seu próprio caráter moralizante, em particular, das classes dominantes, que 

apresenta poucas verossimilhanças com a realidade nacional.  

Seja Alcântara Machado seja Motta Filho adotam uma perspetiva que exerce uma 

função de destaque que resulta determinante para a definição dos contrastes ao longo das 

primeiras produções críticas, especialmente a fim de exemplificar duas direções críticas 

diferentes. Por outro lado, mantém o seu destaque a postura de Oswald de Andrade, que 

é determinante no contexto da receção, mas sobretudo excecional, não apenas pelo seu 

papel de porta-voz do movimento antropófago, mas também por causa da relação de 

amizade que ele teve com o próprio Mário de Andrade que “sempre alternou 

camaradagem e conflitos, convergências e divergências”173, tanto no âmbito publico 

através das publicações de resenhas ou artigos, quanto na esfera íntima das 

correspondências. É sem dúvida interessante, mesmo a este respeito, sua postura 

intelectual de Oswald de Andrade, reconhecível pelo “tom […] combativo, que é 

carregado de ironia e uma verve muito particular”174, que desemboca não apenas nos seus 

artigos “destrutivos”, mas também se concretiza contra ou a favor da produção do colega 

paulista. Embora no momento imediatamente sucessivo à estreia da obra o líder da 

Revista parecesse concordar com a perspetiva de Mário de Andrade, em contrapartida, 

por volta de 1929, a sua atitude mordaz tornou-se uma verdadeira provocação destinada 

a prejudicar a rapsódia do mesmo. Portanto, de acordo com outros “motivos até hoje não 

totalmente esclarecidos”175, o autor da obra modernista decidiu interromper a amizade 

com o colega. Esta matriz pessoal da relação entre os dois escritores faz com que qualquer 

                                                 
171 A. de Alcântara Machado, “Um poeta e um prosador”, in: Revista da Antropofagia, a. 1, n. 5, São Paulo, 

setembro 1928, p. 4. 
172 O. de Andrade, “Esquema ao Tristão de Athayde”, in: Revista da Antropofagia, op. cit., p. 3. 
173 G. Andrade, “Amizade em mosaico: a correspondência de Oswald a Mário de Andrade”, Teresa Revista 
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de Literatura brasileira, op. cit, p. 184. 
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palavra escrita por Oswald de Andrade em relação à produção literária do então parceiro 

ganhe um valor mais específico. Para esta razão, a posição de Oswald de Andrade pode-

se considerar uma endocrítica sui generis.  

Em conclusão, os escritores modernistas tinham uma consciência e uma formação 

adequada para abeirar-se sobre o horizonte crítico da época; por isso, Vieira de Almeida 

sublinha que foi “o próprio Mário de Andrade e seus amigos de movimento modernista 

[que] fizeram uma crítica que facilitava a compreensão de seus leitores” já que “muitos 

deles se tornaram críticos da própria obra”176. Em segundo lugar, a tendência 

experimental do movimento modernista elevou para outro nível a maneira de fazer 

literatura, tanto que o contexto da crítica literária teve não poucas dificuldades para 

confrontar-se com a produção modernista. Este foi o panorama que se desenvolveu por 

volta dos anos 20 do século XX, quando a experiência crítica era ainda dominada pelos 

parâmetros do século XIX, com uma receção mais acostumada às obras de José de 

Alencar, e, consequentemente, mais predisposta ao “bachelorismo retorico”177, uma 

tendência académica que, por sua natureza, impede aos passadistas a leitura de um livro 

tão chocante como Macunaíma.  

Em consequência disso, como explica Santiago, aquando da segunda edição da 

rapsódia os preconceitos relacionados com o estilo literário emergente mantinham-se 

enraizados no ambiente cultural; de facto, “a década de Trinta […] acolhe de maneira 

ainda mais sovina o texto de Mário”178. Neste momento de aporia académica, resenhas 

como a de Rubem Braga, célebre cronista brasileiro, tornam-se fundamentais para 

compreender a complexidade intrínseca da obra para ser “aceite” como obra literária in 

toto. Por isso, o questionamento dos valores nacionais e o afastamento de uma estética 

predeterminada promovidos por Mário de Andrade em Macunaíma alimentou uma das 

críticas mais ásperas daquela época. É o caso do artigo publicado em 4 de maio de 1937 

na Folha de Manhã escrito por Rubem Braga, que manifesta a sua contrariedade em 

relação à obra. Logo a partir do título, “Os defeitos de Macunaíma”, o escritor assume 

um tom provocatório e ao longo do texto apresenta uma série de ataques sistemáticos e 

sem piedade contra o livro, embora declare uma suposta admiração pelo valor artístico de 

Mário de Andrade. Por um lado, o foco principal do artigo é que a obra é pouco “acessível 

ao leitor comum”, já que, segundo ele, o autor paulista “foi para a extrema-esquerda da 
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língua”179, elemento que explicaria, segundo o cronista, a falta de um público consistente: 

“Mário pegou um jeito de escrever que seria popular se não fosse precioso. […] Reagindo 

contra a aristocracia do fraseado solene e a hierarquia difícil dos pronomes, ele caiu no 

populismo mais difícil e precioso”180. Por outro lado, Rubem Braga, expressa mais de 

uma vez o caráter incompleto do livro, que seria equivocadamente sobrestimado, dado 

que muitos ficam “impressionados pela montanha de sugestões e de “achados” do livro”. 

Mas, sobretudo, referindo-se ao autor, salienta que a escolha de combinar “todo esse 

mundo de lendas e de falas brasileiras” vai criar uma expetativa que, segundo ele, não 

teve êxito, especialmente em relação às muitas “relatividades” que fazem parte do caráter 

colorido do herói protagonista: “Eu gostaria que ele fosse um pouco mais consistente, 

pois em certos pedaços do livro sinto que o herói anda no vácuo”, embora reconheça que, 

apesar das críticas, a obra “já tem o seu caráter e se impõe ao autor. O que prejudica uma 

certa continuidade do herói é ter o autor metido no livro, que deve ter sido feito às pressas, 

umas coisas que são interessantes em si, mas que ficam deslocadas”181. 

Além disso, não faltam as repreensões que, através de palavras diretas, expressam não 

só uma crítica pessimista pelo que se refere à um Macunaíma “aperfeiçoado”, mas sim 

um discurso que visa explicar a necessidade do autor de tirar, ainda mais, o lado mais 

“abrasileirado” da realidade brasileira. Isto posto, Braga propõe ao autor, acima de tudo, 

solucionar os defeitos assinalados salientando que  

 

quanto mais absurdos forem os personagens e mais louca for a ação, mais prudente 

ou lógico deve se manter o autor encarregado de contar aquela desordem. […] Acho 

que o próprio Mário deve sentir hoje esses defeitos de Macunaíma que, por outro 

lado, ele não pode corrigir, porque não há nada que seja um fato mais consumado 

que um livro que a gente já escreveu182.  

 

Notamos, deste modo, uma certa insensibilidade na crítica de Braga que Silvano 

Santiago justifica apenas pelo facto de que o crítico se situa “próximo demais do romance 

de fatura neo-realista”183, aspeto que o impediria de desfrutar completamente do espírito 

de renovação da década de Vinte. Apesar da fragmentariedade da prosa que é, com 

frequência, vista como um defeito no âmbito da primeira receção da obra modernista, no 

mesmo ano da publicação de “Defeitos de Macunaíma” surgiram também resenhas mais 
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apropriadas à proposta vanguardista do livro. Trata-se do artigo intitulado “Macunaíma”, 

escrito por Joaquim Cardozo, poeta, poliglota e engenheiro, e publicado na Folha Carioca 

em 18 de janeiro de 1945, um ano após a saída da terceira edição da obra. Aqui Cardozo 

dirige a sua atenção especialmente ao elemento linguístico, afirmando que a leitura do 

texto vai, naturalmente, levantar problemas, já que ainda se precisava “conseguir vencer 

inteiramente a inércia dos preconceitos falsamente acadêmicos”. Além disso, tomando a 

posição de Mário de Andrade, o poeta pernambucano concorda com o estilo dele, 

inteirando-se que “Macunaíma será um livro para a gente moça e na consciência desta 

gente […] ficará sempre presente e querido”184. E, ainda, não esconde o entusiasmo ao 

ver a inserção de uma grande pesquisa etno-linguística no cenário duma prosa; a este 

respeito, acrescenta que a obra possui um tão grande número de “experiências lingüísticas 

nela contidas […] que por si só bastariam para seduzir um filólogo mais imbuído da 

ciência do que da arte da linguagem”185. No entanto, embora Cardozo veja no escritor o 

génio criativo capaz de levar a literatura brasileira a outro nível, não esconde a sua 

preocupação em relação à falta de uma receção sólida no que concerne à sua obra, 

esclarecendo que as críticas “não foram bastantes para despertar no público ledor da nossa 

terra o interesse permanente que por ele deve ter”186.  

Contudo, podemos considerar que os anos 30, ao par da década anterior, apresentam 

uma assimetria, principalmente de caráter intelectual, no âmbito da receção crítica, que 

obstrui a possibilidade de uma evolução cultural da obra durante os seus primórdios. 

Mesmo depois das primeiras edições da obra emerge uma postura crítica de caráter mais 

tradicionalista e anacrónico como a de Rubem Braga, que vai criar um atrito ideológico 

com respeito à receção mais otimista e confiante da obra vanguardista, mais explícita nos 

comentários de Joaquim Cardozo. A partir da inauguração da Semana da Arte Moderna 

em 1922 e com o começo do período Vargas em 1930 houve muitas mudanças 

sociopolíticas, pois “havia uma expectativa de que [o Brasil] pudesse, enfim, seguir um 

rumo de modernização”187. As transições na esfera política tiveram uma repercussão 

muito forte também no âmbito cultural; de facto, como observa João Luiz Lafetá, o 

Modernismo absorveu este impacto e “rompeu com a linguagem bacharelesca, artificial 

e idealizante” que “espelhava, na literatura passadista de 1890-1920, a consciência 

ideológica da oligarquia rural”, porém “as antigas e as novas estruturas estavam [ainda] 
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em conflito”188. Por isso, existiam mesmo correntes intelectuais pouco dispostas a 

incentivar a inauguração de formas estéticas alternativas, julgando preferível a produção 

literária dos “mestres do passado”.  

Além disso, as personalidades que já viviam dentro do ambiente literário não apenas 

produziram reflexões mais pertinentes aos objetivos próprios do primeiro momento 

modernista, mas também estes intelectuais eram capazes de apreciar as contribuições 

culturais e as mudanças ideológicas promovidas pelos artistas modernistas. De qualquer 

forma, entre 1931 e 1954, também outros autores importantes protagonizaram o ambiente 

crítico, entre os quais se destacam Ronald de Carvalho, Sérgio Milliet, Sérgio Buarque 

de Holanda, Nelson Werneck Sodré, Roger Bastide e Florestan Fernandes. Cabe salientar 

que Fernandes desempenhou um papel de relevo no âmbito da evolução crítica, já que, 

em 1954, com a publicação do ensaio “Mário de Andrade e o Folclore Brasileiro” na 

revista Arquivo Municipal de São Paulo, “inaugura uma postura crítica mais rigorosa no 

exame das relações entre cultura popular e cultura erudita”, decisiva para “a compreensão 

da obra de Mário de Andrade, especialmente de Macunaíma”189.  

 

II.3 A segunda fase da receção crítica: o âmbito investigativo  

 

A segunda fase da receção da obra consagra o que Santiago define “salto 

qualitativo”190 da crítica, já que com a publicação, em 1955, do Roteiro de Macunaíma 

de Manuel Cavalcanti Proença termina a primeira fase da crítica, de matriz 

predominantemente jornalística, para dar lugar ao começo da bibliografia crítica da 

rapsódia. Tendo em consideração que este período teve um impacto muito importante 

para a estabilização de Macunaíma no universo da literatura brasileira, e posto que este 

amadurecimento dentro da academia se deve principalmente à afloração de uma série de 

estudos dedicados exclusivamente à obra modernista, confiaremos na “Bibliografia 

comentada” de Diléa Zanotto Manfio, presente, igualmente, na edição crítica de 

Macunaíma organizada por Telê Porto Ancona Lopez, como suporte para nossa reflexão, 

embora mantendo como referência o olhar de Silvano Santiago.  

O Roteiro de Macunaíma apresenta-se como uma investigação meticulosa que abrange 

todos os elementos que contribuíram para tornar o livro um objeto fundamental da 

expressão nacional brasileira, razão pela qual o ensaio de Cavalcanti Proença é, ainda na 
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contemporaneidade, um ponto de referência para o estudo da obra. Neste contexto, 

Santiago explica, antes de mais, que a obra funciona como guia, tanto para o especialista 

como para o leitor despretensioso, já que apresenta uma subdivisão baseada nas temáticas 

principais, deixando, ainda, transparecer uma arquitetura textual acessível e clara tanto 

na forma como conteúdos.  

Cavalcanti Proença traça, na primeira parte, as caraterísticas do estilo de Mário de 

Andrade, desde as raízes da rapsódia até aos progressos que tiveram lugar durante o 

trabalho de composição, deixando, também, espaço à análise comparativa e enriquecendo 

a reflexão crítica através do estudo paralelo com outras obras, como por exemplo a de 

José de Alencar, Iracema. Na segunda parte o crítico preocupa-se com a questão da 

linguagem e dedica-se a comentar e esclarecer o vasto vocabulário formado por 

regionalismos e frases feitas, entre outros artifícios linguísticos191. Na parte conclusiva 

do ensaio, o autor analisa, com mestria, cada capítulo de Macunaíma, sem deixar de 

comentar os numerosos empréstimos linguísticos. Além disso, como o fator da linguagem 

desempenha um papel relevante dentro do livro, Cavalcanti Proença insere um glossário 

no encerro, a fim de tornar acessíveis os termos menos conhecidos, como os da flora e da 

fauna amazónica ou os das lendas; a obra conclui-se, ainda, com uma bibliografia que 

contém 178 referências192.  

A preciosa obra de Cavalcanti Proença é, sem nenhuma dúvida, indispensável para o 

estudo de Macunaíma, não apenas pelo grande “esforço de sistematização, rigor exegético 

e [pela] sólida formação estilística”193, mas também por se ter debruçado, dentro da 

análise crítica, sobre as polémicas em relação ao género literário próprio da obra de Mário 

de Andrade, já que explica a rapsódia a partir das reflexões e dos estudos do autor da obra 

modernista. A este respeito, Zanotto Manfio assinala que a escolha de inserir esta parte 

no trabalho tornou acessível esta tão discutida temática ao exercício crítico sucessivo, 

inspirando uma série de estudiosos ainda hoje reconhecidos por ter dado valor 

acrescentado à obra. Entre estes destacam-se: Mário Chaime que, no ensaio Intertexto, 

publicado em 1970, discute, principalmente, sobre a grande habilidade do escritor em 

gerir o entrelaçamento de mitologias e lendas populares; Gilda de Mello Souza que no 

ensaio publicado em 1979, O tupi e o alaúde, fala também da questão do género, 
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comparando Macunaíma com o romance de cavalaria e a epopeia medieval; Telê Porto 

Ancona Lopez, já que o Roteiro lhe abriu o caminho para descobrir reflexões inéditas 

para a interpretação de Macunaíma na marginália do segundo volume de Vom Roroima 

zum Orinoco de Koch-Grünberg194.  

Em conclusão, com a publicação do Roteiro de Macunaíma, começa-se a enredar, no 

contexto brasileiro, uma metodologia crítica mais estruturada e uma interpretação 

adequada no que se refere ao género da rapsódia e, também, à estética modernista em 

geral. Como salienta também José de Paula Ramos no artigo “Noventa anos de 

Macunaíma”, publicado no Jornal da USP, 

  

Se, durante a vida do autor, a recepção de Macunaíma mostrara-se polarizada entre 

os que a reconheceram como obra-prima e os que a desqualificaram como uma 

“asneira” […], passados dez anos de sua morte, inaugura-se uma nova fase da fortuna 

crítica da rapsódia, com a publicação do primeiro livro inteiramente dedicado a 

ela: Roteiro de Macunaíma […] de M. Cavalcanti Proença195. 

 

Deste modo, a abertura intelectual e o acréscimo de interesse em relação ao 

experimentalismo do Modernismo geraram uma repercussão significativa no âmbito não 

só da crítica, mas também das artes, da literatura ao cinema. Além disso, como salienta 

Silvano Santiago, neste período histórico Macunaíma: o herói sem nenhum caráter 

consegue receber definitivamente o título de “melhor prosa de ficção modernista”196 e, 

ainda, o caráter vanguardista da estética modernista, “trouxe de volta um grande interesse 

crítico pela prosa […] dos anos 20”, tanto que, “Oswald e Mário de Andrade são 

(re)descobertos […] merecendo interpretações ricas e sistemáticas”197 no contexto da 

receção, especialmente por parte de Affonso Ávila que, em 1963, publicou o ensaio 

intitulado Macunaíma: tradição e atualidade.  

O contexto dos finais da década de Sessenta, até todo o período de Setenta, produziu 

um espaço significativo dentro do universo das artes e do cinema que, sem dúvida, 

acelerou e plasmou o valor da obra de Mário de Andrade, mas há ainda muitas outras 

circunstâncias relevantes para salientar. Como já dissemos, em 1970 foi publicado o 

ensaio de Mário Chaime, Intertexto: escrita rapsódica – ensaio de leitura produtora, uma 

leitura fundamental no que se refere à questão do género da obra. A interpretação de 
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Chaime, afastando-se da crítica tradicional, procura analisar o texto através da integração 

da teoria de Mikhail Bakhtin presente em La Poétique de Dostoievski, com o objetivo de 

conformar o exercício crítico à uma interpretação global e sincrónica, em vez de utilizar 

uma organização de tipo cronológico198. Propondo, portanto, novas abordagens teóricas 

para a interpretação das obras, o crítico seleciona não apenas o livro sobre o herói, mas 

também Madame Pommery (1919) de Hilário Tácito e Serafim Ponte Grande (1933) de 

Oswald de Andrade, caraterizando-se por uma metodologia extremamente inovadora.  

Os anos 70 foram marcados por outra contribuição crítica de indiscutível importância, 

ou seja, Macunaíma: a margem do texto e o texto de Telê Porto Ancona Lopez, publicada 

pela primeira vez, em 1970, pelo Boletim Bibliográfico da Biblioteca Mário de Andrade, 

para finalmente aparecer, em 1974, como livro para todos os efeitos, dentro do qual foi 

inserido um prefácio de António Cândido de Mello Souza. A obra abrange seis temáticas 

dividas por capítulos, entre os quais se distingue o segundo, intitulado “A margem e o 

texto”, que se preocupa com as anotações marginais feitas pelo autor sobre Macunaíma. 

Deste modo, a secção acima mencionada focaliza-se, principalmente, na análise da 

marginália presente na obra Vom Roraima zum Orinoco (1917) de Koch-Grünberg, nas 

cartas do próprio Mário de Andrade, até em outros livros que o autor leu ou nas 

referências bibliográficas, pois, como sublinha Zanotto Manfio, “o escritor era minucioso 

na elaboração dos seus estudos”199. A investigadora encontrou nas notas marginais do 

escritor uma fonte muito preciosa para o seu próprio trabalho crítico, já que as notas lhe 

abriram o caminho para “estabelecer relações com a obra publicada e explicá-las à luz da 

marginália”200 e, além disso, lhe permitiram construir um glossário, que se encontra na 

quinta secção, coerente com os propósitos originais, na medida em que concordava com 

as transcrições do vocabulário do próprio Mário de Andrade.  

Cabe salientar, ainda, que a pesquisa de Telê Porto Ancona Lopez deixou um marco 

indelével dentro da historiografia crítica da obra, não só pela organização dos conteúdos 

com base nos estudos pessoais do autor, mas também por conformar uma nova 

metodologia de investigação, a qual, sem dúvida, inspirou, daí em diante, o exercício 

crítico de numerosos intérpretes. Conforme a seleção organizada por Zanotto Manfio, o 

ensaio Macunaíma: rotura e tradição (1977) de Suzanna Camargo desempenha um papel 

importante no ambiente da receção, pois ocupa-se das dicotomias que protagonizam a 

                                                 
198 D. Zanotto Manfio, “Bibliografia Comentada”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter, op. cit., p. 195. 
199 Ivi, p. 197. 
200 Ibidem. 
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obra, como ressalta o título, e ao mesmo tempo torna possível o diálogo entre elas, 

mostrando tanto os princípios de crítica social, como as soluções que se realçam dentro 

da obra. Tudo isso é realizado integrando, por uma parte, e tal como faz Mário Chaime, 

a teoria de Bakthin em La Poétique (1963) para a interpretação do género e dos elementos 

mais sensíveis da obra, como a polifonia e a sátira, e, por outra parte, uma reflexão 

intertextual baseada na leitura de L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire 

au Moyen Age et sous la Renaissance (1970) do mesmo Bakthin e de Macunaíma de 

Mário de Andrade, propondo um caminho crítico entre a produção de Rabelais e a do 

autor paulista.  

Em contrapartida, Macunaíma: da literatura ao cinema de Heloísa Buarque de 

Holanda, publicado em 1978, visa criar um encontro entre a veia artística de Mário de 

Andrade e a de Joaquim Pedro de Andrade. A crítica escolhe três núcleos principais: a 

figura de Mário de Andrade, na primeira parte; a transposição cinematográfica de 

Macunaíma, na segunda parte; para concluir, a terceira parte é protagonizada pela figura 

de Joaquim Pedro. Dentro desta obra podemos, portanto, apreciar o favorável encontro 

entre a literatura e o cinema, permitindo, ainda, criar uma ponte entre duas personalidades 

pertencentes a épocas e estéticas diferentes.  

Chegamos, depois, à prezadíssima obra de Gilda de Mello e Souza, O tupi e o alaúde: 

uma interpretação de Macunaíma de 1979, cujo título é uma referência explicita ao 

último verso de O trovador, poema da coletânea poética Paulicéia Desvairada (1922) do 

próprio Mário de Andrade. O ensaio, além de concluir uma década constelada por um 

fértil incremento de reflexões críticas e pelo incrível êxito da obra, também fora do âmbito 

literário, é lembrado, ainda hoje, quer como o “ensaio impecavelmente construído”201, 

quer como a “leitura mais radical das melhores leituras de Macunaíma”202. Este trabalho 

caracteriza-se pelo tom pioneiro da metodologia exegética abordada; de facto, a 

pesquisadora opõe-se à interpretação segundo a qual o género literário é uma composição 

enquanto “mosaico”, mas sim defende a ideia de uma estrutura narrativa enquanto 

transposição literária do princípio musical da rapsódia, resultante da junção das formas 

rapsódicas ocidentais da suite e da variação203. Por este motivo a autora, tratando analisar 

a génese criativa da estrutura da obra, vai contextualizar este processo através do âmbito 

musical, em particular o da música popular. A este respeito, concluímos que a 

                                                 
201 D. Zanotto Manfio, “Bibliografia Comentada”, in: op. cit., p. 199. 
202 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 192. 
203 G. de Mello e Souza, O tupi e o alaúde: uma interpretação de Macunaíma, São Paulo, Duas Cidades, 

1979, pp. 11-12. 
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peculiaridade da obra se situa na “tentativa de aplicar recursos musicais à análise e à 

interpretação de Macunaíma, além de delinear a linha de pensamento do escritor sobre a 

música”204.  

Em conclusão, o período desde 1969 até finais dos anos 70 foi determinante, como 

salienta José de Paula Ramos Junior, para o crescimento da produção crítica em relação 

a Macunaíma, a qual acabou por aproximar-se da classificação de obra nacional, sendo a 

protagonista de experiências teatrais e da dança, como do grande ecrã e, sobretudo, de 

uma grande quantidade e variedade de estudos críticos. A este respeito, Silvano Santiago 

propõe uma suma das alterações em âmbito crítico, já que a exegese da obra até então 

verte, geralmente, sobre os fundamentos da composição do texto literário e a estrutura da 

narração, que são considerados um objeto de estudo tanto desafiante quanto original. Por 

isso, vale a pena resumir as duas linhas metodológicas que se concretizaram naquela 

altura, a fim de ter uma panorâmica mais completa do âmbito da receção até aos Setenta: 

por um lado, a primeira linha respondeu à classificação rapsódica sugerindo uma análise 

da estrutura e dos empréstimos da tradição oral, através dos pressupostos teóricos do 

formalista russo Propp e do antropólogo estruturalista Lévi-Strauss, onde se realça uma 

interpretação nitidamente morfológica; por outro lado, a segunda linha optou pela análise 

dos empréstimos linguísticos, preferindo a corrente teórica russa de Bakhtin e francesa de 

Derrida, formando as bases para uma abordagem crítica direcionada para a interpretação 

intertextual. Esta direção crítica resolve encontrar na obra as caraterísticas da polifonia e 

da carnavalização, como solução ao “obstáculo” do género. Esta evolução no ambiente 

da receção criou os parâmetros necessários para a consagração da obra também num 

contexto internacional através das traduções para o italiano e para o francês, as quais, 

como explica Silvano Santiago, tiveram êxito junto do público cosmopolita no estrangeiro 

e se juntaram às para o inglês e o espanhol, publicadas quando Mário de Andrade estava 

ainda vivo.  

 

II.4 A terceira fase da receção crítica: o caminho interdisciplinar  

 

A inauguração de novas interpretações e uma consequente descoberta da obra no 

mundo das artes fez com que, nos anos 80, a obra ganhasse um volumoso número de 

leitores, devido principalmente a duas razões: a primeira tem a ver com o inserção da obra 

nas provas de exame para entrar nas universidades brasileiras; a segunda com a chegada 

                                                 
204 D. Zanotto Manfio, “Bibliografia Comentada”, in: op. cit., p. 200. 
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de tiragens menos prestigiosas de Macunaíma, especialmente para a realização de outras 

edições do livro, e, por isso, mais acessíveis para um público mais jovem. A este respeito, 

José de Paula Ramos Júnior confirma que, durante esta década, os estudantes 

demonstraram um notável interesse em relação à rapsódia, um resultado que reflete a 

crescente comercialização da obra em tiragens mais ou menos exclusivas que, 

indubitavelmente, lhe permitiram alcançar o estatuto de “fenómeno editorial” 205.  

A partir da década de Oitenta, assistimos a uma grande quantidade de estudos 

universitários, cujos resultados testemunham um salto qualitativo adicional na receção 

critica. A obra, passando a ser objeto de estudo principal em numerosas teses de mestrado 

e doutorado, confirma que a sua inserção no âmbito universitário estimulou e revitalizou 

significativamente o interesse em atingir determinados tópicos pela realização de 

reflexões transversais e interdisciplinares, mas também para introduzir novas abordagens 

metodológicas, muitas vezes específicas, na interpretação da obra literária. A maioria dos 

trabalhos da época são fruto de dissertações, que frequentemente se apresentam em forma 

de investigações críticas só após uma revisão prévia. De qualquer forma, tentaremos 

analisar as dissertações e os ensaios académicos que contribuíram, progressivamente, 

para pôr Macunaíma num lugar de destaque, deixando-nos guiar pelas brilhantes 

intuições que motivaram o enriquecimento de leituras estimulantes e originais.  

Podemos introduzir a visão crítica da década de Oitenta através do olhar de Robson 

Pereira Gonçalves, que publica, em 1982, o ensaio Macunaíma: carnaval e malandragem 

em que o autor estuda o elemento da carnavalização dentro da obra através da 

sociologia206. O ensaísta, deste modo, consegue descobrir diálogos inéditos para a 

interpretação da complexa “busca da identidade brasileira”, já que escolhe investigar 

entre planos paralelos, o da literatura e o da sociologia, utilizando como apoio a teoria de 

Bakhtin da “literatura carnavalizada” e a de Roberto da Mata em Ensaios de Antropologia 

Estrutural (1973) e Carnavais, malandros e heróis (1979).  

À luz desta visão emerge, já a partir dos anos 80, um molde mais cativante e “ousado”, 

que não permanece indiferente às questões culturais e sociais que a obra salienta, 

utilizando, timidamente, até algumas noções da antropologia. Vemos que esta mudança 

de abordagem vai surgir especialmente em relação às metodologias de análise, sem 

esquecer que a maioria dos estudos se adaptavam à impostação exegética da receção 

                                                 
205 Esta condição ainda se manifesta na contemporaneidade, já que “a palavra ‘Macunaíma’ na Internet 

regista mais de 50.000 resultados em sites do país”, porém, “sob o critério numérico da população do Brasil 

comparada ao seu leitorado, não se pode dizer que a obra se tornou verdadeiramente popular”. J. de Paula 

Ramos Junior, “A fortuna crítica de Macunaíma”, op. cit., p. 126. 
206 D. Zanotto Manfio, “Bibliografia Comentada”, in: M. de Andrade, op. cit., p. 200. 
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anterior, ainda quando as tendências críticas se abrem em direção a caminhos com base 

interdisciplinar. A procura de um novo entrelaçamento crítico entre diferentes disciplinas 

vai-se consolidar com a reflexão de Randall Johnson que, na obra Macunaíma: do 

modernismo na literatura ao cinema novo, publicado em 1982, apresenta o encontro entre 

Macunaíma e a transposição cinematográfica da obra. O que Randall Johnson expõe é 

não apenas um diálogo de matriz comparativa entre Mário de Andrade e Joaquim Pedro, 

mas sim a consideração, também, das teorias de especialistas de destaque daquela época, 

quer no campo da semiologia, quer do cinema, tentando realçar a “tradução” dos 

elementos formais do texto. O ensaísta propõe estas temáticas através duma organização 

cronológica, já que vai seguir passo a passo os progressos da obra no ambiente literário 

dos anos 20 e a consequente elaboração dos conteúdos de Macunaíma do ponto de vista 

cinematográfico dos anos 70. Deste modo, a partir da narração rapsódica até chegar ao 

Cinema Novo do ponto de vista do realizador e tratando descrever os conteúdos do 

passado através dos instrumentos do seu presente histórico, Johnson regista posturas 

teóricas emergentes e “importadas”, como por exemplo as de Umberto Eco e de 

Gianfranco Bettini, que, sem dúvida, desempenham um papel de destaque, já que elevam 

o grau de atualização da pesquisa.  

Em contrapartida, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, em substituição da forma 

própria do texto, põe em primeiro lugar o caráter “fantástico” do conteúdo da obra, 

enquanto unidade que permite refletir a singularidade da obra junto com o interesse do 

público. A sua obra, intitulada Astronomia do Macunaíma e publicada em 1984, focaliza-

se, principalmente, na componente ficcional da rapsódia, sendo uma das obras mais 

complexas da literatura brasileira até então. O autor considera preferível ressaltar as 

formas e as modalidades de leitura que Macunaíma permite, já que pendem, na maioria, 

para a inclusão de campos disciplinares alternativos. A este respeito, o ensaísta, 

(re)direcionando os assuntos de destaque dentro da ficção, realça um aspeto de destaque 

no contexto da receção, ou seja, a anterior preocupação com a pluralidade de género 

literário torna-se, a partir da segunda metade do século, verdadeiro interesse pela sua 

intrínseca flexibilidade. De facto, como salienta Diléa Zanotto Manfio na “Bibliografia 

comentada”, embora Astronomia seja um ensaio breve, consegue falar de temáticas 

árduas enquanto menos intuitivas para o leitor comum, comentando as caraterísticas da 

obra que vão despertar o “fascínio” do público relativamente às referências da mitologia 

ameríndia da obra. Por essa razão, o crítico salienta a questão das “‘possíveis’ fontes da 
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rapsódia”207 a fim de criar um paralelismo entre estas e a classificação da natureza do 

ponto de vista indígena. O assunto da astrologia desempenha um papel importante neste 

contexto, já que delineia mais nitidamente o olhar dos nativos ameríndios, considerando 

que é através dela que se podem compreender figuras de destaque como a de Vei e de Ci, 

entre muitas outras. Este estudo tem, ainda, o apoio de ilustrações que representam 

instrumentos musicais da tradição indígena e de uso quotidiano para facilitar a 

compreensão da narração e para destacar a noção de “civilizado”208 dentro da obra, de 

acordo com a perspetiva “ao invés” que Mário de Andrade desejava criar.  

Outra investigação relevante é A picaresca espanhola e Macunaíma de Mário de 

Andrade de Heloísa Costa Milton, publicada em 1986, a qual, como sugere o título, 

pretende ressaltar as analogias entre a figura do pícaro, fruto da literatura espanhola, e a 

do protagonista da obra modernista. A estudiosa inaugura, desta forma, uma direção 

interpretativa inédita e inclusiva, já que é a partir da década de Setenta “surgem estudos 

que procuram articular as relações concretas entre as literaturas brasileiras e hispano-

americana”209.  

O estudo de Carlos Eduardo Ornelas Berriel, intitulado Dimensões de Macunaíma: 

filosofia, gênero e época e publicado em 1987, estabelece, pela primeira vez, uma 

reflexão sobre as dicotomias “campo/cidade e capitalismo/liberalismo”210 que se 

manifestam de maneira recorrente na narração. O ensaio tenta encontrar no texto os 

pressupostos para construir um diálogo de molde político e cultural. Deste modo, o autor, 

colocando a estética de Macunaíma no lugar central da discussão, analisa a composição 

do texto com o suporte de teorias filosóficas que se focam, principalmente, no conceito 

de mito e epopeia.  

Completamos a série de referências bibliográficas comentadas por Zanotto Manfio 

com a obra Macunaíma: a pedra mágica do discurso (1988) de Eneida Maria de Souza. 

O ensaio é uma obra fundamental e obrigatória para compreender os progressos da fortuna 

crítica de Macunaíma, além de representar, sem dúvida, uma metodologia original. A este 

respeito, o trabalho de Souza visa resgatar os mecanismos linguísticos presentes na 

rapsódia, tentando aproximar o aspeto relacionado com os empréstimos da fala indígena 

e dos regionalismos a uma leitura de tipo intertextual. O objetivo da investigadora, 

portanto, persegue as peculiaridades do discurso do protagonista do livro, como ela 

                                                 
207 Ivi, p. 202. 
208 Ibidem. 
209 S. Santiago, “A trajetória de um livro”, in: op. cit, p. 191. 
210 Ivi, p. 203. 
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mesma aponta. E acrescenta que, sendo a “recuperação de uma ‘fala nova’”, exalta-se 

naturalmente o “convívio de inúmeras formas linguísticas, oriundas dos lugares mais 

afastados do país”211, que permitem de “desregionalizar” a formação textual. A partir 

destes pressupostos, Souza analisa o sentido ao qual aludem as metáforas e as 

alusões/provocações, especialmente em relação às peculiaridades da língua portuguesa 

como linguagem “importada”: a ensaísta sugere que a função delas é, principalmente, a 

de chamar a atenção para a norma linguística do português europeu, considerando 

também a relação que existe entre o caráter “hegemónico” da língua portuguesa de 

Camões e o adaptamento à hierarquização social (e económica) imposta pelos 

colonizadores. A autora salienta, deste modo, que o autor exerce uma posição de destaque 

dentro da narração, dado que se propõe como vigiante da língua enquanto autoridade que 

se impõe à “hieraquização” da fala, carregando, ainda, essa responsabilidade na voz do 

papagaio. Deste modo, Souza identifica no herói um “trabalho de decifração dos signos 

e a preocupação em voltas às suas origens [que] constituem a hermenêutica do texto” 

além da “intenção de descobrir o sentido escondido e secreto dos vocábulos”212, que se 

estabiliza graças ao pretexto da perda e da consequente busca da Muiraquitã. Esta pedra, 

como acrescenta a ensaísta, constitui, também, um pretexto, pois ela utiliza-a para 

reconstruir a intenção “oculta” de Macunaíma, ou seja, a “transformação do vocábulo 

perdido que o narrador tenta resgatar na busca da pedra-signo, das palavras difíceis e 

preciosas da retórica”213. Este brilhante cruzamento entre níveis, literal e metalinguístico, 

vem acompanhado pelo formalismo russo e utiliza, ainda, o estruturalismo e o pós-

estruturalismo. Como a mitologia ocupa uma posição de destaque dentro da narração, 

especialmente com o auxílio de uma estrutura fragmentada que permite o ajustamento de 

peças diferentes, a pesquisadora utiliza o “viés antropológico de Lévi-Strauss, no que diz 

respeito à articulação paradigmática de temas e personagens” a fim de consagrar um 

“estudo semiológico do texto em que a interpretação minuciosa de procedimentos 

discursivos prevaleceu”214. Em conclusão, podemos considerar esta perspetiva crítica 

como o resultado de uma postura extremamente atual, já que Souza realiza uma 

investigação baseando-se em pontos de vista alternativos e multidisciplinares, utilizando 

                                                 
211 E. Maria de Souza, “A pedra mágica do discurso”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter, Ed. Crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature 

latino-américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, p. 295. 
212 Ivi, p. 299. 
213 Ibidem.   
214 J. Neves e R. Lima, “As posturas assumidas por Eneida Maria de Souza no cenário da crítica literária 

contemporânea”, XV Encontro Abralic, 2016, p. 1635.  
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a variedade como fonte-prima para a perseguição de um dos temas mais cativantes de 

Macunaíma. Além disso, A pedra mágica do discurso merece, naturalmente, uma menção 

especial, não apenas pela razão de que vai concluir uma era da receção crítica, mas 

também pela estruturação metodológica e organizativa do discurso crítico.  

À luz do que foi analisado podemos concluir que, por volta dos anos 70 e 80, 

amadureceu uma visão muito mais propícia relativamente aos conteúdos e à forma de 

Macunaíma. Com a produção de numerosas transposições da obra no mundo das artes e 

do cinema a obra ganhou uma visibilidade internacional e, com o surgimento de estudos 

que abrem um caminho tendencialmente interdisciplinar, as sucessivas investigações têm 

a tendência espontânea para procurar, a priori, uma direção interpretativa mais dinâmica. 

Esta postura é fruto, também, duma responsabilização coletiva no campo da crítica 

brasileira no que se refere à intenção originária de Mário de Andrade e, mais em geral, 

do Modernismo em si. De facto, o academismo excludente da inteligentsia do passado 

não tem mais nada a ver com o interesse pela cativante empresa linguística, literária e até 

sociológica do autor paulista. Neste contexto, julgamos pertinente acrescentar a avaliação 

proposta por Santiago em relação à posição da obra de Mário de Andrade no ambiente 

cultural brasileiro dos anos 80. O crítico salienta que, nos finais da década, a rapsódia 

“faz parte do repertório cultural mínimo de qualquer ginasiano ou universitário inquieto 

nas suas reflexões de cunho nacionalista” e acrescenta que Macunaíma chegou a um 

estatuto tão privilegiado tanto no contexto académico como no diário que “intromete-se 

nas conversas do cotidiano boêmio e é citado até mesmo pelos estereotipados personagens 

das novelas de televisão”215. Em síntese, nas palavras de Santiago, “o anti-herói de Mário 

passou a ser figura de citação obrigatória, adquirindo um prestígio popular que só 

personagens de José de Alencar ou Machado de Assis tinham conseguido”216. 

Com a chegada dos anos 90, estabeleceu-se não só uma perspetiva de mais amplo 

alcance, mas também se reforçaram os exercícios de especialistas, provando, mais uma 

vez, que a leitura crítica desta obra literária requer e ajuda reflexões profundas e dispostas 

a abranger as ininterruptas atualizações dentro do campo académico e, ainda, do contexto 

cultural internacional.  

A obra modernista investe-se de múltiplas, até inesperadas, interpretações e 

comparações, já que esse continuum de leituras críticas garante um espontâneo 

rejuvenescimento de Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, tornando-a cada vez mais 
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interessante e atual. Na linha crítica dos Noventa cabe salientar: Mário de Andrade/Hoje 

do já mencionado Carlos Eduardo Ornelas Berriel e Mário de Andrade, plural de Elisa 

Angotti Huhn, ambas publicadas em 1990. Em 1993 aparecem numerosos ensaios, entre 

os quais se destacam Macunaíma e a ficção de fronteira de Raul Antelo, Tristes estrelas 

da Ursa: Macunaíma de José Antonio Pasta Jr. e Macunaíma ou o mito da nacionalidade 

de Urias Arantes.  

Dentro desta série, a temática proposta por Arantes toma em consideração a noção de 

partida de Mário de Andrade, ou seja a formação nacional brasileira, para se questionar 

sobre “o mito do processo de formação de uma identidade nacional na literatura 

brasileira”217, focando-se, principalmente, nos instrumentos utilizados pelo autor – como 

a emblemática transposição da rapsódia musical na composição da narração – na forma e 

nos conteúdos do texto, os quais vão justificar “razão estética” da “distribuição 

espacial”218. Além disso, Arantes põe em primeiro lugar os fundamentos da criação de 

uma conceção de identidade, que é realizada por Mário de Andrade tanto através da 

revisitação dos padrões literários estrangeiros anteriores (o arcadismo e o romantismo) 

como através da oposição paralela relativamente a estes movimentos culturais: o objetivo 

é o de concretizar uma cisão definitiva com as ideologias do passado, que visavam 

legitimar o elitismo das classes nobres brasileiras, e criar uma literatura essencialmente 

“nacional”, de acordo com os movimentos europeus. Portanto, o assunto relacionado com 

a classificação da rapsódia alimenta, mesmo depois de muitas décadas, as interpretações 

da receção crítica, embora através dum olhar mais adequado e abrangente.  

A este respeito, com a chegada de Mariodeandradiando de Telê Porto Ancona Lopez, 

em 1996, a proposta literária de Mário de Andrade encontra a brilhante escrita de uma 

das maiores estudiosas do autor modernista, a qual contextualiza as diferentes 

personalidades deste, desde a de ensaísta até à de poeta, construindo uma meditação que 

abrange a sua posição dentro do ambiente literário da década de Vinte. Deste modo, não 

faltam as leituras comparativas entre as primeiras publicações do autor e as produções da 

sua maturidade. Com Mariodeandradiando, Telê Porto Ancona Lopez não só cria os 

pressupostos para uma versão do ponto de vista mais biográfico do seu percurso 

intelectual, mas também consegue esclarecer os pontos-chave da sua viagem no mundo 

literário.  

                                                 
217 U. Arantes, “Macunaíma ou o mito da nacionalidade”, discurso, n. 20, 1993, p. 157. 
218 Ivi, p. 162. 
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Com o advento do século XXI surgem críticas interpretativas ainda mais atualizadas e 

multi-perspéticas se considerarmos que o Brasil, nos anos 2000, foi marcado pela 

transição política do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da 

Silva e, ainda, a tendência estava muito ligada à ação de recuperar a ideia de nação, 

assunto que bem acompanha a leitura “nacionalista” de Mário de Andrade em 

Macunaíma. Daí decorrem propostas extremamente desafiantes, do ponto de vista do 

exercício crítico, como a de José Miguel Wisnik que, com Cultura pela culatra, em 2000, 

confirma a renovação de temáticas que anteriormente dominavam a discussão em torno 

do caráter perturbador da obra modernista. A adaptação interpretativa baseada nos 

fenómenos intelectuais correntes reitera-se, embora com propostas e metodologias 

diferentes, ao longo dos anos; porém, o ensaio destaca-se não apenas pela escolha do 

assunto desafiante, mas também pela abordagem diferente em relação às duplicidades que 

existem dentro do texto. A este propósito, Wisnik relata a questão que abrange a cultura 

popular e a cultura erudita dentro da obra, mantendo o enfoque sobre o elemento da 

Muiraquitã, enquanto objeto que engloba os valores da tradição indígena amazónica, 

posto em relação com a aquisição de uma identidade-outra, ou seja, a de “objeto de 

coleção”, de acordo com os objetivos do negociante avarento. À luz desta temática, o 

crítico, antes de introduzir a sua leitura sobre a passagem da francesa e o gigante, 

esclarece as razões que o motivaram a debruçar-se sobre a obra de Mário de Andrade de 

um ponto de vista contemporâneo: a génese desta pesquisa tem a ver com um convite, por 

meio dum site, que aspira a estimular e produzir novas interpretações de “uma 

reapropriação do texto segundo as modalidades do suporte informático/internético, onde 

se põe em jogo o destino do ‘livro depois do livro’”219.  

Esta é precisamente a temática principal da investigação de Giselle Beiguelman, 

“midiartista” e docente de universidade, que realizou um projeto inteiramente dedicado à 

relação entre a literatura e os novos media, a sua área de especialização. Como o seu 

projeto implicou a criação duma exposição artística, cujo objetivo era o de representar a 

repercussão da cultura das novas tecnologias (das redes às transformações estéticas e 

digitais) sobre o leitor, “a situação exigia, […] um posicionamento sobre o lugar atual do 

literário” onde Macunaíma, agora um clássico literário, “tornava-se ao mesmo tempo 

espetáculo e objeto de manipulação midiática”220. Deste modo, Cultura pela culatra de 

Wisnik insere-se, ao mesmo tempo, quer no contexto artístico, quer no contexto literário 

                                                 
219 J. Miguel Wisnik, “Cultura pela culatra”, Teresa, n. 1, 2000, 92-103, p. 94. 
220 Ibidem. 
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emergentes e, aproveitando a brilhante pesquisa supramencionada, engloba, por 

consequência, a proposta expositiva que acompanhava esse projeto, ou seja, a grande 

exposição sobre Macunaíma ideada por Gisela Magalhães, que estreou em 1999 no SESC 

Belenzinho. Trata-se, portanto, dum trabalho que visa redescobrir a obra sugerindo uma 

perspetiva mais “coletiva”, cujo objetivo não é apenas partilhar uma interpretação 

inovadora do texto modernista, mas também o de incentivar a repartição de contextos 

específicos de um livro em diferentes formas académicas ou artísticas. Além disso, o 

estudo de Wisnik introduz a efetiva capacidade da obra de manifestar a sua grandiosidade 

através do meio artístico e visual, mas sobretudo de renovar, década após década, o seu 

caráter atual graças à macunaímica natureza seccional: a fragmentariedade da rapsódia 

torna-se cada vez mais apreciada pela crítica e, com a chegada do século XXI, ganha 

progressivamente novas intervenções trans- e interdisciplinares. A reflexão do próprio 

Wisnik sintetiza plenamente a mudança de parâmetros em relação à receção da obra:  

 

a atualidade de uma obra se mostra quando as condições que a geraram, as 

expectativas e apostas do autor, o chão concreto em que ela se formulou, se deslocam 

contra ela mas, ao mesmo tempo, graças à sua complexidade interna, a favor dela221.  

 

Como sublinha o título, a obra crítica A estética de Mário de Andrade de Leda Miranda 

Huhne, publicada em 2002, procura encontrar uma visão que abranja duas perspetivas 

diferentes, a filosofia e a literatura, que explicitam a estética tanto de Macunaíma como 

da inteira produção modernista do autor. A construção deste olhar permite à autora 

observar o seu percurso literário e descobrir, através de três conceitos, que o autor utilizou 

uma estética de caráter ontológico. Os elementos-guia a partir dos quais se originou a 

insólita e extraordinária criatividade do autor paulista são representados pela linguagem, 

pelo tempo e pela verdade.  

Uma outra posição de destaque dentro da receção crítica é ocupada por Alfredo Bosi 

que, com o ensaio Situação de Macunaíma, publicado em 2003222, resolve “situar 

Macunaíma no roteiro estético e ideológico de Mário” e “no contexto de signos e valores 

dominantes na República Velha que, ao sair à luz o livro, vivia os seus últimos 

momentos”223. Bosi, ao sublinhar as duas vertentes que caracterizam a obra, ou seja, o 

princípio da narração mitológica em forma de episódios e a busca da identidade, consegue 

                                                 
221 Ibidem. 
222 O ensaio crítico aparece, também, na segunda edição, publicada em 2003, crítica de Macunaíma: o herói 

sem nenhum caráter curada por T. P. Ancona Lopez. 
223 A. Bosi, “Situação de Macunaíma”, in: A. Bosi, Céu, Inferno, Ensaios de crítica literária e ideológica, 

São Paulo, Editora 34, 2003, p. 189. 
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dar-nos um reflexo dos pressupostos, não apenas ideológicos, mas também históricos que 

influenciaram Mário de Andrade.  

Outra obra crítica que mereceu atenção especial já no começo da nossa reflexão sobre 

o percurso crítico de Macunaíma, é a de Noemi Jaffe, que tem um olhar bem claro dos 

pressupostos que garantem uma interpretação completa da rapsódia na época da 

contemporaneidade: por um lado, é necessário um estudo do percurso crítico animado, 

capaz de se predispor como instrumento de apoio durante a leitura do texto; por outro 

lado, a consciência individual da relevância do livro no contexto escolar enquanto texto 

representativo da identidade nacional brasileira. O ensaio em questão é Macunaíma que 

faz parte da coleção de volumes da Folha Explica, publicado pela Publifolha em 2001, 

com uma forte repercussão na atualidade, não apenas pela grande dedicação da estudiosa 

em introduzir numerosas notas explicativas ao longo do texto da narração, mas sobretudo 

pela adaptabilidade desta versão da obra a um público de amplo alcance. O livro foi 

publicado também pela editora FTD Educação, preocupada, principalmente, com a 

produção de material didático, a qual, ao imprimir, em 2016, uma nova edição do clássico 

da literatura brasileira, considerou a posição intelectual de Jaffe como a mais adequada 

pela leitura transversal da rapsódia. Deste modo, nasceu a primeira edição duma outra 

versão da obra-prima e, desta vez, enriquecida com 520 notas e um glossário de quase 

700 verbetes, junto com o posfácio e as ilustrações organizadas por Mariana Zanetti. De 

facto, o trabalho crítico de Jaffe destaca-se, nomeadamente, por ser fruto de uma resposta 

concreta aos seus alunos que, ao par de muitos clássicos literários, tiveram não poucas 

dificuldades em “deglutir” uma obra tão enciclopédica, por isso a crítica visa construir e 

comentar a obra de modo que seja mais “palatável” tanto para o leitor comum como para 

o jovem aluno. Portanto, a mesma Noemi Jaffe, no posfácio, confirma, a partir da sua 

prolongada experiência como professora de literatura brasileira no ensino médio em São 

Paulo, que muitas leituras obrigatórias são caraterizadas por uma “distância da linguagem 

e dos ambientes […] as dificuldades são grandes” e acrescenta que muitos dos seus 

colegas “para lidar com esses obstáculos […] acabam por abordar livros […] de forma 

esquemática e quase burocrática”224 utilizando uma metodologia que mal estimula os 

jovens alunos. A este respeito, a sua promessa é fazer com que o estudante descobra esta 

obra, não através dum mero “exercício de memória”225, mas sim experimentando “uma 

                                                 
224 N. Jaffe, “Posfácio, Pensamento sobre herói de múltiplos caracteres”, in: M. de Andrade, Macunaíma: 

o herói sem nenhum caráter, M. Zanetti (ilustrações), N. Jaffe (posfácio e notas), São Paulo, FTD Educação, 

2016, p. 199.  
225 Ibidem. 
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leitura ativa e crítica, em que o interesse pela obra seja despertado pelos temas, pelas 

polémicas, pelas comparações com situações atuais e reais”226. Além disso, a professora 

sublinha que como Macunaíma é, naturalmente, uma obra significativa para o jovem 

leitor como metáfora de um complexo “grande mal”, “se o aluno tiver a oportunidade de, 

com ele, refletir sobre a nossa condição e espelhar-se nesse personagem enquanto ri e 

acompanha suas desventuras, então o livro terá cumprido o seu destino de estrela”227. 

É a partir deste pressuposto que, de facto, a obra, sendo qualificada como clássico da 

literatura, aparece no programa escolar do ensino médio das escolas brasileiras e como 

leitura obrigatória no vestibular, até num sem-número de cursos universitários, como 

salienta José de Paula Ramos Júnior228.  

Existe ainda o apoio de outras formas, embora capilares, fundamentais para o estudo 

da obra e pelo particular suporte que oferecem perante o estudo crítico que nos propomos 

realizar. Por exemplo, o canal educativo TV Escola lançou no dia 2 de novembro de 2009 

o documentário Mário de Andrade: reinventando o Brasil, um produto da série “Mestres 

da Literatura”. A TV Escola, fundada pelo Ministério da Educação, pode ser considerada 

como instrumento que, embora de forma diferente do ensino presencial tradicional, 

estimula o interesse pela literatura do autor modernista. Neste contexto, conforme as 

informações exibidas no sítio web do Ministério da Educação, o documentário “com 

aproximadamente 30 minutos, traz a biografia e faz um estudo das obras de Mário de 

Andrade”229 e, ainda, vai “relacionar a relevância de sua produção cultural com a história 

do país”230. Dentro do episódio há também uma intervenção que só se foca em 

Macunaíma, obra comentada por críticos e especialistas do autor, até aos fãs da rapsódia, 

visando apresentar uma leitura completa e abordável do universo modernista sob a 

perspetiva de Mário de Andrade.  

Registam-se depois as obras de Moacir Wernek de Castro e Eduardo Jardim, cujos 

títulos são respetivamente Mário de Andrade: exílio no Rio, de 1989, e Mário de 

Andrade: a morte do poeta, de 2005, e que são extremamente relevantes para o 

conhecimento da vida do autor paulista, não apenas por tentarem uma nova abordagem 

com um olhar mais definido sobre a ideologia do autor, mas, também, por resolverem 

                                                 
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
228 J. de Paula Ramos Júnior, “Noventa anos de “Macunaíma”, Jornal da USP, 13 agosto 2018, 

https://jornal.usp.br/artigos/noventa-anos-de-macunaima/ [última consulta: 6/04/2021]. 
229 “Documentário aborda obras e biografia de Mário de Andrade”, Ministério da Educação, gov.br, 30 

outubro 2009, http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/210-1448895310/14561-documentario-aborda-

obras-e-biografia-de-mario-de-andrade [última consulta: 6/04/2021]. 
230 Ibidem. 

https://jornal.usp.br/artigos/noventa-anos-de-macunaima/
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/210-1448895310/14561-documentario-aborda-obras-e-biografia-de-mario-de-andrade
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/210-1448895310/14561-documentario-aborda-obras-e-biografia-de-mario-de-andrade
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situar a sua personalidade multifacetada num contexto político, académico, social e até 

mesmo privado. O primeiro conta com as memórias de Wernek de Castro e o suporte das 

cartas, já que o autor e Mário de Andrade experimentaram um intenso período de convívio 

no Rio entre 1938 e 1941; o segundo representa um aprofundamento sobre a permanência 

do autor no Rio, mas analisa os acontecimentos de um ponto de vista intelectual, 

garantindo uma postura mais “democrática” e destacada em comparação com a primeira.  

Para além destes trabalhos, cujo enfoque é apenas um momento singular e menos 

conhecido da vida do autor paulista, em 2019 estreou Em busca da alma brasileira – 

biografia de Mário de Andrade de Jason Tércio, uma biografia cujo nome alude 

claramente ao título da sua obra mais conhecida que propõe uma panorâmica exaustiva 

do percurso literário do autor, visando descrever o génio criativo através do suporte de 

material bibliográfico e documentos, e esclarecer qualquer dúvida em relação à complexa 

individualidade de Mário de Andrade.  

Portanto, tomando consciência da abordagem “flexível” que permite a postura do autor 

dentro do âmbito cultural brasileiro, os estudos vão, progressivamente, aproximando-se 

de uma busca, cada vez mais detalhada, das peculiaridades que fazem parte do seu grande 

contributo dentro da macro-realidade literária do Brasil. Neste âmbito, salientamos, ainda, 

que embora haja uma indubitável abundância de conteúdos dentro da narração, o tópico 

do género e da identidade sobressaem frequentemente e, sobretudo, têm alimentado 

numerosas discussões. Além disso, cabe sublinhar que a evolução da receção crítica 

define também as mudanças que, através do progresso dos meios de comunicação, se 

formaram ao longo das décadas, desde a publicação da obra até à nossa época, tanto no 

âmbito dos métodos de divulgação, como do público. Deste modo, notamos que o estudo 

crítico, apesar de reconstruir meticulosa e pacientemente os propósitos duma das obras 

mais significativas do autor, recorreu a uma abordagem que requer e se disponibiliza – 

pela sua natural abertura disciplinar e metodológica – para compartilhar as suas soluções 

interpretativas com vários materiais de suporte, entre os quais se destacam o mundo 

artístico, os canais mediáticos e o cinema, que não só criam diferentes contextos e 

perspetivas que resgatam as finalidades artísticas e sociais da obra em si, mas também 

certificam a necessidade de privilegiar a receção crítica, fundamental para a realização de 

perfis sempre atualizados do “herói da nossa gente”.  

 

II.5 A receção de Macunaíma no contexto artístico e cultural brasileiro  
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O levantamento de um campo crítico sólido e atualizado em relação a Macunaíma 

criou um terreno profícuo para a adaptação cinematográfica da rapsódia que se 

concretizou no filme homónimo realizado por Joaquim Pedro de Andrade em 1969. Foi 

grande, aliás, a contribuição cultural que a transposição cinematográfica, teatral e até a 

dança trouxeram ao universo crítico brasileiro e internacional, tanto que este filme pode 

ser considerado um ponto de partida importante tanto pelo que se refere ao aspeto da 

divulgação da obra, como na integração de um novo enquadramento artístico e, ainda, 

social de Macunaíma. O cineasta Joaquim Pedro de Andrade, a par da intelectualidade 

complexa manifestada por Mário de Andrade na obra modernista, desempenha, também, 

o papel de outsider, visto que ele próprio não se conforma totalmente com o tropicalismo. 

Como esta corrente artística, segundo o mesmo realizador, “sempre foi completamente 

furada como movimento”231, nota-se a predisposição de Joaquim Pedro de Andrade para 

ditar as suas próprias regras quer no trabalho da montagem quer no uso acentuado das 

cores. Por outro lado, num quadro histórico peculiar em que apenas cinco anos antes da 

estreia do filme houve o golpe que instaurou a ditadura militar no país, as artes, antes de 

tudo, traduziam e denunciavam as falhas políticas e financeiras. Em particular, a corrente 

do Cinema Novo232 teve a oportunidade de revelar a sua perspetiva sobre o Brasil, já que 

no fim da sua primeira fase, principalmente baseada na descrição da realidade rural, se 

dedicou à “classe média urbana e [às] incertezas políticas e sociais”233, influenciada, 

naturalmente, pelo contexto pós-golpe. Destacando-se por se opor à “visão colonizada, 

idealizada e inconseqüente da realidade brasileira”234 promovida pela produção habitual 

de São Paulo e de Vera Cruz, Joaquim Pedro de Andrade, de acordo com os outros 

membros do Cinema Novo, viu em Macunaíma a possibilidade para ilustrar a essência 

do Brasil moderno. Por essa razão, tentou descrever a nação através da metáfora do autor 

paulista, já que a sua obra dispõe das ferramentas necessárias para representar um “Brasil 

                                                 
231 “Joaquim Pedro fala de Macunaíma – Texto de Joaquim Pedro de Andrade sobre Macunaíma. Arquivo 

Filmes do Serro, sem data”, IBERMEDIA Digital – Plataforma de cine iberoamericano, 

http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/articulos/joaquim-pedro-fala-de-macunaima/ [última 

consulta: 23/03/2021].  
232 Dentro deste movimento artístico destacam-se, na primeira fase, os filmes Vidas Secas de Nelson Pereira 

de Santos de 1964 e Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha, que estreou no mesmo ano, os 

quais, entre outros, se baseiam na representação cinematográfica do mundo rural brasileiro e na miséria que 

o caracteriza. A segunda fase é protagonizada por temas que têm a ver com a realidade urbana e os seus 

contrastes políticos, dentro da qual é preciso mencionar O desafio de Paulo César Saraceni de 1965, Terra 

em Transe de Glauber Rocha de 1967, O Bravo Guerreiro de Gustavo Dahl de 1969 e Macunaíma de 

Joaquim Pedro de Andrade que saiu no mesmo ano. 
233 Ivi, p. 25. 
234 Ibidem. 

http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/articulos/joaquim-pedro-fala-de-macunaima/
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cheio de crises”235. Neste aspeto, Joaquim Pedro encontra através da obra, ainda, a 

possibilidade para representar e denunciar as desigualdades dentro da nação:  

 

Este “racismo velado” fica evidente na obra cinematográfica, a exclusão social fica 

evidente na cena do “pau de arara” trazendo os migrantes para a cidade, e o motorista 

do caminhão manda todos descerem e avisa que a partir daquele ponto é cada um 

por si. A sobrevivência depende da adaptabilidade, o poder de Macunaíma, e ele se 

adapta236. 

 

Valter Aparecido Barcala acrescenta que, a partir deste momento do enredo, há um 

afastamento da obra literária, embora a versão cinematográfica tente manter “o 

‘fantástico’, o folclórico original do livro”. A este respeito, o próprio cineasta diz que 

utilizou “o essencial da lenda, para torná-la mais ativa para a plateia”237 e salienta que “o 

canibalismo, por exemplo, é tratado no filme com a maior naturalidade, sem artifício. Isso 

o torna mais próximo e incômodo”238. Portanto, muitas cenas, como também as 

caraterísticas de alguns personagens, são, naturalmente, transformadas ao passar pela 

adaptação. Como resultado, vemos um herói-protagonista (interpretado, na parte inicial, 

por Grande Otelo) que nasceu “no lugar chamado Pai da Tocandeira”, em vez que à beira 

do Rio Uraricoera: uma escolha pela qual, desde o começo do filme se nota uma 

“independência da leitura crítica e radicalizante do cineasta”239.  

Além disso, o realizador introduziu outras alterações; entre as muitas, salientamos a 

da personagem de Ci, a Mãe do Mato e rainha das amazonas (interpretada por Dina 

Sfat) que no filme “se torna uma guerrilheira urbana que luta contra o governo”240, 

conhecida por Macunaíma no contexto metropolitano. Esta escolha artística é destinada, 

em primeiro lugar, a construir uma personagem que reflita o lado mais espinhoso da 

época: de facto, nos finais dos Sessenta a ditadura pejorou e a guerrilha tornou-se uma 

constante do cotidiano. Em segundo lugar, no filme conforma-se a atualização duma 

personagem da mitologia indígena com o objetivo de torná-la mais “palatável” para o 

público, introduzindo, através do papel de Mãe do Mato, um ideal feminino mais 

moderno, puramente feminista e lutador.  

                                                 
235 V. Aparecido Barcala, op. cit., p. 2. 
236 Ivi, p. 4. 
237 “Joaquim Pedro fala de Macunaíma – Texto de Joaquim Pedro de Andrade sobre Macunaíma. Arquivo 

Filmes do Serro, sem data”, op. cit., http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/articulos/joaquim-

pedro-fala-de-macunaima/ [última consulta: 23/03/2021]. 
238 Ibidem. 
239 H. Buarque de Hollanda, Macunaíma: da literatura ao cinema, Rio de Janeiro, J. Olympio, Empresa 

brasileira de filmes, 1978, pp. 74-75. 
240 W. Andrioli Guedes, “Brasil canibal: Antropofagia e tropicalismo no Macunaíma de Joaquim Pedro de 

Andrade”, Tese de Pós-Graduação, Universidade Federal Fluminense, 2011, p. 94.  

http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/articulos/joaquim-pedro-fala-de-macunaima/
http://ibermediadigital.com/ibermedia-television/articulos/joaquim-pedro-fala-de-macunaima/
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Por fim, uma variação ainda mais evidente na transposição cinematográfica é, sem 

dúvida, o desaparecimento da magia. Embora exercitasse uma função significativa dentro 

da prosa, a falta do elemento mágico permite ao realizador focalizar-se nos aspetos mais 

concretos da narração, ou seja, ele prefere tornar a maior parte dos personagens da 

mitologia figuras exemplificativas da realidade brasileira daquele momento histórico. A 

ideologia de Joaquim Pedro de Andrade, com efeito, marca a diferença no âmbito da 

receção, pois foi capaz de realizar um paralelismo de caráter sociocultural com a visão da 

corrente modernista, já que, segundo Randall Johnson,  

 

The adaptation is not merely an attempt at expressing the ideas of 1928 work in a 

different medium. Rather, it’s a critical reinterpretation and an ideological 

radicalization of Mario de Andrade’s rhapsody cast in terms of the social, economic 

and political realities of the late sixties241. 

 

Portanto, podemos considerar a transposição cinematográfica de Macunaíma, não 

apenas como parte integrante de uma ação artística que bem se proporciona aos conteúdos 

modernistas, mas também um ponto de partida extremamente relevante para a divulgação 

e a acessibilidade tanto do enredo, como da mensagem da obra. Outrossim, além de 

aportar um grande êxito do ponto de vista crítico e uma visibilidade maior ao Cinema 

Novo, que, até àquele momento, não tinha muitos espetadores, conseguiu preparar uma 

versão atualizada da noção de “antropofagia”. Todavia, a ditadura militar ao impor a 

censura, que se expandia desde a literatura até o cinema e o teatro, exigiu que no filme 

Macunaíma fossem cortadas uma quinzena de cenas de nu, palavrões, o refrão de 

destaque “muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são” e foi proibido aos menores 

de dezoito anos242. 

Quanto à questão da antropofagia do ponto de vista do realizador, a entrevista 

organizada em 1970 pelas “Páginas Amarelas” da revista Veja, intitulada “Comemo-nos 

uns aos outros” esclarece-nos a sua postura dentro do filme, já que o editor Geraldo 

Mayrink pergunta ao cineasta porquê as personagens se mordem entre elas, em vez de 

atacar o inimigo e Joaquim Pedro defendendo o conceito da antropofagia enquanto ação 

primitiva de luta, responde:  

 

É que a nossa força, no momento, está dando no máximo para um impotente destruir 

outro impotente. Estamos reduzidos à impotência, alijados dos centros de decisão. 

                                                 
241 R. Johnson, “Cinema Novo and Cannibalism: Macunaíma”, in Brazilian Cinema, Texas, University of 

Texas Press, Austin, 1978, p. 180. 
242 L. Souza Pinto, “Macunaíma: dezesseis anos de luta contra a censura”, 

http://www.memoriacinebr.com.br/ [última consulta: 24/03/2021].  

http://www.memoriacinebr.com.br/
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Não influímos em nenhum assunto importante da vida do país. A tendência para o 

irracionalismo está clara em todas as nossas atividades culturais. A gente sente que 

o tempo parou, que nada realmente está mudando. Há novos heróis. Eles tentam 

devorar quem os devora. Mas os contestadores são industrializados pelos órgãos de 

divulgação e passam a ser consumidos, isto é, comidos, como todos aqueles que 

aceitam. Enfim, quem pode, come o outro. Macunaíma é sobre um sujeito que foi 

comido pelo Brasil243. 

 

 Portanto, é assim que Joaquim Pedro de Andrade se conforma à realidade nacional, 

com a finalidade de colocar a natureza antropofágica dos anos 20 no contexto artístico da 

sua época, (re)propondo brilhantemente esta perspetiva como aspeto intrínseco do tecido 

social brasileiro.  

 Deste modo, configurando a representação do herói para um público amplo, a estreia 

no mundo do cinema conseguiu incrementar o interesse em todos os âmbitos culturais – 

de facto, a sua potencialidade reside propriamente na formação heterogénea da narração 

– o qual se concretizou de modo capilar nas representações artísticas do teatro e da dança. 

Portanto, a transposição da obra através do veículo das artes tornou-se um emblema 

representativo, já que a obra foi feita baseando-se numa composição inspirada na rapsódia 

musical: ela expressa a velada consciência musical do escritor paulista e ainda concretiza, 

embora mais nitidamente a posteriori, a sua capacidade intrínseca de adaptar-se a 

diferentes formas narrativas. Consequentemente, como no caso do herói, a formação da 

obra e a sua linguagem são, por si só, uma meticulosa mistura entre o folclore e a 

mitologia ameríndia, por isso a sua inserção nestas formas abre o caminho a novas 

configurações artísticas e, sobretudo, a um novo tipo de receção.  

A releitura da rapsódia de Mário de Andrade entra na história do teatro brasileiro ao 

celebrarem-se os cinquenta anos da sua publicação, graças à iluminante iniciativa do 

diretor Antunes Filho, movido, analogamente ao Cinema Novo, pela “ousadia de se 

contrapor ao esquema de produção do teatro comercial”244. A representação teatral tem o 

mesmo nome da obra, Macunaíma, e estreou no Teatro São Pedro de São Paulo no dia 20 

de setembro de 1978, interpretada pelo grupo teatral Pau-Brasil245. Como salienta Igor de 

Almeida Silva, o espetáculo teatral predispõe a obra a reencontrar-se com a experiência 

envolvente desta forma de arte e Macunaíma em particular estimula “possibilidades de 

                                                 
243 J. Carvalho, “O cinema de Joaquim Pedro – Parte 2 Macunaíma, que o Brasil engoliu”, Estado da Arte, 

25 outubro 2019, https://estadodaarte.estadao.com.br/o-cinema-de-joaquim-pedro-parte-2-macunaima-

que-o-brasil-engoliu/ [última consulta: 24/03/2021]. 
244 I. de Almeida Silva, “Macunaíma no palco: itinerário de sua recepção”, Revista Investigações, v. 21, n. 

1, 2008, p. 163. 
245 A este respeito, Igor de Almeida Silva, no ensaio “Macunaíma no palco: itinerário de sua recepção”, 

salienta que, na verdade, a peça teatral enquanto projeto nasceu em 1975 graças a Jacques Thiériot, diretor 

da Aliança Francesa de São Paulo que convidou Antunes Filho a tirar inspiração da rapsódia. 

https://estadodaarte.estadao.com.br/o-cinema-de-joaquim-pedro-parte-2-macunaima-que-o-brasil-engoliu/
https://estadodaarte.estadao.com.br/o-cinema-de-joaquim-pedro-parte-2-macunaima-que-o-brasil-engoliu/
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leitura […] múltiplas, amalgamando diversos outros gêneros teatrais”246. Como a 

flexibilidade da rapsódia permite diferentes interpretações, o espetador pode realizar uma 

proximidade também física com os atores e com a mensagem original da obra. Como 

observa Almeida Silva, “ao contrário das primeiras edições do romance até o final da 

década de 1950”, o espetáculo de Antunes Filho alcançou o “sucesso de público e crítica, 

em âmbito nacional e internacional” 247. De facto, Yan Michalski, conhecido crítico teatral 

que desde a saída da peça redigiu uma série de artigos destinados a elogiá-la, descreve a 

interpretação teatral como uma verdadeiro “marco divisor” dentro do quadro artístico 

nacional, a tal ponto que confirma sete anos depois, que, pelo que se refere ao livro, 

“recebíamos um impacto difícil de ser avaliado de imediato, mas a respeito do qual se 

podia dizer logo na saída do teatro que se tratava de uma iniciativa destinada a figurar 

como um marco histórico nos anais da cena brasileira”248. 

Antunes Filho e os seus colaboradores tiveram que enfrentar algumas dificuldades 

durante a organização do espetáculo. Embora a censura federal em 1978 fosse mais 

indulgente, por causa da mitigação do seu exercício durante o período conclusivo do 

governo liderado pelo General Ernesto Geisel, o próprio Antunes Filho confirmou que 

passaram “maus momentos a começar pela censura” mas, apesar disso, conclui que 

“Macunaíma, por fim, marcou nosso reencontro com o teatro”249. Outro fator incisivo foi 

o intenso estudo da bibliografia crítica da obra que envolveu o diretor durante todo o ano 

antes da estreia: segundo Igor de Almeida Silva o estudo compreendeu mais de cem obras 

e ensaios, entre as quais Tristes trópicos (1955) de Claude Lévi-Strauss, Roteiro de 

Macunaíma de Manoel Cavalcanti Proença, O selvagem (1876) de Couto de Magalhães, 

Morfologia de Macunaíma (1973) de Haroldo de Campos e os ensaios de Telê Porto 

Ancona Lopez, em particular Macunaíma: a margem e o texto250. À luz de tudo isso, o 

público dos anos 70 estava realmente preparado para se interessar pela obra modernista 

e, também, aberto tanto aos novos parâmetros artísticos como a compreender a função 

metafórica da antropofagia dentro da nação.   

Por consequência, esta década deu início também à participação artística da dança, 

nomeadamente o samba: durante o Carnaval de 1975, a Escola de Samba Portela de Rio 

                                                 
246 Ivi, p. 164. 
247 Ibidem. 
248 Y. Michalski, O teatro sob pressão: uma frente de resistência, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985, 

p. 74. 
249 A. Filho de Andrade, “Macunaíma está aqui”, Entrevista concedida a Sebastião Milaré, artes, n. 53, São 

Paulo, 1979, p. 11. 
250 I. de Almeida Silva, op. cit., p. 166. 
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de Janeiro participou no desfile das maiores escolas de samba apresentando o samba-

enredo intitulado Macunaíma, o herói da nossa gente. Portanto, embora não tivesse ainda 

o estatuto de clássico da literatura, o enredo foi representado por um contingente de 3.500 

portelenses, dividido em 61 alas, na Avenida Presidente Antônio Carlos; a narração foi 

repartida em dez quadros e o cortejo apresentava diferentes alegorias e estandartes que 

interpretavam as figuras e os passos de destaque da obra251. O espetáculo foi 

acompanhado pelo samba-enredo dos compositores David Correa e Norival Reis e 

interpretado por Clara Nunes, Silvinho da Portela e Candeia. Apesar de a Escola não ter 

ficado no primeiro lugar, a sua interpretação teve, ainda, um peso significativo no 

universo da receção, tanto que o próprio poeta Carlos Drummond de Andrade não ficou 

indiferente à interpretação do samba, chegando a comentar no Jornal do Brasil: “olhe que 

esse tipo de consagração é o máximo. Vale mais do que a discutível coroa das academias” 

e acrescenta que, “quando a incorporação pública de tais valores se produz, é lícito 

afirmar que alguma coisa se acrescentou à cultura popular, pelo encontro afortunado de 

duas linhas de criação”252. 

 

II.6 Macunaíma na atualidade: a questão indígena  

 

Como se viu, a grande quantidade de publicações sobre a receção crítica de 

Macunaíma facilitou a divulgação e a exposição da obra sob formas diferentes, cujo êxito 

contribuiu para a familiarização, no âmbito nacional público, com os seus assuntos 

principais, desde a crítica social – exposta em forma de alegorias e metáforas – até à 

criação dum “ponto de referência” literário da miscigenação étnica e cultural brasileira. 

A proliferação de estudos de caráter inter- e transdisciplinar em relação à obra modernista 

e a aquisição do título de clássico da literatura nacional geraram uma espontânea 

predisposição para a discussão de questões políticas e sociais intrínsecas, havendo 

estudos, entre os que já analisámos, cuja metodologia incluiu, também, a contribuição da 

antropologia. Há depois referências contemporâneas que mostram a tendência para a 

coagulação da ideologia modernista e do pensamento pós-estruturalista. A este respeito, 

para alcançar o objetivo de Mário de Andrade e, sobretudo, para atualizar a sua prévia 

noção de “nacionalidade” brasileira, precisamos, na atualidade, de utilizar instrumentos 

                                                 
251 “Portela, Carnaval de 1975”, Galeria do Samba – Rio de Janeiro, 

http://www.galeriadosamba.com.br/escolas-de-samba/portela/1975/ [última consulta:  25/03/2021]. 
252 C. Drummond de Andrade, “Macunaíma, Pluft, etc.”, Caderno B., Jornal do Brasil, 20 fevereiro 1975, 

s/p. 
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diferentes, entre os quais o olhar antropológico pós-estruturalista visa compreender os 

povos indígenas através da perspetiva deles, sendo que a lição andradiana pode introduzir 

fundamentos oportunos para uma discussão sobre o quadro atual das comunidades 

indígenas.  

No que se refere às obras já comentadas neste capítulo, o ensaio Macunaíma: carnaval 

e malandragem, escrito por Robson Pereira Gonçalves e publicado em 1982, é um 

contributo inequivocamente adequado para uma definição sociológica do aspeto da 

“carnavalização” literária e da estética que introduz a obra. Como a obra “relaciona as 

marcas carnavalescas da rapsódia com uma sociologia do ritual do carnaval brasileiro”, 

criam-se os pressupostos para integrar a teoria da carnavalização literária no âmbito da 

leitura crítica de Macunaíma, já que se trata de uma “tentativa de explicar os fenômenos 

que sustentam as manifestações culturais populares e se dedica a investigar as ideias sobre 

a sociedade brasileira na rapsódia”253. Baseando-se na tese de Roberto da Matta, intitulada 

Ensaios de Antropologia Estrutural e Carnavais e publicada em 1973, o ensaísta recupera 

as noções que “tanto [n]a temática, como [n]a construção de personagens em Macunaíma, 

refletem o gosto pelo popularesco, pelas inversões, pelo experimentalismo e pelo 

banimento de unidades clássicas da narrativa”254. 

Nos Ensaios de Antropologia Estrutural e Carnavais o antropólogo brasileiro Roberto 

da Matta faz um agrupamento de textos que têm como objeto os rituais carnavalescos, o 

fenómeno “panema” de um ponto de vista estruturalista e, ainda, a visão de Edgar Allan 

Poe em comparação com o estruturalismo antropológico de Lévi-Strauss: esta 

metodologia estimulou uma investigação caracterizada, segundo Zanotto Manfio, por 

uma “multiplicidade de enfoques”, já que “a diversidade da produção de Mário de 

Andrade não é a única responsável por essas visões plurais”255.  

A este respeito, observa-se que a investigação depois da saída da transposição 

cinematográfica de Macunaíma abriu indubitavelmente orientações e interpretações 

transversais em relação à obra, revelando as significativas discrepâncias sociais da 

realidade brasileira, já que a obra obteve mais visibilidade e um renovado interesse pelo 

“caso” da identidade. Esta estimulação não passa inobservada por Gonçalves que, 

incluindo a sociologia através de Bakhtin e de material antropológico atualizado, delineia 

                                                 
253 L. Figueredo Pokulat, “Um olhar sobre o romance malandro”, Tese de Mestrado, Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 2009, p. 72.  
254 R. Pereira Gonçalves, Macunaíma: carnaval e malandragem, Santa Maria, Imprensa Universitária, 

UFSM, 1982, p. 13. 
255 D. Zanotto Manfio, “Bibliografia Comentada”, in: op. cit., p. 201.  
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uma natural predisposição da obra para se prestar ao discurso das controvérsias sociais, 

folclóricas e culturais brasileiras.  

Esta reviravolta metodológica e, especialmente, a nova atenção para a orientação 

multidisciplinar de Macunaíma, despertou o interesse de leituras intensas, como a do 

astrónomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão que introduziu a simbologia 

estrelar no contexto da construção narrativa da obra-prima de Mário de Andrade. A partir 

deste pressuposto, o ensaio dele intitulado Astronomia do Macunaíma, publicado em 

1984, consagrou uma inesperada relação entre a competência do sujeito nativo de 

compreender os fenómenos da natureza e a procedência da inspiração do autor. Por outras 

palavras, o autor defende a ideia de que é graças à sabedoria indígena que, na atualidade, 

nós podemos ler o céu e os seus astros. Por consequência, ele adapta a interpretação das 

aventuras do herói, em particular as figuras mitológicas que a personagem encontra ao 

longo da narração, às personagens que personificam os astros; por isso a obra é dividida 

em oito capítulos intitulados respetivamente: “Astronomia do Macunaíma”, “Vênus”, 

“As Plêiades”, “Cometas”, “Meteoros”, “Sol”, “Lua” e “Centauro”. Confiando no 

conhecimento prévio da astronomia, o autor põe em discussão os fundamentos da 

rapsódia, até as questões anteriormente analisadas por Cavalcanti Proença, para traçar 

uma leitura que envolve diretamente o universo indígena com a narração de Macunaíma. 

Deste modo, a orientação do astrónomo torna-se emblemática, não só pela originalidade 

dos conteúdos extraídos da obra, mas também pela assimilação destes últimos na 

definição de um exercício crítico que sublima o conhecimento ancestral indígena em 

qualidade de conjetura científica de baseamento, válida e preferível pela exegese.  

Com a publicação do ensaio A pedra mágica do discurso de Eneida Maria de Souza 

realiza-se a relação entre o fascínio da construção duma linguagem inédita “universal”, 

pelo que se refere à heterogeneidade linguística brasileira, e a utilização em enorme 

proporção de alegorias e ambivalências em torno dos artifícios linguísticos. Trata-se de 

uma investigação especialmente interessante ao verificar que a Muiraquitã concretiza, de 

facto, uma macro-metáfora capaz de resumir a função principal do discurso da narração. 

Neste contexto, a visão da autora permite-nos não apenas reavaliar “a relação de 

Macunaíma com as pedras” como signos do discurso para remontar ao “mito de origem, 

no qual o ‘herói civilizador’ era dotado de propriedades mágicas capazes de transformar 

tudo em pedras”256, mas também de realçar as “petrificações” da linguagem que se 

                                                 
256 E. Maria de Souza, “Muiraquitã - a pedra mágica do discurso”, O Eixo e a Roda: Revista de Literatura 

Brasileira, v. 2, 1984, p. 86.  
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manifestam no discurso do herói, a fim de re-contextualizar, embora num âmbito 

ficcional, a “releitura do autor do texto indígena”257 e, também, de elementos-chave desta 

tradição. A este respeito, Souza, englobando a assistência de referências da cultura 

indígena, permite-nos espreitar as lendas que formam parte dos ritos e da sua mitologia. 

Numa das muitas passagens emblemáticas para a explicação dos costumes dos nativos, 

que, de facto, enriquecem a sua interpretação, baseando-se no desenho da inscrição 

lapidar, a autora declara que as escritas mortuárias, na verdade, possuem diversos fins: 

 

Esses desenhos rupestres, inicialmente interpretados como mero divertimento dos 

nativos, foram, finalmente reconhecidos como possuidores de uma função utilitária, 

indicando os lugares onde as pessoas eram enterradas, ora sinais que indicavam 

caminhos. Conhecidos pela designação de “itacoatiaras”, um termo de origem tupi 

(ita: pedra; cuatiara: pintada, escrita), esses desenhos se revestem de importância 

para o conhecimento do pensamento indígena258. 

 

À luz desta passagem, podemos concluir que, certamente, o olhar da estudiosa vai abrir 

um novo caminho crítico de fundamental importância, também pelo esforço de recorrer à 

cultura ameríndia como suporte essencial da sua brilhante análise.  

Em primeiro lugar podemos, portanto, considerar que as obras supracitadas são, sem 

dúvida, dispensadoras de conceitos-chave intuitivos e permanentes no campo da 

investigação científica sobre o texto modernista, cuja orientação e metodologia permitem 

criar – e, sobretudo, definem – as tensões mais influentes nas pesquisas das décadas 

sucessivas. Em segundo lugar, a posição da receção crítica do século XX desempenhou 

um papel tão relevante no âmbito da academia brasileira que, pressupondo até ao início 

da interpretação exegética uma linha de estudo que se alimenta de cruzamentos 

multidisciplinares, favoreceu um prolífico interesse por uma visão que comprometa a 

inclusão de disciplinas mais ou menos inerentes com o campo da literatura.  

Por consequência, na atualidade amadureceram reflexões que preferem considerar a 

obra como um ponto de encontro para enquadrar as temáticas de destaque e arranjá-las 

segundo os novos parâmetros sociais e culturais. Porém, a inter-relação e o cruzamento 

de Macunaíma face a outras disciplinas e estudos evoluíram, antes de mais, por causa das 

mudanças no campo das matérias científicas, como por exemplo o surgimento, a partir 

dos anos 70 do século XX, dos Gender Studies, dos Post-Colonial Studies e dos Cultural 

Studies, cujos pressupostos se entrelaçam e, frequentemente, estão relacionados com a 

sociologia, a antropologia e a filosofia. Se, por um lado, este foi um resultado que se 

                                                 
257 Ivi, p. 87.  
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concretizou progressivamente, como já notamos ao longo da análise da bibliografia crítica 

de Macunaíma, na verdade este âmbito encontrou um terreno fértil a partir dos Sessenta, 

quando se manifestou, também, uma discussão em torno da “descolonização do 

pensamento”, conceito que se levantou nas regiões que sofreram a colonização e uma 

tendência à “colonização intelectual” bem enraizada ainda na nossa época259. 

Em segundo lugar, a tendência à “sensibilização” para as minorias sociais que sofrem 

o choque da civilização perante um excessivo contraste entre a ordem social do 

“progresso”, de matriz capitalística, e a sua condição “subjetiva”260 faz com que uma 

temática como a da “identidade nacional” apresentada em Macunaíma seja capaz de 

trazer à tona numerosas questões brasileiras que, ainda na contemporaneidade, 

apresentam uma ferida aberta, sobretudo devido a uma herança colonial difícil de apagar.  

Com isso, Mário de Andrade qualifica-se, metaforicamente, como uma espécie de 

espetador do pensamento comum e dos respetivos preconceitos em relação com as 

minorias e as pluralidades étnicas e culturais do Brasil, além de atento observador. A este 

respeito, ele demonstra-nos que, ainda que através da sátira e de uma postura ideológica 

que na atualidade estaria à beira do politically correct, é preciso conhecer algo mais 

“desconcertante” e menos “romântico”, além de inédito, sobre as comunidades indígenas 

que registe as especificidades culturais de modo que sejam percebidas não mais como 

traços de uma civilização falhada, mas como uma “fonte” interna que, sim, pode suscitar 

tanto admiração, como surpresa, mas que é parte integrante da grande e polifónica 

realidade brasileira. De acordo com os pressupostos críticos da contemporaneidade, 

concretizou-se, como se viu, uma predisposição mais rigorosa e pormenorizada em 

relação à revisão das temáticas mais “sensíveis” a nível sociológico e antropológico da 

rapsódia modernista, fazendo surgir um natural interesse pela questão indígena e pelo 

pensamento ameríndio daí decorrente.  

 

 

 

 

 

                                                 
259 “Descolonização do pensamento”, Ciência Hoje, 20 março 2014, 

https://cienciahoje.org.br/artigo/descolonizacao-do-pensamento/ [última consulta: 09/04/2021].  
260 Neste âmbito, entendemos aqueles grupos sociais tocados por “choques” ideológicos e históricos 

significativos, ou seja, a questão do patriarcado ou a homofobia, mas também outras, como a luta pelos 

direitos das mulheres e das comunidades indígenas, sem esquecer o peso das divergências sociais, políticas 

e educacionais causadas pelo racismo. 

https://cienciahoje.org.br/artigo/descolonizacao-do-pensamento/
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CAPÍTULO III 

 

Macunaíma e a questão indígena na perspetiva da antropologia 

contemporânea 

 

Os bons escritores são aqueles que conseguem colocar os leitores na pele do outro. 

José Eduardo Agualusa, A morte anunciada de Oliver Sacks 

 

Nesta época necessitamos mais do que nunca de sobrepor novos instrumentos à 

tradição crítica para revalorizá-la, na tentativa de construir um exercício exegético em 

conformidade com os novos fenómenos da nossa realidade. Por essa razão, propomos 

uma abordagem baseada em leituras transversais que, apesar de serem menos 

convencionais, facultam a construção de um modus operandi dinâmico e, ainda, mais 

aberto aos debates que protagonizam a nossa atualidade. Neste âmbito, o nosso enfoque 

metodológico visa prescindir das fronteiras disciplinares que existem entre os macro 

campos de estudo da literatura e da antropologia261 e utilizar essas disciplinas em 

conjunto. Desta maneira, exploraremos como esta cooperação de caráter interdisciplinar 

pode tornar-se uma importante fonte pela documentação dos fenómenos culturais a fim 

de conhecer a obra-prima de Mário de Andrade baseando-nos numa interpretação que 

seja capaz de absorver, de maneira paralela, tanto o carácter ficcional, como o carácter 

sócio-etnográfico da rapsódia. A partir destes pressupostos, discutiremos previamente 

sobre as nuances hermenêuticas e metodológicas que se criam a partir do encontro entre 

a esfera literária e a da antropologia, atravessando alguns dos desenvolvimentos mais 

salientes que, historicamente, levaram este cruzamento interdisciplinar a formar parte do 

universo académico, a fim de realçar a metodologia que marca a presente discussão.  

Consequentemente, interessar-nos-emos pela visão antropológica de Eduardo Viveiros 

de Castro, afirmado antropólogo brasileiro e figura crucial no estudo do pensamento 

ameríndio, pois a sua conceção disciplinar se entrelaça com a ideologia decolonial de 

carácter militante, acompanhada pela filosofia pós-estruturalista. A formação de 

conceitos-chave elaborados por Viveiros de Castro nos seus ensaios mais salientes 

permitir-nos-á não só fazer uma leitura que aproxime Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter de expressar mais intensamente a sua pictórica singularidade, que aloja na 

                                                 
261 Consideramos, neste contexto, a literatura e a antropologia aptas para um diálogo interdisciplinar, pois 

são bem enraizadas na sabedoria comum como instrumentos finalizados a garantir metodologias universais.  
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(re)criação antirromântica da heterogeneidade do Brasil enquanto hibridação social, 

étnica e cultural, mas também abre o caminho para a interpretação da linguagem 

enigmática da obra, dentro da qual se desenrolam tanto elementos da tradição ocidental, 

como os princípios do pensamento ameríndio. Daí, construiremos uma análise que atinge 

propriamente das teorias antropológicas de Viveiros de Castro, com o objetivo de traduzir 

o cruzamento de planos enquanto perspetivas múltiplas, cuja convergência se encontra 

quer na representação do “herói sem nenhum caráter” quer em diferentes episódios da 

rapsódia. Portanto, em vista de meditar sobre o assunto identitário de Macunaíma para 

estabelecer uma relação entre a obra e a questão indígena com o intuito de atualizar este 

clássico da literatura, reflexionaremos sobre o conceito de “virar índio”262 introduzido 

pelo antropólogo no artigo “No Brasil, todo o mundo é índio, exceto quem não é”. 

Viveiros de Castro, de facto, incentiva uma leitura “oblíqua”, até meta-antropológica263, 

motivada pela noção de “autêntico”, entre o retrato da dimensão ameríndia em 

Macunaíma e o paradoxo que, no contexto jurídico e etnográfico, se cria ao decretar as 

componentes que definem a autenticidade da identidade indígena. Neste contexto, 

notaremos que a missão modernista de Mário de Andrade não se limita, na verdade, a 

oferecer uma visão vanguardista do nacionalismo à brasileira que se acomoda no 

“desvario antropofágico”264,  mas promove, também, a inclusão da alteridade como forma 

para ler as diferentes perspetivas que protagonizam uma realidade híbrida.  

Mesmo no estudo presente, é fundamental conhecer as tendências do nosso presente, 

prestando atenção à crescente dinamização dos canais de interação do sistema 

comunicativo, sem esquecer a importância dos novos atores internacionais que 

protagonizam um domínio agora contra-hegemónico265 e mais propensos a um 

                                                 
262 O conceito de “virar” foi mencionado pelo próprio Mário de Andrade, em 1927,  numa das cartas a 

Manuel Bandeira, na qual declara que essa ação faz parte duma “sequência perfeitamente lógica”, onde, ao 

conquistar Ci, Macunaíma “vira imperador”. Sucessivamente, “vem o filho e morre por causa da Cobra 

Preta. Vira Guaraná”. E, além disso, durante o episódio do capítulo IV, no qual o herói tem de enfrentar a 

boiúna Capei (cobra-grande), o autor explica-nos que o monstro “vai ser astro que é o destino fatal dos 

seres (tradição)”, razão pela qual “vira Lua”. “Considerações em cartas: 1927-1945”, in: M. de Andrade, 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Ed. Crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, 

Association Archives de la Littérature latino-américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, 

Coleção Arquivos, vol. 6, 1988, pp. 396-397. 
263 Como as ciências sociais ainda não circunscreveram o termo “meta-antropologia” dentro dum contexto 

disciplinar específico (apesar de aparecer em diferentes áreas de estudo), podemos, de qualquer forma, 

defini-la como um campo de conhecimento que tenta compreender a natureza da humanidade e da 

consciência humana. Além disso, salientamos que, neste momento, esta noção não foi ainda “dogmatizada” 

(pois a academia, nos últimos séculos, se tem concentrado muito no conhecimento baseado na 

racionalidade), razão pela qual se presta a uma versatilidade conceitual afim a um diálogo inter- ou 

transdisciplinar. 
264 D. Ribeiro, “Liminar: Macunaíma”, cit., p. XVII.  
265 H. M. P. Neto, “Globalização e novos atores internacionais: potencialidades de um processo contra-

hegemônico”, Carta Internacional, v. 4, n. 1, 2009, pp. 52-56.  
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pensamento de carácter globalista. A grande influência das redes sociais e a consequente 

facilitação da divulgação de temáticas da atualidade, de facto, faculta uma certa 

predisposição para alimentar um olhar apto à definição de qualquer objeto de discussão 

através de manifestações colaterais, sem perder a qualidade dos conteúdos durante o 

processo de análise. É a partir deste pressuposto que surgiu a urgência de entrelaçar a 

nossa reflexão com uma metodologia ainda “em movimento” e de caráter interdisciplinar. 

Portanto, como nas últimas décadas houve uma matização dos limites que existem entre 

as disciplinas clássicas do saber, onde opera uma convivência frutuosa entre as ciências 

humanas e as ciências sociais, a literatura, por exemplo, passa a ser considerada também, 

por uma determinada corrente interpretativa, como “antropologia especulativa”266. Trata-

se, portanto, de solicitar as intuições da literatura e as metodologias analíticas da 

antropologia para que estas constituam um conjunto enquanto colaboração mútua que 

beneficia da tendência “social” da antropologia contemporânea, junto com a tensão 

subjetivista267. À vista disso, optamos pela construção dum diálogo que satisfaça um 

cruzamento ideológico no que se refere às temáticas mais discutidas do nosso presente, 

de modo que se realize não apenas uma homenagem à obra após quase um século da sua 

publicação, mas também uma resposta “ontológica” contra o preconceito étnico e cultural 

que, ao recorrer ao elemento da hibridização, possa construir sim uma crítica 

relativamente à questão da alteridade no Brasil, mas também combinar-se em leituras de 

caráter universal. 

Para expor a visão do próprio autor modernista sobre o cruzamento disciplinar entre 

ficção e estudo etnográfico, a fim de contextualizar este assunto a partir dos seus mesmos 

critérios, consideramos útil trazer à luz uma das muitas correspondências268 de Mário de 

Andrade com o historiador e antropólogo Luís da Câmara Cascudo, datada de 1 de março 

de 1927, não apenas para exemplificar o sistema com o qual o escritor abordava a 

produção de Macunaíma através de conteúdos etnográficos, mas também para evidenciar 

a sua personalíssima metodologia interpretativa: 

                                                 
266 A antropologia especulativa é uma noção que acompanha o conceito de ficção proposto por Juan José 

Saer, escritor argentino, pois ele mesmo relata que “o paradoxo típico da ficção reside em que, se recorre 

ao falso, o faz para aumentar sua credibilidade”, já que “é justamente por haver-se colocado à margem do 

verificável que Cervantes, Sterne, Flaubert ou Kafka nos pareçam inteiramente dignos de crédito”, razão 

pela qual é “por causa desse aspecto particularíssimo do relato ficcional, e por causa também das suas 

intenções […] e da turbulência da subjetividade” que “podemos definir de um modo global a ficção, de um 

modo global, como uma antropologia especulativa”. J. José, Saer, “O conceito de ficção", Revista 

FronteiraZ, São Paulo, n. 9, 2012, pp. 322-324. 
267 Por paradigmas subjetivistas entendemos os que estão fundados na experiência do sujeito.  
268 As correspondências entre Câmara Cascudo e Mário de ajudam a compreender a etnografia e os estudos 

folclóricos como ponto de partida e de chegada do processo criativo tanto de Macunaíma, bem como das 

outras produções poéticas e literárias do autor modernista.  
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Minha intenção foi esta: aproveitar no máximo possível lendas tradições costumes 

frases feitas etc. brasileiros. E tudo debaixo dum caráter lendário porém como lenda 

de índio e de negro. O livro quase não tem nenhum caso inventado por mim, tudo 

são lendas que relato. Só uma descrição da macumba carioca, uma carta escrita por 

Macunaíma e um dois ou três passos do livro são invenção minha, o resto tudo são 

lendas relatadas tais como são ou adaptadas ao momento do livro com pequenos 

desvios de intenção. […] Assim lendas do norte botei no sul, misturo palavras 

gaúchas com modismos nordestinos […]269. 

 

Cabe salientar, neste ponto, que Mário de Andrade escolheu, sem dúvida, “pensar” na 

obra através de conteúdos menos convencionais em relação ao tempo em que viveu, cuja 

reelaboração faz com que o autor encontre na “etnografia e no folclore a melhor forma de 

garantir que a força de expressão poética popular se fizesse matéria primordial da 

produção literária modernista elaborada no eixo São Paulo-Natal”270. Portanto, se em 

décadas anteriores a tentativa de construir um viés identitário nacional constituiu, para 

Mário de Andrade, uma ação de combinação metodológica (e estética) entre dois canais 

de conhecimento diferenciados, na atualidade a sua leitura remanejada e satirizada do 

substrato brasileiro faz com que sobressaiam elementos narrativos distinguíveis e, 

intrinsecamente, “dedicados” pela utilização de suportes disciplinares híbridos. Com base 

nisso, consideramos a disciplina da Literary Anthropology ou antropologia literária como 

uma entre as metodologias interpretativas que melhor permitem traduzir271 o universo 

multifacetado desta obra-prima, a qual está tanto exposta à natureza das manifestações 

culturais africanas e indígenas, quanto rodeada por referências aos preconceitos raciais.  

Neste ponto, interessamo-nos por algumas caraterísticas de destaque deste campo de 

estudos, cujos objetivos nos vão servir de emblema e inspiração para o estabelecimento 

duma interpretação que se conforme à natureza polifónica do texto e das suas metáforas. 

Deixando-nos guiar pela definição proposta por Renata Gambino, notaremos, na verdade, 

uma outra face da literatura, que se apresenta como “fonte” primária para a geração de 

conceções destinadas a conjugar diferentes campos do saber. De facto, a especialista 

considera que este processo interdisciplinar é apto para a análise do texto literário, mas 

sob forma dum instrumento específico e alternativo para a investigação antropológica, 

                                                 
269 “Considerações em cartas: 1927-1945”, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ed. crítica, T. P. 

Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-américaine, des Caribes 

et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, p. 492.  
270 M. Amoroso, “Os sentidos da etnografia em Câmara Cascudo e Mário de Andrade”, Revista ieb, n. 54, 

2012, p. 178.  
271 As técnicas de análise antropológicas e etnográficas podem revelar-se uma linha de fuga essencial para 

a desconstrução de temáticas e passagens que recorrem em Macunaíma, que, graças à sua intrínseca 

capacidade de familiarizar com as complexidades da questão indígena amazónica, sustêm um desafiante 

diálogo crítico. 
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traçando um percurso sólido entre as duas matérias de modo que o texto se torne o terreno 

ideal para a pesquisa científica e, também, o medium literário propício a veicular a união 

criativa272. Daí decorre que a literatura se presta ao estudo das caraterísticas humanas, 

sobretudo para reflexionar, historicamente, sobre as mudanças sociais.  

Neste âmbito, cabe salientar que já a partir do século XVIII, a par do surgimento da 

antropologia, começou a desenvolver-se o germe da antropologia literária, devendo-se a 

Fernando Poyatos a colocação desta matéria num contexto disciplinar mais definido, 

como o dos Culture Studies. Contudo, o próprio Poyatos, no ensaio Literary 

Anthropology. A New Disciplinary Approach to People, Signs and Literature de 1988, 

delineia os pressupostos fundamentais da antropologia literária:  

 

The interdisciplinary research area of Literary Anthropology […] is based on the 

anthropologically-oriented use of the narrative literatures of the different cultures 

[…], as they constitute the richest sources of documentation for both synchronic and 

diachronic analyses of people’s ideas and behaviors. It is hoped that this promising 

area will attract much multidisciplinary interest and that Literary Anthropology will 

be clearly understood as ‘the anthropological and ethnological sciences through 

literature’. It should use anthropological concepts and topics, seeking 

anthropological data within the national narratives, and acknowledging the fact that 

not only have narratives preceded the development of anthropological research 

methods and equipment […], but that they continue to document their cultures 

today273.  

 

Portanto, vemos como no final da década de Oitenta teve lugar a estreia deste campo 

de estudos, cujos resultados evidenciam a importância da literatura como testemunho 

histórico e/ou social. Neste contexto, as obras literárias passam a ser consideradas pura 

expressão da cultura de origem do autor, razão pela qual, segundo Poyatos, dispõem das 

ferramentas necessárias para a identificação do homo natura, com o objetivo de elucidar 

as complexidades, especialmente aquelas inexploradas, de determinadas condições 

humanas. Além disso, se, por uma lado, durante os anos 80 a proposta de estabelecer uma 

subcorrente tão peculiar foi largamente discutida274, por outro lado, a posição do 

antropólogo ganha valor ao ser (re)considerada a sua abordagem investigativa, não apenas 

como manancial de dados, mas, também, como instrumento de pesquisa idónea para 

participar num diálogo dinâmico a partir da análise do texto literário275. Alguns dos 

                                                 
272 R. Gambino, “Antropologia letteraria”, in: M. Cometa; R. Coglitore; F. Mazzara (a cura di), Dizionario 

degli Studi Culturali, Roma, Meltemi Editore, 2004, p. 70.  
273 F. Poyatos, Literary anthropology: a new interdisciplinary approach to people, signs and literature, 

Amsterdam, John Benjamins Publishing, 1988, pp. XII-XIII.  
274 A polémica tem a ver, especialmente, com a suposta impossibilidade de colocar esta metodologia dentro 

do texto poético. 
275 R. Gambino, Antropologia letteraria, op. cit., pp. 72-73.  
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parâmetros principais que ocorrem na contemporaneidade dentro da disciplina da 

antropologia literária estão relacionados com a exploração das zonas fronteiriças entre 

“forma e conteúdo, ficção e não-ficção, erudito e popular, real e imaginário”276.  

De acordo com os interesses da nossa investigação, salientamos também a intervenção 

de Ana Paula Morel, que optou por seguir as analogias que ocorrem entre os objetivos da 

antropologia e os do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Deste modo, Morel 

assentou as bases da sua pesquisa na definição do Outro, cujas especificidades implicam 

uma particular atenção para a antropologia como suporte determinante para analisar a 

experiência histórica brasileira daquela época e, sobretudo, das mudanças dos parâmetros 

ideológicos dentro do ambiente cultural. Consequentemente, a partir da essencial, mas 

intensa, definição de antropofagia/antropologia (readaptada por Viveiros de Castro) de 

Oswald de Andrade (“Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 

antropó(fá/lo)go”277), Morel delineia uma “relação de “afinidade” entre a “ida ao povo” 

proposta pela conceção modernista de antropofagia, e a “ida do campo” como pressuposto 

metodológico da antropologia”278. Contudo, consideramos a visão de Ana Paula Morel, 

também, um ponto de partida fulcral para a evolução da nossa discussão.  

A este respeito cabe salientar a afinidade que existe entre este assunto e o pensamento 

de Eduardo Viveiros de Castro, pois o esforço académico do antropólogo reside na 

conformação duma metodologia inovadora, aberta a múltiplos e diferenciados pontos de 

referência, que propõe uma abordagem que vai em busca da “transversalidade com outros 

saberes: geografia, artes, biologia, urbanismo, política e antropologia”279. Acrescentamos, 

porém, que a metodologia dele é tão plástica que não é possível conformá-la apenas à 

Literary Anthropology, mas sim, sendo muito mais do que isso, pode, sem dúvida, 

encorajar a refletir sobre a evolução do corpus capilar que o âmbito subdisciplinar 

promove, também, em torno da antropologia. Convém que se diga, para concluir, que esta 

leitura de Macunaíma, situada entre os propósitos do Modernismo e a antropologia 

contemporânea, não tem apenas como objetivo a resolução de uma, entre as possíveis, 

                                                 
276 M. Palmeira e A. Carneiro, “Antropologia e Literatura”, Revista das Ciências Sociais, Fortaleza, v. 44, 

n. 2, 2013, p. 10. Neste texto, Palmeira e Carneiro sugerem explorar este ramo disciplinar através da 

experiência dos alunos do curso de Antropologia e Literatura, realizado em 2011 no programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social, a fim de promover a riqueza de conteúdos que esta disciplina propõe 

e, ainda, para compreender que limites e problemáticas se destacam ao longo deste diálogo disciplinar. 
277 E. Viveiros de Castro, “O perspectivismo é a retomada da antropofagia oswaldiana em novos termos, 

Entrevista a Luísa Alvira Belaunde”, in: R. Sztutman,(org.), Eduardo Viveiros de Castro, Série Encontros, 

Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2008, p. 118. 
278 A. P. A. Morel, “Entre a antropologia e a literatura: a antropofagia de Oswald de Andrade”, Revista de 

Ciências Sociais, v. 44, n. 2, 2013, p. 97. 
279 C. Lambert e L. Barcellos, “Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro”, Primeiros Estudos, n. 2, 2012, 

p. 251.  
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noções de “identidade”, ou melhor, autenticidade, segundo uma abordagem 

transdisciplinar, horizontal ou meta-textual, mas sim pretende, também, aproveitar o 

percurso que nos levou a correlacionar situações disciplinares diferentes, de modo que a 

busca enquanto finalidade do nosso herói se concretize para se transformar num novo 

caminho interpretativo.    

 

III.1 A visão antropológica de Viveiros de Castro 

 

A nossa exigência primária é a de colocar histórias em comum, razão pela qual nos 

interessa considerar, progressivamente, alguns dos aspetos relativos à alteridade indígena, 

introduzidos por Mário de Andrade em Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, para 

estabelecer uma conexão comparativa com os propósitos da antropologia pós-

estruturalista. A este respeito, dentro desta secção visamos sublinhar as questões mais 

relevantes dentro do trabalho investigativo de Eduardo Viveiros de Castro, cujos 

objetivos de pesquisa são fundamentais para abrir uma discussão sobre a necessidade de 

mudar a nossa perspetiva, a fim de alcançar a cosmologia ameríndia como parte integrante 

da complexa personalidade do “herói da nossa gente”.  

A importância de solicitar, ainda na contemporaneidade, uma visão antirromântica, 

subjetiva e “democrática” do sujeito nativo reside no facto de que este é considerado, 

tanto no pensamento comum, como na esfera jurídica, como uma figura “periférica” 

dentro da realidade nacional brasileira, enquanto Mário de Andrade, pelo contrário, 

defende que é só a partir do ameríndio que podemos construir um conceito mais completo 

de “autenticidade”, com respeito à formação nacional brasileira. Com o fim de construir 

uma leitura profícua das caraterísticas que fazem de Macunaíma um instrumento 

essencial para a definição da identidade heterogénea do Brasil, o perspetivismo ameríndio 

e o conhecimento da cosmogonia amazónica, como formas de “descolonização do 

pensamento”, podem ser os aliados fundamentais para o “resgate” da identidade 

brasileira, a partir, igualmente a Mário de Andrade, do sujeito nativo. Mudar a nossa 

perspetiva, de facto, resulta necessário não somente para a leitura de uma obra tão densa, 

mas, também, para conectar a ficção com a realidade, construindo um diálogo que 

relaciona as problemáticas do herói andradiano com as questões que investem os grupos 

indígenas do nosso presente. Desse modo, escolhemos utilizar como vínculo os 

fundamentos do próprio pensamento indígena teorizado por Eduardo Viveiros de Castro, 

cujos aspetos nos abrem o caminho para exorcizar os preconceitos que derivam da visão 
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eurocêntrica dominante e ler a secular luta indígena contra um sistema estatal desigual e 

assimétrico através dos próprios valores ameríndios.  

Isso permitir-nos-á abordar algumas das passagens presentes em Macunaíma através 

do olhar antropológico de Eduardo Viveiros de Castro e, também, de outros intelectuais 

empenhados na mesma linha de pensamento, ao fim de uma leitura mais satisfatória da 

obra. Isto posto, enriqueceremos a nossa reflexão incluindo, na secção dedicada às 

diferentes vertentes do olhar antropológico do especialista, um discurso paralelo sobre o 

carácter análogo que existe entre a filosofia perseguida pelo antropólogo e os objetivos 

da corrente modernista, pondo o acento sobre o lançamento, que ambos produzem, de um 

diálogo capaz de subverter os modelos ideológicos dominantes da sociedade brasileira, 

fruto duma tradição racialista, cujas forças económicas e sociais incentivam as 

desigualdades.  

Introduzir uma personalidade como a de Viveiros de Castro significa tomar em 

consideração não apenas o seu trabalho de antropólogo, mas também a posição que ocupa 

dentro e fora do contexto académico. Além de pós-estruturalista, ele se faz portador duma 

mensagem “social” contra o modelo da industrialização e de modernização no Brasil, 

assumindo uma posição de destaque quer dentro do panorama político, quer no mundo 

cultural, agindo concretamente a favor da preservação dos direitos dos povos indígenas 

da Amazónia e dos seus territórios e construindo, desta maneira, um perfil multifacetado 

e um modo de “fazer” antropologia extremamente inovador. Além disso, as suas obras 

focam-se sobre temáticas “urgentes” como a crise ambiental, as políticas indigenistas e 

as questões mais espinhosas acerca da questão económica brasileira. Estes elementos 

constituem algumas das razões que fazem com que Eduardo Viveiros de Castro seja 

considerado um dos pensadores mais prolíficos da antropologia da nossa época, cujos 

méritos vão muito além dos estudos antropológicos.  

Viveiros de Castro é um etnólogo americanista brasileiro, oriundo do Rio de Janeiro, 

que há muitos anos vem intervindo na Amazónia sobretudo pelo estudo dos Araweté, mas 

a sua missão é muito mais vasta, já que abrange a desconstrução dos “binômios estanques 

da lógica ocidental: humano e não-humano, natureza e cultura, dentro e fora, fundo e 

figura”.280 Ele se destaca por ser professor de etnologia no Museu Nacional/UFRJ desde 

1978 e o seu curriculum posterior não é menos marcante: é Doutor em Antropologia 

Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, título conseguido em 1984, fez um 

                                                 
280 B. Assy e R. Rolo, “A concretização inventiva de si a partir da perspectiva do outro: Notas a uma 

Antropofilosofia Decolonial em Viveiros de Castro”, Rev. Direito Práxis, 2019, v. 10, n. 4, p. 2391.  
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pós-doutoramento na Université de Paris X, concluído em 1989, e é membro da Equipe 

de Recherche en Ethnologie Américaniste do C.N.R.S. desde 2001.281 Além disso, foi 

visinting professor nas universidades de Chicago, Manchester e São Paulo, entre outras. 

Recebeu também numerosos prémios, entre os quais o para a melhor tese de 

doutoramento em Ciências Sociais da ANPOCS, em 1984, e o da Ordem Nacional do 

Mérito Científico, em 2008. Foi também coordenador do Projeto Pronex 

“Transformações indígenas: os regimes de subjetivação ameríndios à prova da 

história”282. Por fim, desde 1972, publicou mais de uma centena de artigos ou capítulos 

de livros e sete livros, entre os quais se destacam A inconstância da alma selvagem, em 

2002, Metafísicas Canibais, em 2009, Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os 

fins, em 2014, The Relative Native: Essays on Indigenous Conceptual Worlds, em 2015, 

os quais tiveram muito sucesso quer no âmbito editorial (sendo, também, traduzidos para 

diferentes línguas) quer no âmbito académico, considerando que as suas obras 

determinam uma nova postura antropológica em relação à questão indígena, junto com a 

rutura dos laços disciplinares tradicionais.  

Além disso, cabe salientar que o sucesso académico de Eduardo Viveiros de Castro é, 

hoje em dia, quase proporcional ao de Lévi-Strauss na sua época, na medida em que “é 

considerado no Brasil e no exterior um dos herdeiros do pensamento estruturalista de 

Lévi-Strauss”283. De facto, conseguiu cultivar uma posição autoral no âmbito público, 

como demonstram as inúmeras entrevistas lançadas pelas revistas brasileiras de destaque 

onde, na maioria dos casos, é reclamada a sua postura intelectual perante as transições 

mais significativas do ambiente político brasileiro: o antropólogo não apenas deixa 

transparecer a sua posição política, mas considera também necessário aproveitar a sua 

influência, em torno das discussões sobre temáticas da atualidade, para discutir sobre as 

carências administrativas em relação à destruição da Amazónia e a respetiva resistência 

indígena. Salientamos, ainda, que a conexão que relaciona Viveiros de Castro e Lévi-

Strauss se posiciona num lugar especial dentro da nossa reflexão, pois o antropólogo 

francês constitui um dos eixos que interligam a antropologia com a produção andradiana: 

embora não se fale muito deste aspeto, entre as décadas de 1920 e 1930 Lévi-Strauss e 

Mário de Andrade, quando ainda eram aprendizes etnógrafos, realizaram juntos uma 

                                                 
281 E. Viveiros de Castro, “A indianidade é um projeto de futuro, não uma memória do passado: Entrevista 

com Eduardo Viveiros de Castro”, Prisma Jur., São Paulo, v. 10, n. 2, 2011, p. 257.  
282 Ibidem.  
283 E. Lagrou e L. E. Belaunde, “Do mito grego ao mito ameríndio: uma entrevista sobre Lévi-Strauss com 

Eduardo Viveiros de Castro”, Sociologia & Antropologia, v. 2, 2011, p. 9.   
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viagem pelas áreas mais inexploradas do Brasil284, numa experiência que incrementa o 

peso e o valor etnográfico da produção do autor modernista, bem como a conexão 

intrínseca relativamente aos objetivos comuns entre antropologia e literatura.  

Há alguns dos traços que fazem de Viveiros de Castro um antropólogo especialmente 

ativo no contexto da atualidade brasileira. A sua personalidade está, espontaneamente, 

disposta a estabelecer uma relação entre os pressupostos da sua investigação – entendidos 

como “causa” – e as promessas políticas de determinados partidos, revelando, deste 

modo, uma predisposição para denunciar os programas governamentais do estado que 

agem a desfavor dos grupos indígenas, deixando transparecer uma atitude bastante 

“beligerante”. Por exemplo, ao longo de 2013, o antropólogo levantou uma crítica em 

defesa da questão indígena tomando uma posição combativa que se afasta muito da ideia 

clássica do diplomata sossegado, colocando-se contra as posturas das autoridades 

públicas:  

 

Viveiros de Castro criticava o avanço do governo de Dilma Rousseff sobre a 

Amazônia, seus projetos de estradas e usinas hidrelétricas, benefícios ao agronegócio 

– e descaso com os direitos dos povos indígenas. Sentado no sofá, o antropólogo 

comparou as ambições desenvolvimentistas da atual presidente à megalomania da 

ditadura, com seu ideário de “Brasil Grande”285. 

 

A sua orientação, como se depreende deste pequeno exemplo, não deixa espaço para 

dúvidas em relação às suas considerações sobre o aparato público brasileiro. 

Consequentemente, o antropólogo brasileiro enterra-se também em questões mais 

espinhosas, e, com muita frequência, jurídicas, como por exemplo a problemática 

relacionada ao saldo que deixou o Supremo Tribunal Federal sobre a Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol:  

 

A atitude anti-indígena do atual governo é patente, e não me surpreenderei se surgir 

pela frente uma sequência de medidas normativas, quando 

não novos dispositivos legais, que se inspirem nas ressalvas acolhidas pelo 

STF, por ocasião da decisão sobre RSS286.  

 

                                                 
284 Os resultados desta exploração ao longo do Brasil são reunidos na célebre Tristes Trópicos de Lévi-

Strauss, publicada em 1955, e na obra O Turista aprendiz de Mário de Andrade, lançada postumamente em 

1976. 
285 “O antropólogo contra o Estado. ‘Foi preciso a esquerda para realizar o projeto da direita’”, Instituto 

Humanitas Unisinos, 9/1/2014, http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527082-o-antropologo-contra-o-

estado%20 [última consulta: 24/1/2021]. 
286 “A indianidade é um projeto futuro, não uma memória do passado, Entrevista com Eduardo Viveiros de 

Castro”, cit., p. 259.  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527082-o-antropologo-contra-o-estado
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527082-o-antropologo-contra-o-estado
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Portanto, além da razoável estabilização do autor no Olimpo académico, a sua própria 

abordagem torna-se emblemática, já que recobre um espaço significativo dentro do debate 

social, económico, político e cultural, divulgando uma atuação mais “inclusiva”, muito 

próxima do ativismo, perante este tipo de questões, que exemplifica os benefícios que 

pode aportar a inclusão do ponto de vista de estudiosos e outras personalidades fora do 

contexto político às discussões públicas. 

Na nossa opinião, a postura do antropólogo facilita a comparação com os propósitos, 

e também a atitude, dos membros do Manifesto Antropófago, já que abre um caminho, 

em relação aos seus propósitos académicos, que se concretiza numa crítica social, 

manifestando uma clara posição contra as iniquidades do estado, mas sobretudo visa 

difundir uma ideia de cultura nacional menos dependente dos modelos impostos pelo 

estado de maneira vertical que, na maioria dos casos, alimentam um sistema 

hierarquizado, onde abundam as desigualdades étnicas e sociais. A conexão com a 

ideologia “antropófaga” realiza-se pelos objetivos comuns perseguidos, entre os quais a 

luta contra o ocidentalcentrismo que hoje em dia podemos chamar com diferentes nomes, 

até capitalismo monopolista e tudo o que o representa.  

A este respeito, destacam-se as reflexões que Eduardo Viveiros de Castro fez ao longo 

de uma entrevista organizada por Rafael Bezzon e Renan Bergo, representantes de 

Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais, em ocasião da inauguração da sua 

exposição de fotografias, Variações do Corpo Selvagem (2015), na cidade de Araraquara. 

A entrevista mencionada, pelo facto de lidar com diferentes tópicos, permite-nos entrar 

bem no lugar do trânsito paralelo que irmana a sua postura intelectual com a dos 

modernistas, especialmente em relação à questão indígena, assunto central da mostra. 

Sintetiza assim Eduardo Viveiros de Castro: 

 

Eu vejo o Brasil retomando sua função, que exercia desde seus tempos de colônia, 

de ser uma plantação, uma plantation, um fornecedor de matérias-primas, que 

chamamos de commodities, para exportar para os países do capitalismo central. O 

que eu vejo hoje do Brasil é isso. É o Brasil se “sulificando”, se transformando em 

modelo sulista, não só paulista, na verdade é gaúcho, é catarinense, é paranaense, é 

paulista também. Que é o modelo de civilização, o modo de ocupação do território, 

de exploração do território, baseado na monocultura, baseado em uma cópia de 

modelos culturais europeus e sobretudo norte-americanos, o modelo do agroboy, do 

4x4, do chapelão de caubói americano, que na verdade é mexicano, do rodeio, da 

vaquejada, da música country287.  

 

                                                 
287 R. Franklin; A. Bezzon; R. Bergo, “Com a Terra, pela Terra e para a Terra. Que já é tempo, Conversa 

com Eduardo Viveiros de Castro”, Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais, Ciências Sociais e 

Imaginação: outras formas de produzir e narrar o conhecimento, n. 21, 2016, p. 15. 
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É por esta razão que, para ele, os “‘menos humanizados’ povos amazônicos foram” 

francamente “muito mais bem-sucedidos em sua relação de cumplicidade com a natureza 

do que as sociedades eurocentradas” 288. Esta perspetiva é, naturalmente, a favor duma 

“antropologia mais humana, menos ocidentalizada e, consequentemente, menos 

dependente dos modelos […] dominantes”289, a qual necessita tomar uma posição 

“subversiva” a fim de realizar uma representação mais adequada e menos discriminante 

da alteridade étnica e cultural, já que é reconhecido que estes marcos são frutos dum 

passado colonial indelével, cujos preconceitos e “classificações” sociais continuam 

presentes na realidade contemporânea brasileira. A este respeito, são muitas as analogias 

entre Viveiros de Castro e o primeiro momento do movimento modernista, entendido 

como ação coletiva direcionada a “resgatar” a subjetividade indígena através da 

reorganização do modelo cultural: tanto a antropologia de Viveiros de Castro como os 

propósitos do Manifesto Antropófago pretendem “saber qual é o lugar que o Brasil ocupa 

na cabeça dos índios e não o lugar que os índios ocupam na cabeça do Brasil, na formação 

da sociedade brasileira”290.  

O mesmo Viveiros de Castro, no âmbito investigativo, retoma algumas temáticas 

lançadas pelos “antropófagos” modernistas, quando declara que  

 

o Modernismo, tinha, como era o clima da época, um certo otimismo ufanista, uma 

certa crença na técnica como liberadora, como se finalmente graças à técnica nós 

fôssemos nos libertar da natureza, das nossas dependências do mundo que nos cerca. 

E eu acho que essa crença, que é típica dos anos 20 ou antes, até dos futuristas e etc., 

é uma crença que, hoje, venceu seu prazo de validade291. 

 

E, acrescentando que, “o Manifesto Antropófago (1928) é o documento filosófico mais 

importante do século passado”, deixa transparecer a sua estima para o trabalho de Oswald 

de Andrade ao relatar que “ele já estava, de certa maneira, percebendo que é impossível 

pensar fora da terra” pois “o modernismo teve esse caráter de levar em conta a terra, em 

todos os sentidos que a palavra terra têm. Que continua mais que atual, permanece 

urgente”292. Existe, portanto, uma afinidade “recíproca” entre a herança cultural 

modernista e a posição intelectual de Viveiros de Castro: a proposta-retrato do índio como 

                                                 
288 F. Marcos, “Viveiros de Castro: ‘sociedades tradicionais podem servir de exemplo’”, ufmg.br, 

https://www.ufmg.br/90anos/viveiros-de-castro-sociedades-tradicionais-podem-servir-de-exemplo/ 

[última consulta: 24/4/2021]. 
289 Ibidem. 
290 R. Franklin e A. Bezzon e R. Bergo, “Com a Terra, pela Terra e para a Terra. Que já é tempo, Conversa 

com Eduardo Viveiros de Castro”, op. cit., p. 20. 
291 Ivi, p. 16.  
292 Ivi, p. 17.  

https://www.ufmg.br/90anos/viveiros-de-castro-sociedades-tradicionais-podem-servir-de-exemplo/
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“exemplo” para responder a temáticas mais complexas como a representação literária ou 

antropológica dos povos autóctones, sugestionando uma visão fundamentada na rejeição 

dos modelos europeus. O desvio antirromântico do movimento modernista lembra-nos, 

na verdade, a posição do antropólogo ao longo do seu percurso intelectual, já que ele o 

moldou com o objetivo de ultrapassar a abordagem antropológica, que podemos definir 

como “tradicionalista”, do passado, baseando-se em canais disciplinares etnográficos 

menos interessados no exotismo.  

A partir desta afirmação, refletiremos sobre quais propósitos contribuíram à 

construção da abordagem antropológica de Viveiros de Castro, focando-nos numa 

entrevista que ele deu pela Ilha em 1999 onde define o seu viés metodológico. A 

entrevista trata do percurso intelectual do antropólogo, da evolução da sua abordagem 

etnográfica ao longo do seu trabalho no Museu Nacional, onde ele ainda trabalha em 

qualidade de professor. Viveiros de Castro relata que, durante os seus estudos de pós-

graduação em antropologia social no final dos anos 70, a etnografia estava a passar por 

um momento de silêncio e, por consequência, não eram muitos os que estavam 

verdadeiramente interessados nesta disciplina; além disso, de acordo com as tendências 

da época, a sua direção não tinha nada a ver com a questão indígena. De qualquer forma, 

a aproximação do antropólogo desta disciplina deu-se graças às coleções etnográficas de 

Lux Vidal e dos seus seguidores, junto com uma experiência de “iniciação” no Parque do 

Xingu organizada pela professora Charlotte Emmerich. Este foi o momento em que o 

antropólogo encontrou a “génese” do seu compromisso investigativo; neste contexto, ele 

explica:  

 

Uma professora de lingüística do Museu ia fazer uma visita ao Parque do Xingu 

e me convidou, junto com outros estudantes, a acompanhá-la. Fiquei fascinado com 

o que vi naqueles sertões, do duplo ponto de vista da 'terra' e do 'homem'. Eu 

praticamente nunca houvera saído do Rio, o choque sensorial e intelectual foi 

enorme, e mais que bem-vindo. Lá estava o Brasil que me interessava, afinal. Foi 

assim que encasquetei que ia ‘trabalhar com índio’293. 

 

O antropólogo evidencia que a sua formação se solidificou graças à preparação e 

assistência de professores que se identificavam com o grupo de Maybury-Lewis 

(membros do projeto “Harvad-Central Brasil”) que fez com que a etnologia abrisse uma 

nova fase no Brasil. Deste modo Eduardo Viveiros de Castro sublinha que a sua formação 

                                                 
293 R.  J. de Menezes Bastos e C. Rial, “Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro”, Ilha, Florianópolis, 

v. 4, n. 2, 2002, p. 114.    
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dali em diante prosseguiu “dentro desse viés e das questões teóricas a ele associadas, que 

estavam sob a jurisdição do estruturalismo”294.  

Como o próprio antropólogo reconhece, no seu trabalho ele acompanha uma 

metodologia personalíssima a um estilo argumentativo único, inusual, às vezes 

desarmante, especialmente no debate em torno das falhas da sociedade brasileira em 

relação à presença ameríndia:  

 

Assim é que até hoje eu escrevo, de certa maneira, contra, em vários sentidos, essa 

minha formação centro-brasileira ou “jê(o)lógica”. […] Mas contra também no 

sentido em que eu sempre procurei aquilo que escapava da grade interpretativa e 

temática nascida naquela cooperação entre índios e etnólogos que deu na 

“Jê(o)logia” da década de 70. […] O que eu fiz no Xingu foi mais um aquecimento 

teórico do que realmente uma pesquisa: mais um exercício estilístico do que 

propriamente um trabalho de etnologia. O que me chamou mais a atenção, desde que 

comecei a ler a literatura sobre o Xingu, foi que lá não pareciam fazer sentido aquelas 

representações arquetípicas da sociedade dualista, onde o mundo inteiro pode ser 

rebatido sobre grandes oposições tipo natureza/cultura, centro/periferia, 

homens/mulheres, etc. Isto não funcionava bem no contexto xinguano295. 

 

De facto, o antropólogo encontrou na realidade indígena um caminho para se distanciar 

da conformação dualista da nossa sociedade, mas também uma descoberta exegética, na 

medida em que a aproximação do Outro e, sobretudo, da perspetiva deste, não foi apenas 

uma sugestão de como praticar a investigação finalizada a si mesma, mas sim uma 

maneira de transferir o olhar da alteridade para uma produção de escrita.  

Nesta mesma passagem da entrevista, há dois termos utilizados pelo antropólogo que 

definem, primeiramente, as linhas principais da sua abordagem em relação à escrita e, 

secundariamente, os seus padrões ideológicos de referência. Notamos, em primeiro lugar, 

que o antropólogo utilizou o termo “exercício estilístico” para definir a sua pessoal 

elaboração científica, a qual é, também, o resultado dum grande interesse pela literatura 

como instrumento imprescindível para o conhecimento antropológico e sociológico. O 

antropólogo, aliás, vai estabelecer uma lícita conexão entre o seu objeto de estudo e a 

abordagem que utiliza, comprometendo-se, por sua vez, com as representações culturais 

do Brasil. Lembramos, neste âmbito, que como a matização dos limites que distinguem 

as disciplinas clássicas se intensificou, figuras atentas à dinamização académica como a 

de Viveiros de Castro sustêm o diálogo com matérias alternativas, como, por exemplo, a 

literatura enquanto suporte-chave para a construção duma panorâmica global do nosso 

presente, capaz de lidar a nível cientifico com as questões mais profundas do pensamento 

                                                 
294 Ivi, p. 116.  
295 Ibidem.  
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coletivo. O próprio antropólogo, numa entrevista à revista Primeiros Estudos, salienta 

que “é perfeitamente possível pensar o pensamento indígena e tentar fazer conceitos com 

ele, com base nele, como se pode fazer conceito com base na arte, na literatura, na 

experiência de vida”, pois “um programa que resta por cumprir é o programa de 

determinar, de uma maneira mais precisa e ao mesmo tempo mais variada, mais nuançada, 

o conceito de figura”296, razão pela qual coloca autores como Oswald de Andrade, Clarice 

Lispector e Guimarães Rosa, entre outros, “na categoria de pensadores brasileiros” cujo 

“pensamento […] possui a potência de suscitar conceitos, de forçar a filosofia a produzir 

os conceitos adequados para essas […] experiências de pensamento”297. Portanto, 

Viveiros de Castro reflete sobre a experiência literária nacional, a qual desempenha um 

papel de extrema importância, já que os grandes autores brasileiros do século XX 

produziram conceitos que, ainda hoje, garantem uma postura filosófica significativa, em 

relação à qual se observa uma subtil cumplicidade com a sua maneira de “pensar” na 

antropologia.  

Em segundo lugar, é necessário salientar que o antropólogo, na entrevista à revista 

Ilha, utilizou o termo “sociedade dualista”, que remete para a sua posição ideológica de 

referência, ou seja, a “descolonização do pensamento”. Ora, como a atenção dos 

antropólogos mais reconhecidos da nossa contemporaneidade verte sobre o 

questionamento dos dualismos presentes nas teorias produzidas pelas filosofias ocidentais 

e as respetivas categorias impostas no pensamento coletivo, a preocupação de Viveiros 

de Castro  

 

se deu no sentido de dotar o universo descrito pelos povos das terras da América do 

Sul através de uma ontologia que escapa, ou torna mais complexo o binômio 

natureza versus cultura e sobre a qual o corpo tem um papel fundamental de 

diferenciador ativo de humanidade298. 

 

Portanto, os seus objetivos de estudo cruzam-se com âmbitos diferentes, como a 

sociologia, a filosofia e a política, e propõem uma radical emancipação dos valores 

hegemónicos que dominam a nossa realidade. Por esta razão, Viveiros de Castro promete, 

conforme aos seus colegas, um trabalho que, a priori, se compromete ativamente com a 

                                                 
296 C. Lambert e L. Barcellos, op. cit., p. 263.  
297 Ibidem. 
298 M. Lombardi Luiz e R. Luja Hissa Leite, “As contribuições da Antropologia na superação das 

dualidades”, Revista Sem Aspas, v. 7, n. 2, 2018, p. 221.  
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“descolonização do pensamento”299, conceito que, de um ponto de vista filosófico, define 

a abordagem do antropólogo com respeito ao estudo dos povos indígenas da Amazónia.  

Cabe salientar que, ainda hoje, esta noção deve confrontar-se com a predisposição 

conservadora e sem postura política da antropologia tradicional e sobretudo com os 

valores da nossa “modernidade”. Esta orientação abarca muitas áreas de pensamento, da 

antropologia à política, e preocupa-se, no concreto, com “descolonizar” os estudos, não 

apenas com o propósito de reconsiderar como os modelos de dominação colonial têm 

apoiado vários campos do conhecimento científico, mas, também, para desenvolver uma 

necessária re-discussão em torno da subjetividade no âmbito da pesquisa e, mais em geral, 

da construção de um conhecimento descolonizado. Este movimento está de acordo, em 

particular, com as posições expressas por Bruno Latour, Philippe Descola e Pierre 

Charbonnier, já que visam opor-se à modernidade como estrutura que impõe a sua 

autoridade sobre a natureza e, consequentemente, sobre os grupos sociais que não se 

reconhecem parte dela. Em particular o trabalho de francês Bruno Latour, sociólogo, 

filosofo e antropólogo das ciências, goza da completa admiração de Eduardo Viveiros de 

Castro, tanto que o discurso do primeiro pode ser definido como uma espécie de macro 

categoria à qual remete, por causa da denúncia do pensamento eurocêntrico, o 

perspetivismo ameríndio na antropologia.  

A intenção de Viveiros de Castro de englobar a ideologia de Latour passa, antes de 

tudo, pela questão da modernidade, termo crucial no contexto dos estudos pós-coloniais 

e para a antropologia militante, definido pelo próprio Latour como “duas vezes 

assimétrico: assinala uma ruptura na passagem regular do tempo; assinala um combate no 

qual há vencedores e vencidos”300. Latour estimula, deste modo, uma postura democrática 

e não-hierarquizada – segundo o olhar civilizado/primitivo – em relação à representação 

do subalterno, tanto no campo da etnografia, como de outras matérias: se, por Latour, a 

modernidade implica exercer um diálogo dicotómico (natureza/cultura) e, por isso, 

discriminatório301, isso significa que os parâmetros científicos para interpretar o Outro 

                                                 
299 A “descolonização do pensamento” é um conceito promovido por Bruno Latour, antropólogo e filósofo 

francês, amigo e ponto de referência fundamental para Viveiros de Castro.  
300 B. Latour, Jamais fomos modernos, Ensaio de Antropologia Simétrica, Rio de Janeiro, Editora 34, 1994, 

p. 15.  
301 A noção de Modernidade encontra-se no ensaio Jamais fomos modernos de Bruno Latour, publicado em 

1991. Este conceito protagoniza a ideologia de Latour que, ao tratar de estruturar um discurso 

antropológico, mais “atualizado” e “democrático”, discute do problema em torno dos critérios que a 

Modernidade impõe, partindo, deste modo, da própria definição de modernidade. Esta implica duas 

práticas: a tradução, ou seja, a mistura entre tipologias de seres diferentes, que são híbridos de natureza e 

cultura; a depuração, ou seja, a produção de duas áreas ontológicas diferentes, os humanos e os não-

humanos. O paradoxo da Modernidade surge no momento em que todos, desde sempre, temos mesclado a 
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são inadequados: proposição, esta, que protagoniza o estudo de Viveiros de Castro. Deste 

modo, re-pensar a modernidade significa agir a favor duma antropologia que “pode e deve 

ser a ciência capaz de superar as dicotomias”, já que a “etnologia indígena […] não faz a 

separação entre os elementos, todas as instituições e os repertórios estão misturados na 

mesma análise”302. Assim, o discurso da descolonização do pensamento sugerido por 

Latour, embora seja mais radical e concentrado na dimensão política do fenómeno da 

modernidade, encontra no terreno investigativo de Viveiros de Castro um prolífico espaço 

de troca, na medida em que a divulgação desta posição ideológica é, na verdade, um dos 

propósitos principais do seu trabalho303.  

A postura de Viveiros de Castro também se destaca no contexto global da doutrina 

antropológica da atualidade, já que a inauguração da denúncia pós-colonial, a nível 

histórico, ativada nos anos 20 do século XX, leva, hoje em dia, boa parte da academia 

brasileira a adotar uma conduta mais rebelde, que age segundo a justiça social e o resgate 

descolonial em vista de uma ação concreta para a defesa dos sujeitos marginalizados e 

para um país menos sujeito à capitalização de territórios, solicitando o público a tomar 

partido através da divulgação dentro e fora da academia. A peculiar transgressão 

doutrinária do autor alinha-se, na verdade, à predisposição do âmbito científico em criar 

pontes entre disciplinas diferentes e, também, entre objetivos investigativos e questões da 

atualidade. Incrementar o peso da ética profissional neste âmbito significa, mais 

concretamente, fazer um compromisso a nível político e social. Daí, surge a necessidade 

de se conformar com valores emprestados pelos sujeitos que sofrem por causa das 

oximóricas injustiças exercitadas pelo aparato jurídico e governamental do estado, que, 

no caso latino-americano, tocam principalmente os grupos nativos ou os 

afrodescendentes. Boa parte dos membros da esfera científica, portanto, cientes da sua 

autoridade, tentam fazer pressão sobre os atores nacionais e os órgãos governamentais 

para que a voz dos grupos sociais ainda considerados periféricos seja ouvida.   

Esta viragem académica, por ser de matriz dissidente, é naturalmente portadora duma 

posição que, ao tentar construir novos paradigmas, transmite igualmente pensamentos e 

realidades, mas sobretudo se responsabiliza transcultural e ideologicamente, 

conformando-se numa crítica social e cultural na tentativa de não silenciar questões 

sociais desiguais. Nesta perspetiva se insere a reflexão de Eduardo Restepo, antropólogo 

                                                 
natureza e a cultura, para apresentar, afinal, um processo de depuração que vai exercer um trabalho de 

discriminação entre as duas categorias.  
302 M. Lombardi Luiz e R. Luja Hissa Leite, op. cit., p. 226.  
303 São muitas as colaborações académicas entre os dois especialistas, cujas reflexões se baseiam, 

frequentemente, nas mesmas ideologias ou teorias. 
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colombiano, que delineia uma definição exaustiva da antropologia no contexto político-

intelectual atual na América Latina, pois o subcontinente apresenta uma grande vastidão 

de questões comuns. Restepo, participando com o Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Porto Alegre no debate coletivo sobre as mudanças internas 

relativas à atitude disciplinar da antropologia, promove-a quer como recurso para a 

comunicação das falhas dentro do cenário liberal, quer como forma de ação participativa 

fora do establishment académico. Meditando sobre a evolução disciplinar da antropologia 

na Colômbia304, Restepo chega à conclusão que a universidade, em toda a América 

Latina, está envolvida numa transformação institucional que visa apoiar tanto a discussão 

política, como uma ação de caráter mais corporativo. Igualmente, Viveiros de Castro 

reconhece que, de facto, esta caraterística foi experimentada no âmbito antropológico 

brasileiro em 1978, quando “a comunidade antropológica, por via de suas ABAs 

(Associação Brasileira de Antropologia) e similares, desempenhou um papel fundamental 

[para] impedir o projeto de emancipação”305, momento em que, segundo ele, “os 

antropólogos fizeram uma diferença” ao agir “‘como um todo’, enquanto coletividade”306. 

Esta viragem deu início a um efeito dominó, que ainda não terminou, na maioria dos 

campos académicos e, especialmente, em relação à definição da figura do antropólogo e 

do seu curriculum. Portanto, pelo que se refere à “desdisciplinação” da antropologia em 

relação ao seu trabalho fora do âmbito académico para participar nos debates da 

atualidade, é evidente que a sua prestabilidade para assumir uma posição dissidente para 

sensibilizar os atores nacionais e transnacionais implica, paradoxalmente, exercitar a sua 

função contra o estado e os rótulos verticais que o definem: o estado é um aparato 

fundamental, visto que a antropologia atua “em relação a” ele, mas a ética intelectual do 

antropólogo não pode prescindir de um exercício de resistência, a fim de resolver questões 

relativas à desigualdade social, através da introdução duma “série de autores e de 

incomodidades que, dentro das antropologias mais normalizadas, tinham sido esquecidos 

ou obturados”307. Desta forma, a tendência para destabilizar o estado está estritamente 

                                                 
304 Eduardo Restepo tenta esclarecer o papel da antropologia a partir dos seus primórdios até hoje, a fim de 

salientar a inserção da antropologia nos cursos de mestrado e doutoramento. E, mais precisamente, para 

salientar que o seu direcionamento acidémico está cada vez mais disposto a uma abertura intelectual e a 

uma participação no debate coletivo, como resultados duma viragem científica, que começou no século XX 

e está, ainda hoje, em vias de desenvolvimento.  
305 O “projeto de emancipação” refere-se ao Decreto de Emancipação de 1978, cujo objetivo era promulgar 

a emancipação forçada dos indígenas e, dentro deste contexto, destaca-se a ação de resistência por parte da 

comunidade antropológica. 
306 E. Viveiros de Castro, “No Brasil todo mundo é índio exceto quem não é”, in: Povos indígenas no 

Brasil: 2001-2005, R. Beto e R. Fany (org.), São Paulo, Instituto Socioambiental, 2006, p. 44. 
307 Ivi, p. 375.  
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relacionada com a transformação do conceito de alteridade308, razão pela qual a visão de 

Restepo apresenta uma simetria tão precisa com a posição de Viveiros de Castro que a 

sua ideia de antropologia dissidente bem se conforma com aquela do antropólogo 

brasileiro. Aliás, o antropólogo colombiano declara: “Eu sou parte do establishment e o 

sou conscientemente, para não deixar aos outros colegas do establishment, que são mais 

de direita, ou mais liberais, um cenário tranquilo” e, como se trata duma “intervenção 

política, […] a antropologia deve ser levada mais além, em direção a um projeto de 

intervenção e potencialização de outras formas […] e outras modalidades de politicidade, 

de subjetividade”309. 

Este espírito de resistência contribui para ressaltar, no contexto brasileiro, os vestígios 

da tradição cultural modernista que, como já salientou Viveiros de Castro, desempenha 

um papel crucial relativamente à abordagem “incómoda” (destinada a assombrar, 

principalmente, os conservadores e os românticos) que inaugurou no ambiente intelectual 

nacional. Em particular, os propósitos enunciados no Manifesto Antropófago não apenas 

constituem uma visão fora-do-establishment relativamente à representação do índio, mas 

também constroem os parâmetros primordiais duma determinada maneira de expor a 

literatura – e tudo o que faz parte do ambiente cultural emergente – a uma postura e a um 

registo capazes de criar tensões no âmbito público. Consideramos interessante, neste 

lugar, evidenciar dois dos muitos aforismas do Manifesto que familiarizam, 

ideologicamente, com a postura científica dissidente: 

 

Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do 

pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças 

clássicas. Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores310.  

 

Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo311. 

 

O caráter perturbador que se evidencia dentro do Manifesto Antropófago revela-se no 

pensamento de Viveiros de Castro, não apenas pelo singular “nacionalismo” que tem no 

índio o pretexto essencial para conscientizar o Brasil acerca da sua formação de maneira 

horizontal, mas, neste caso, sobretudo pela implementação de uma revolução radical 

contra o exercício do modelo europeu no contexto sul-americano. Exemplificamos, a 

                                                 
308 A  noção de “alteridade” foi sujeita a transformações quer de caráter teórico, dentro da academia, quer 

jurídico, dentro do aparato governamental. 
309 Ivi, p. 378.  
310 O. de Andrade, “Manifesto Antropófago”, in: Revista da Antropofagia, a. 1, n. 1, 1928, p. 3.  
311 Ibidem.  
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seguir, a afinidade que a ideologia “antropófaga” tem com a de Viveiros de Castro, 

recorrendo a uma reflexão dele mesmo:  

 

O Manifesto Antropófago tem um estilo muito característico que diz assim: “Nós já 

tínhamos, nós já tínhamos o Surrealismo, nós já tínhamos o Comunismo, muito antes 

de vocês”. “Sem nós - diz o Oswald, o nós deles na verdade são os índios - vocês, 

europeus, não teriam nem sua pobre Declaração dos Direitos do Homem”. Ele está 

lembrando a importância que teve a descoberta da América para o pensamento 

europeu e como as formas políticas dos povos ameríndios foram importantes para 

inspirar as teorias iluministas do Rousseau. É paradoxal que nós importemos 

modelos europeus, que por sua vez se inspiraram em larga medida na experiência 

que os europeus tiveram ao chegar aqui312.  

 

À luz destas argumentações, esta comparação não apenas constrói uma perceção dos 

desenvolvimentos ideológicos, de um ponto de vista histórico, dentro do âmbito cultural 

brasileiro, mas também reforça a orientação desafiante de Eduardo Viveiros de Castro, 

junto com a sua participação numa linha de pensamento alimentada por uma “consciência 

participante”313, como sugeriam os modernistas, preocupada com os indivíduos e os 

valores autóctones. Isto posto, hoje em dia, na realidade, é lícito considerar a antropologia 

dissidente como um veículo que anseia por estender as suas margens: ela coloca-se dentro 

e, especialmente, fora da fronteira ideológica, académica ou física. Ao conectar-se com 

uma grande quantidade de disciplinas e não-disciplinas, tira proveito da sua posição para 

veicular a missão de resgate, tanto trans- (talvez, anti-) académico, quanto transnacional; 

a partir do século XIX, ganhou progressivamente consciência da sua autoridade e, por 

consequência, da necessidade de comprometer-se com os fenómenos sociais assimétricos 

nacionais, em defesa de grupos étnicos marginalizados e/ou minoritários. Esta evolução 

fez com que se desencadeassem numerosos e vários esforços finalizados a valorizar 

elementos que antes eram considerados apenas como “colaterais”, como, por exemplo, o 

indigenismo, mas também se consolidou a “desindianização” da antropologia, já que os 

estudiosos se aperceberam da importância de focalizar-se em qualquer sujeito (não 

necessariamente indígena, mas também afrodescendente) que sofre desigualdades sociais 

ou marginalização em nome do “progresso”, a fim de extinguir as heranças do passado 

colonial.314 Finalmente, a antropologia visa canalizar a sua direção de investigação em 

torno da ação política, ou seja, o próprio ato de escrita deve ser internacionalizado e 

heterogéneo, tão adequado quanto possível às realidades menos expostas. Esta ação tem 

                                                 
312  R. Franklin; A. Bezzon; R. Bergo, op. cit., pp. 17-18.  
313 “Manifesto Antropófago”, cit., p. 3.  
314 Ivi, p. 367.  
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o propósito de combater o sistema complacente do establishment antropológico mais 

conservador, junto com o monolitismo disciplinar. De qualquer forma, se cada ação é um 

ato social e político, então a escrita dentro da antropologia deve manifestar o seu caráter 

rebelde, uma vez que visa desassociar-se do enquadramento cultural médio.  

 

III.2 Uma leitura antropológica de Macunaíma  

 

Em razão de analisar os assuntos relacionados à cultura ameríndia de Macunaíma, 

desde as intenções do Movimento Antropófago até às especificidades do nenhum-caráter 

do “herói da nossa gente”, seguiremos o percurso conceitual do estudo da etnologia 

indígena de Eduardo Viveiros de Castro, analisando, passo a passo, os conteúdos 

principais que se destacam dentro da sua produção investigativa, os quais são, 

principalmente, o canibalismo, o multinaturalismo e o perspetivismo. Estas noções 

formam parte do objeto da obra A inconstância da alma selvagem (2002), anterior a outra 

que será tomada aqui também como referência, Metafísicas Canibais (2009), as quais são 

os pilares da sua densa e intelectualmente corajosa produção alicerçada pela filosofia pós-

estruturalista. Inspirados pela pergunta-guia que introduz Metafísicas Canibais “o que 

acontece quando se leva o pensamento nativo a sério?”, proporemos uma leitura 

transversal da rapsódia modernista, enriquecida, também, por outro ensaio do mesmo 

antropólogo brasileiro intitulado “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 

ameríndio”, fundamental para a redefinição das categorias dualistas ocidentais 

(natureza/cultura) em relação ao pensamento ameríndio, e pelo ensaio “A metamorfologia 

de Macunaíma: notas iniciais” escrito por Alexandre Nodari315, cuja reflexão nos ajuda a 

considerar os paralelismos entre o regime metamórfico da enunciação de Macunaíma e a 

etnologia americanista contemporânea.  

Como já vimos no primeiro capítulo, o sentido polémico do canibalismo ocupa um 

lugar crucial dentro do projeto do movimento antropófago, pois tudo o que envolvia o 

mundo indígena constituía um tabu ainda por ultrapassar; além disso, o Brasil, na altura 

da Primeira República, estava no início de um intenso processo de modernização com o 

propósito de espelhar os paradigmas sociais e económicos europeus. Porém, Bernardo 

Ricupero salienta que, embora a antropofagia cultural “formule uma solução diferente 

                                                 
315 Alexandre Nodari é professor de Literatura Brasileira e Teoria Literária na Universidade Federal do 

Paraná. Destaca-se, entre outras coisas, a sua participação como coadministrador, junto com Eduardo 

Viveiros de Castro, no seminário de Pós-graduação “Do matriarcado primitivo à sociedade contra o Estado: 

cartografia da hipótese antropofágica” no Museu Nacional/UFRJ em 2012.  
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para o já centenário mal-estar brasileiro”, na década dos Cinquenta esta ideologia 

“desaparece com a morte de seu principal inspirador”316. Mas, como a antropofagia 

deixou um marco indelével no ambiente cultural e académico brasileiro, a partir dos anos 

70 adquiriu uma posição ainda mais sólida, especialmente pela sua intrínseca capacidade 

de contrastar o debate político-cultural e, sobretudo, pela sua afinidade com os estudos 

pós-coloniais. A transversalidade desta abordagem permite, na atualidade, a reelaboração 

da sua promessa cultural que, nomeadamente, hoje definiremos como “decolonial”, 

especialmente no âmbito da antropologia contemporânea, não só para construir uma 

leitura sobre as desigualdades da hibridação étnica e social como parte integrante de um 

processo colonial, mas também para desfrutar dos avanços que teve esta corrente no 

âmbito cultural, para contrastar a justaposição de valores ocidentais no contexto das 

realidades indígenas.  

Deste modo, assistimos a uma conduta antropológica que reitera alguns tópicos 

fundamentais da antropofagia cultural, tais como os limites entre a natureza e a cultura, 

uma imagem do índio não-catequizado ou romantizado – “o índio filho de Maria” de 

Oswald de Andrade317 – tentando pôr em discussão o significado de “civilizado”. E, entre 

outras coisas, o cruzamento entre antropologia brasileira e Modernismo permitir-nos-á 

compreender em que medida no Brasil transparece uma repetição das mesmas falhas 

sociais, especialmente em relação à questão da alteridade. Neste contexto, a destruição 

do preconceito romântico do “bom selvagem” e a resistência à etiqueta de “primitivo”, 

no encontro com o talento de Mário de Andrade, desemboca numa leitura que não apenas 

tem terreno fértil no âmbito da crítica colonial, mas sobretudo representa o Brasil numa 

versão antropologicamente integral porque hibridizada. A este respeito, Gilda de Mello e 

Souza salienta que “Macunaíma was considered – and continues to be today – an 

affirmative, anthropological book, […] as an avid, acritical incorporation of European 

values by Brazilian culture”318.  

Na realidade, Mário de Andrade não só utiliza o “herói da nossa gente” como ponto 

de partida para a reconstrução da formação nacional, mas através desta personagem nos 

lembra, também, que podemos “recorrer” ao indivíduo indígena para sustentar uma 

determinada exorcização dos preconceitos relativos ao “enigma” da mestiçagem, pois é 

nele que reside a essência do autóctone antes-da-invasão/descoberta. Salientamos ainda 

                                                 
316 B. Ricupero, “O “original” e a “cópia” na Antropofagia”, Sociol. Antropol., v. 8, n. 3, 2018, p. 875.  
317 O. de Andrade, Obras Completas, VI, Do pau-brasil à antropofagia e às utopias, Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1972, p. 18.  
318 G. M. Souza, “Prólogo. El tupí y el laúd” e “Notas a Macunaíma”, in: M. de Andrade, Obra Escogida, 

de Mário de Andrade, São Paulo, Duas Cidades, 1979, p. xlviii.  
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que Mário de Andrade, graças aos estudos prévios como etnógrafo319, conquistou uma 

visão mais lúcida em relação à formação etnográfica, cultural e folclórica da nação. 

Embora o autor tivesse colaborado com a Revista de Antropofagia só na primeira fase – 

admitindo as suas objeções a alguns dos princípios mais radicais do movimento 

antropófago – Macunaíma é amplamente reconhecida como uma representação “prática” 

do que Oswald de Andrade expôs em termos teóricos no Manifesto Antropófago320. Neste 

âmbito, a analogia com os objetivos antropófagos modernistas demonstra-se não apenas 

através das representações alegóricas de práticas canibais, mas também ao abrir o 

caminho para uma representação cultural mais ampla.  

A este respeito, introduziremos uma leitura transversal de Macunaíma a partir da 

noção de canibalismo, com o propósito de compreender este fenómeno de um ponto de 

vista mais etnográfico e, sobretudo, atual, pois o diálogo antropológico de Viveiros de 

Castro toca diferentes pontos relativos à antropofagia como ritual e à consequente 

antropofagia cultural. O próprio antropólogo, de facto, declara que “Mário vai 

tematizar, no Macunaíma, o canibalismo, a antropofagia” e, acrescenta que, “o Mário, 

como bom pesquisador, bem acadêmico […] vai lá buscar um texto genial, que é […] 

este mito wapixana, que é o mito do Macunaíma”321. Portanto, pondo a tónica nas figuras 

“antropófagas” da obra, como a de Curupira, personagem da mitologia amazónica que 

oferece a sua perna ao herói, a do gigante Piamã ítalo-peruviano, Venceslau Pietro Pietra, 

comedor de gente, e a da sereia da passagem devoradora de homens, vemos que, na 

verdade, eles desempenham o papel de inimigos. De facto, Robert Stam salienta que, nos 

“dois polos da metáfora do canibalismo, Macunaíma dá ênfase ao negativo” no momento 

em que “explora o motivo antropofágico para expor a estrutura da classe predatória da 

sociedade brasileira”322.  

                                                 
319 A este respeito lembramos os estudos e os resultados de Mário de Andrade em relação ao seu trabalho 

de etnógrafo, entre os quais se destaca a “Missão de Pesquisas Folclóricas” de 1938, um projeto de 

introspeção etnográfica baseada numa expedição à volta da cultura musical no Brasil, organizada pelo 

Departamento de Cultura de São Paulo, de que Mário de Andrade era diretor. Além disso, mencionamos a 

obra póstuma O turista aprendiz, diário de viagem que relata as experiências das expedições no Nordeste 

do Brasil e na Amazónia. Neste âmbito, sublinhamos, ainda, que a obra Vom Roroima zum Orinoco de 

Koch-Griinberg representa o modelo etnográfico de suporte para a elaboração de Macunaíma.  
320 L. C. C. Santos e L. Machado Aguiar, “Podcating Macunaíma: A construção de um podcast 

antropofágico como Crítica à Estética da Linguagem Sonora”, Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte, 

Parintins, AM, 24-26/06/2019, p. 3.  
321 M. I. de Almeida, “Outro destino, Entrevista concedida por Eduardo Viveiros de Castro a Maria Inês de 

Almeida”, Aletria, v. 16, 2007, p. 24. 
322 R. Stam, “A Estética da Resistência”, in: R. Stame Shohat, Ella, Crítica à Imagem Eurocêntrica, São 

Paulo, Cosac & Naify, 2006, p. 433.  
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Esta reflexão é reforçada por Viveiros de Castro e Manuela L. Carneiro da Cunha no 

ensaio “Vingança e Temporalidade: os Tupinambá”, no qual a reelaboração da metáfora 

“canibal” torna-se verdadeiramente emblemática, igualmente àquela relatada por Mário 

de Andrade. A este respeito, ao relatar a importância da prática antropófaga dentro das 

relações bélicas, os especialistas salientam que “os inimigos passam a ser indispensáveis 

para a continuidade do grupo, ou melhor, a sociedade tupinambá existe no e através do 

inimigo”323. Esta passagem esclarece-nos que “o que se devora é justamente o outro 

enquanto inimigo, sua perspetiva, seu ponto de vista”324 e, curiosamente, não tem a ver 

com uma esfera de costume alimentar (embora Mário de Andrade satirize ao extremo o 

ritual), mas nasce, propriamente, como princípio de unidade social. Este valor ajuda-nos 

a ler a obra através duma perspetiva não somente antropológica, mas também ideológica, 

de acordo com uma conscientização do que, mesmo na contemporaneidade, é um tabu 

ainda por desconstruir. O exercício e o processo de comer o Outro incluem sim o ato 

físico, mas têm, sobretudo, um preciso objetivo simbólico muito poderoso, que 

transcende o ritual e que o antropólogo brasileiro define como “predação ontológica”, 

evocando o princípio geral de subjetivação. A inclusão, por parte de Mário de Andrade, 

das práticas canibais ressalta, neste contexto, um dos propósitos principais da 

investigação antropológica de Eduardo Viveiros de Castro, ou seja buscar, através do 

xamanismo ameríndio e das suas práticas, uma maneira para ultrapassar os limites 

ideológicos transmitidos pelo pensamento ocidental, o qual, segundo o antropólogo, 

alimenta, através das já mencionadas dicotomias natureza/cultura, sujeito/objeto e 

produção/troca, o que ele define como multiculturalismo ocidental. Por outras palavras: 

 

O xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer, ou antes, um 

certo ideal de conhecimento. Tal ideal é, sob vários aspectos, o oposto polar da 

epistemologia objetivista favorecida pela modernidade ocidental. Nesta última, a 

categoria do objeto fornece o telos: conhecer é objetivar325. 

 

Viveiros de Castro afirma que a objetivação é um processo intrínseco do conhecimento 

ocidental moderno e se encontra no lugar exatamente oposto ao pensamento indígena. 

Este, sendo sincrónico à noção de multiculturalismo, é considerado pelo antropólogo 

como uma linha de fuga essencial para facilitar – em negativo – a compreensão desta 

                                                 
323 M. Carneiro da Cunha, e E. Viveiros de Castro, “Vingança e temporalidade: os Tupinambá”, Journal de 

la Société des Américanistes, Paris, v. 71, 1985, pp. 191-208.  
324 A. Carolina Cernicchiaro, “Antropofagia e perspectivismo: a diferonça canibal em ‘Meu tio o Iauaretê’”, 

Revista Ianda, v. 3, n. 1, 2014, p. 95.  
325 E. Viveiros, de Castro, A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia, São Paulo, 

Cosac Naify, 2002, e-book. 
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ideologia. Assim sendo, o ideal perseguido pelos nativos torna-se útil, não apenas para o 

estudo das realidades ameríndias, mas também para incentivar uma relação mais inclusiva 

com a alteridade, já que na visão multinaturalista, em contrapartida, “conhecer é 

personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido — daquilo, ou antes, 

daquele” e, além disso, “o conhecimento xamânico visa um ‘algo’ que é um ‘alguém’, 

um outro sujeito ou agente. A forma do Outro é a pessoa”326.  

A este respeito, para compreendemos em que medida se conforma na obra o contacto 

visceral entre estes dois polos do conhecimento, vale a pena relembrar a definição de 

“atrito ideológico” proposta por Viveiros de Castro no ensaio A inconstância da alma 

selvagem:  

 

O relativismo cultural, um multiculturalismo, supõe uma diversidade de 

representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, uma e 

total, indiferente à representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade 

representativa ou fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente 

sobre uma diversidade real. Uma só “cultura”, múltiplas “naturezas”; epistemologia 

constante, ontologia variável […]327.  

 

Daí decorre a importância de criar um diálogo que contenha os extremos tanto da 

ideologia ocidental como da ideologia ameríndia (tais como o canibalismo) que em 

Macunaíma vestem culturalmente a proposta segundo a qual tudo segue um processo de 

subjetivação: o ponto de vista do Outro é introjetado de modo que este último se torna 

uma verdade “universal”; é nesse contexto que surgem as raízes do canibalismo. Portanto, 

é através e por meio das ações do herói com respeito a essas práticas animistas que vemos, 

em primeiro lugar, uma adaptação de matriz meta-antropológica da transposição literária 

do índio que, deste modo, consegue alimentar um afastamento dos pressupostos 

românticos, pois Macunaíma como indivíduo não só é uma representação, apesar de 

moralmente filtrada, mais fiel à realidade social nativa de um ponto de vista ontológico, 

mas se aproxima também da versão epistemologicamente “humana” duma realidade 

social frequentemente classificada como “diferente”: o herói, segundo Maria Júlia 

Pereira, “opõe-se ao indígena de caráter nobre e incansável, sempre disposto a lutar e até 

morrer”328 descrito pelos românticos. Um exemplo disto é o facto de ele “sentir medo” 

durante o confronto com os inimigos que o querem comer, como no capítulo XI, intitulado 

A velha Ceiuci, no qual o herói deve enfrentar Ceiuci, mulher do Gigante Piamã e mesmo 

                                                 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
328 M. J. Pereira, “Macunaíma: diálogo com o romantismo a partir da paródia de Peri”, Revista PHILIA, 

Filosofia, Literatura & Arte, v. 1, n. 2, 2019, p. 432.  
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comedora de gente; aqui é evidenciada não só a postura de Macunaíma em relação às 

figuras canibais, mas também vemos como estas, embora não classificáveis como 

indígenas, não respeitam o “protocolo” do ato canibal como ritual, realizando-o apenas 

para se nutrirem: 

 

No outro dia falou pros manos que ia pescar peixões no igarapé Tietê. Maanape 

avisou: 

– Não vá, herói, que você topa com a velha Ceiuci mulher do gigante. Te come, 

heim! 

– Não tem inferno pra quem já navegou no Cachoeira! que Macunaíma exclamou. E 

partiu.  

Nem bem lançou a linha de cima dum mutá que veio vindo a velha Ceiuci pescando 

de tarrafa. A caapora viu a sombra de Macunaíma refletida n'água e jogou depressa 

a tarrafa e só pescou sombra. O herói nem não achou graça porque estava tremendo 

de medo […]329. 

 

Em segundo lugar, há uma coerência assimétrica entre a exposição das caraterísticas 

culturais indígenas e as intenções das personagens, pelo que o autor consegue colocar a 

priori no lugar da narração determinados aspetos relacionados à subjetivação, entendida 

como fenómeno cultural do Outro e fruto da sua perspetiva multinaturalista. O resultado 

da incorporação desta não só favorece a construção de uma personagem que se 

responsabiliza pelo seu papel de representante nacional, integrando dois polos perspéticos 

opostos, mas confirma, mais uma vez, a capacidade de Mário de Andrade de criar um 

espaço que inclui o olhar do Outro, a sua ação no mundo, provavelmente incentivada pelo 

seu interesse pelo caráter dinâmico da esfera etnográfica brasileira. Neste contexto, como 

a obra propõe de ativar uma rutura ideológica com o passado romântico, a inserção da 

ótica multinaturalista, embora sob a forma de cruzamento “ético-estético”330, desperta 

uma tensão crítica alternativa em relação ao mundo ocidental, já que Mário de Andrade 

atua em dois níveis diferentes, ambos indispensáveis para a reconstrução da realidade 

nacional, que, de qualquer forma, se integra na dimensão plural da América Latina como 

espaço onde se encontram realidades heterogéneas de origem pós-colonial. Nesse sentido 

a obra garante o entrelaçamento multicultural que nos permite recuperar o conhecimento 

antropológico de Viveiros de Castro, com o objetivo de atualizar uma metodologia 

narrativa que pertença, também, aos parâmetros do pós-estruturalismo. Portanto, na 

tentativa de integrar rapsodicamente a coexistência entre dois pontos de vista, ou seja, 

                                                 
329 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, 

ed. crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la Littérature latino-

américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, pp. 104-105.  
330 P. Bull, “Contra-antropologia, contra o estado, uma entrevista com Eduardo Viveiros de Castro”, Revista 

Habitus, v. 12, n. 2, 2014, p. 149. 
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tanto o “‘moderno’, ‘racional’, ‘civilizado’” quanto o “’primitivo’, ‘arcaico’, 

‘mitopoético’”331, assistimos à união entre a perspetiva multiculturalista e a 

multinaturalista.  

As caraterísticas supramencionadas, se transpostas do pensamento ameríndio para a 

antropologia, permitem integrar na narração uma determinada “ética da subjetivação”332, 

a qual, como explica Viveiros de Castro em Metafísicas Canibais, visa sair da objetivação 

prevaricadora para sair do ego e, sobretudo, para se desligar da visão do Outro como 

contrafigura do mesmo, desapegando-se de si mesmos. De qualquer forma, o facto de 

Mário de Andrade sugerir um herói nacional poliédrico, capaz de fazer emergir o lado 

subjetivo – ou melhor, as subjetividades – da realidade brasileira, pode ser definido como 

uma ação ética, na medida em que revitaliza a consistência ontológica dos indivíduos 

tornados vulneráveis, com o objetivo de transformá-los em construtores criativos em 

nome dos próprios processos de subjetivação, em lugar de impor-lhe uma epistemologia 

de matriz objetivista. O autor modernista, neste contexto, afirma que a dificuldade de 

“definir a identidade simbólica do herói em termos de caráter brasileiro, vem do 

cruzamento de perspetivas que enforma a rapsódia”333; de facto, a figura de Macunaíma 

estimula a relativização do conceito de “civilizado” e, consequentemente, enfatiza a crise 

da subjectivização que a civilização e o progresso incentivam. Este objetivo é perseguido 

não somente por Mário de Andrade, mas pelo conjunto inteiro dos modernistas brasileiros 

da primeira fase, cientes das falhas do sistema nacional e unidos pela antropofagia como 

forma de resistência social334. Destaca-se, a este respeito, a reflexão de Flávio José de 

Carvalho e Tarciano Silva Batista, segundo os quais 

 

aquele homem que surge na modernidade como ser de razão, capaz de conhecer a si 

mesmo por meio de sua racionalidade e produzir ferramentas para o seu 

desenvolvimento social, cultural, e até mesmo político e ético, se perdeu335. 

 

                                                 
331 A. Bosi, “Situação de Macunaíma”, Céu, Inferno, Ensaios de crítica literária e ideológica, cit., p. 203.  
332 A este respeito, Bethania Assy e Rafael Rolo referem que Viveiros de Castro no ensaio Metafísicas 

Canibais propõe as linhas-guias da antropologia “selvagem”, onde “aponta-se para uma ética performativa 

radical capaz de desconstruir […] os binômios estanques da lógica ocidental: humano e não-humano, 

natureza e cultura, dentro e fora, fundo e figura, enfim. Mais do que uma posição simetricamente oposta 

em comparação a do ocidental […], o pensamento ameríndio aponta em direção a uma assimetria entre 

sociedades ocidentais e sociedades ditas “primitivas” (ou contra o Estado)”. B. Assy e R. Rolo, “A 

concretização inventiva de si a partir da perspectiva do outro: Notas a uma Antropofilosofia Decolonial em 

Viveiros de Castro”, Revista Direito e Praxis, v. 10, n. 4, 2019, p. 2390.  
333 Ibidem.  
334 Esta reflexão remete diretamente ao aforisma inaugural do Manifesto Antropófago: “Só a antropofagia 

nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. 
335 F. J. de Carvalho e T. Silva Batista, “Michel Foucault e Mário de Andrade: a subjetividade em crise em 

Macunaíma”, ariús, Revista de Ciências humanas e Artes, Campina Grande, v. 22, n. 2, 2016, p. 45.  
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Além disso, acrescentam que como “o motivo reside no fato de que todas as formas de 

classificar e definir esse homem […] entrou em colapso […]. O ser humano percebe-se 

desconhecido de si e desconhecedor da realidade em que vive”336. De acordo com os 

autores acima mencionados, Macunaíma personifica “esse indivíduo que não pode ser 

classificado, que não é um ser de racionalidade” e “cujo comportamento não se limita a 

alguma forma de conduta já estabelecida, ele cria (e se cria) na medida em que vivencia 

a experiência de sua própria realidade”337. Ratífica-se, através desta argumentação, o 

caráter “contemporâneo” da obra-prima, pois, através de um trabalho de entrelaçamento 

entre duas perspetivas, o autor realiza uma crítica social, embora eruditamente e nos 

bastidores, chamando à atenção, por um lado, para a ausência dum caráter coerente, como 

se pode notar na desarmonia de atitudes que o trecho a seguir ressalta, dentro do qual o 

herói, logo após ser enganado num lugar de “troca de bens”, insulta Zé Prequeté: 

 

José Prequeté ficou com ódio e insultou a mãe do herói porém este não fez caso não, 

deu uma grande gargalhada e foi seguindo. Mais adiante lembrou que ia indo pra 

casa zangado e pegou na gritaria outra vez338.  

 

Por outro lado, Mário de Andrade mostra-nos uma personagem capaz de refletir uma 

realidade extremamente prismática, onde a representação do índio enquanto “bom 

selvagem” é subvertida, num cruzamento de perspetivas. Situação que bem se nota no  

capítulo IX, intitulado “Carta pras Icamiabas”, no qual o herói é sim o Imperador do Mato 

Virgem, oferecendo, portanto, uma versão da representação, geográfica e 

ideologicamente, de porta-voz do mundo indígena, porém, essa missiva destaca-se pela 

completa absorção dum registro pomposo, através dum português erudito, e pela 

dedicação a questões políticas, numa visão multiculturalista que, curiosamente, opera a 

favor daquele que protagoniza o resto da narração, onde o Imperador “intera[ge] com a 

cultura urbana e moderna”339. Deste modo, como a partir dos anos 20, ocorreu a inserção 

do Brasil na modernidade, através dum sistemático processo de modernização nacional – 

o qual forjou também um certo status quo do pensamento – podemos considerar, de 

acordo com a visão de Bruno Latour, denominada como “não-moderna”, que este 

processo “se fundou negando a existência dos híbridos e da prática de mediação; 

                                                 
336 Ibidem. 
337 Ibidem.  
338 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 114. 
339 A. Cesar Melo, “Macunaíma: entre a crítica e o elogio à transculturação”, Hispanic Review, v. 78, n. 2, 

2010, p. 213. 



125 

 

separando, por consequência, os polos da natureza e da sociedade”340 – portanto, numa 

macro visão, não conformável com a dimensão social, económica e política da nossa 

realidade. É propriamente dentro da mediação que se encontra o berço do caráter do herói 

nacional modernista. Por outras palavras, o autor paulista realiza a sua denúncia ao 

conscientizar-se, através duma obra de caráter polémico, de que a maioria da população 

brasileira era incapaz de conformar-se – ainda depois do centenário da Independência – 

com o “todo” nacional enquanto heterogeneidade, pois racionaliza, enquadra, subdivide 

a alteridade em categorias socioculturais. Cabe salientar que, na verdade, Mário de 

Andrade não só põe em crise o público ao divulgar um texto híbrido na forma e nos 

conteúdos, como bem se evidencia ao longo do processo de receção crítica dos primeiros 

anos, mas também ressalta as doenças ideológicas de um Brasil que escolhe não ver que 

é propriamente na dimensão híbrida que se conforma uma representação nacional 

plausível e incontestável, a qual existe dentro da hierarquização social e ao mesmo tempo 

a transcende.  

À luz de tudo isso, e partindo do tópico central do canibalismo, patenteia-se a 

peculiaridade macunaímica de abraçar os dois pontos de vista antropologicamente 

definíveis como multinaturalismo e multiculturalismo, cujos efeitos podem ser 

contextualizados através do perspetivismo ameríndio de Viveiros de Castro. A este 

respeito, o antropólogo brasileiro, ao esclarecer que “o perspectivismo341  não é um 

relativismo, mas um multinaturalismo”342, fornece-nos um novo instrumento para 

decifrar os tópicos da obra. Considerando também que “uma perspectiva não é uma 

representação”, Viveiros de Castro abre-nos o caminho para realçar a “dívida”343 que, 

dentro da rapsódia, tem em relação à dimensão do pensamento ocidental face à 

contraparte ideológica de origem, nomeadamente, xamânica. Das muitas passagens do 

ensaio A inconstância da alma selvagem que ressaltam os princípios da mudança de 

perspetiva do pensamento ameríndio, podemos mencionar a seguinte:   

                                                 
340 N. Willig Lima, F. Ostermann, C. José de Holanda Cavalcanti, “A não-modernidade de Bruno Latour e 

suas implicações para a Educação em Ciências”, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, n. 2, 2018, 

367-388, p. 384.  
341 Multinaturalismo e perspetivismo abraçam-se um ao outro, pois o primeiro é parte integrante da visão 

perspetivista.  
342 E. Viveiros, de Castro, A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia, São Paulo, 

Cosac Naify, 2002, e-book. 
343 O termo “dívida” propõe-se, aqui, chamar à atenção ao atrito ideológico que existe entre o pensamento 

hegemónico (de origem ocidental-europeia), fruto dum passado colonial, e o pensamento ameríndio, cuja 

filosofia, sendo ideologicamente oposta ao primeiro, além de inverter a perspetiva dominante, sugere uma 

visão da alteridade extremamente inovadora, onde abundam os universalismos e são rejeitados os 

relativismos, quer do ponto de vista da antropologia contemporânea, quer para uma leitura transversal da 

obra-prima de Mário de Andrade.  
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A humanidade é o denominador comum, a diferença é constitutiva, e a alteridade 

ganha, para os ameríndios, as feições de afinidade, inimizade e animalidade. Pensar 

a sociedade ameríndia é pensar a abertura ao Outro, é pensar o afim, o inimigo, o 

animal. Pensar as relações com a natureza é pensar a subjetivação, o ponto de vista. 

E pensar o ponto de vista é pensar o canibalismo que os Araweté (ou os Tupinambá) 

revelam ser a aquisição de um ponto de vista outro. Enfim, pensar essa abertura ao 

Outro é refletir sobre a “economia simbólica da alteridade”344.  

 

Estes propósitos encontram em Macunaíma uma posição especialmente interessante, 

pois, no momento em que o herói abraça o pensamento ameríndio multinaturalista, o 

perspetivismo vai constituir intrinsecamente esta visão. Macunaíma, de facto, tem um 

alto grau de subjetivação, cujas caraterísticas se manifestam no encontro entre diferentes 

dimensões do real que podemos denominar (nos termos da tradição ocidental) como 

“natureza”, “cultura” e “sobrenatureza”345, as quais agem tanto no lado moderno como 

no lado mitológico da narração, através de um processo de hibridação346. Porém, o enredo 

rapsódico faz com que o leitor não se focalize nos limites que existem entre estas esferas, 

mas sim o leva a deslocar a atenção para a mudança perspética, que, sendo alternável, ou 

melhor, misturado, o obriga a rever constantemente o parâmetro sob o qual entra em jogo 

a alteridade: entrar no “jogo macunaímico” significa facultar o acesso à reversibilidade 

multiperspética que existe no caráter prismático da estética de Macunaíma, a partir do 

nenhum-caráter do herói347, para favorecer o que, nos termos de Viveiros de Castro, se 

apresenta como um equilíbrio ortogonal entre forças opostas, ou seja, o relativismo 

(ocidental) e o universalismo (não-ocidental)348. Por outras palavras, tomar como 

referência a noção de perspetivismo facultará uma leitura mais integral, contextualizando 

a obra não somente na perspetiva multiculturalista de matriz europeia, mas também nos 

dá a possibilidade de experimentar tanto um outro olhar, como um diferente olhar sobre 

o Outro.  

                                                 
344 C. Cohn, “Ensaios sobre a riqueza do pensamento ameríndio”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

v. 18, n. 51, p. 169.  
345 E. Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, Mana, v. 2, n. 2, 

1996, p. 115.  
346 O folclore desempenha, também, um papel de destaque, que abrange tanto a cultura indígena, como a 

cultura de origem africana.  
347 O carácter do herói resulta ser ainda mais um desafio para o leitor, no momento em que ele é sim o ponto 

de partida e o foco principal da narração, mas é sobretudo através dele que nasce um princípio de 

desdobramento e de multiperspetiva, já que o próprio Mário de Andrade sublinha: “é porque Macunaíma 

não tem nenhum caráter, que ele pode variar entre / virar uma multiplicidade de características”. A. Nodari, 

“A metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais”, Crítica Cultural – Critic, v. 15, n. 1, 2020, p. 53. 
348 E. Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, cit., p. 115. 
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A este respeito, um exemplo revelador é a relação objetiva-subjetiva que tem 

Macunaíma com o dinheiro. Baseando-nos na reflexão de Marcos Fernandes Gonçalves 

de Silva, vemos que o herói é sim “ganancioso” – uma qualidade representativa do mundo 

que Latour definiria como “moderno” – mas, ao mesmo tempo, “a sua racionalidade 

manifestava-se desregrada, por meio de uma relação obsessiva com o dinheiro”349 a qual, 

salienta Gilda de Mello Souza, é “baseada nos golpes da sorte [e] na busca de tesouros 

enterrados […] ao contrário dos habitantes da cidade, cujos atos são ditados pela previsão 

e pelo lucro”350. Podemos remeter para uma passagem do capítulo XII, intitulado 

“Tequeteque, Chupinzão e a injustiça dos homens”, para salientar a assimetria que existe 

em relação ao ganhar/gastar dinheiro; de facto, o herói manifesta, não apenas uma versão 

exageradamente parodiada do indígena, mas também a sua ideia de dinheiro funda-se na 

convicção de que este estaria ligado a algum tipo de fatalismo ou sorte, especialmente por 

não pertencer à sua cultura de origem, por isso o trabalho não representa para ele o canal 

para o lucro. Nessa parte da narração Macunaíma descobre que o Gigante Piamã estava 

na Europa, por isso queria preparar a sua ida para o alcançar, porém, faltava-lhe o 

dinheiro, razão pela qual pensa fingir-se artista para obter o subsídio do governo para 

financiamento da viagem. Assim sendo, o herói decide passear na Cantareira, onde, entre 

outras coisas, tenta pintar alguns quadros e, entretanto, encontra-se com um “teque-teque” 

ou vendedor ambulante, que lhe vende um gambá que defeca dinheiro. No momento de 

o comerciante expor o preço da mercadoria, o herói deu-se conta que 

 

só tinha a letra de quarenta contos e seis fichas do Cassino de Copacabana. Deu a 

letra e teve vergonha de receber o troco. Até inda deu as fichas de inhapa e agradeceu 

a bondade do tequeteque. Nem bem o mascate sovertera entre as sapupiras guarubas 

e parinaris do mato que já o micura quis fazer necessidade outra feita. O herói 

arredondou o bolso aparando e a porcaria caiu toda ali. Então Macunaíma percebeu 

o logro e abriu numa gritaria desgraçada, caminho da pensão351.  

 

 Esta passagem, antes de tudo, mostra-nos a visão preconceituosa e de herança colonial 

que o suposto civilizado aplica ao índio, a qual está, ainda hoje, bem enraizada no 

pensamento comum. O ameríndio, já a partir da época das explorações, é frequentemente 

definido como medroso, covarde e crédulo: lembrem-se, a este propósito, as palavras com 

                                                 
349 M. F. Gonçalves da Silva, Ética e economia: impactos na política, no direito e nas organizações, Rio 

de Janeiro, Elsevier, 2007, p. 75.  
350 G. M. Souza, O Tupi e o Alaúde: uma interpretação de Macunaíma, São Paulo, Editora 34, p. 40.  
351M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., pp. 113-114.  
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que Cristóvão Colombo352 define a alteridade indígena, apenas para demarcar a 

dificuldade de sair da imagem do indígena de origem colonial, exposta de forma irónica 

por Mário de Andrade. O navegador italiano, de facto, em relação à proficuidade da troca 

com os ameríndios, escreveu: “Tudo o que têm, dão em troca de qualquer bagatela que 

se lhes ofereça, tanto que aceitam na troca até mesmo pedaços de tigela e taças de vidro 

quebradas” e, ainda, realça que “são crédulos, sabem que há um Deus no céu, e estão 

convencidos de que viemos de lá”353. A passagem de Macunaíma acima citada sintetiza 

nitidamente o contraste, no lugar da “troca de bens”, análogo à lógica selvagem-civilizado 

proposta por Colombo, que existe entre visão multiculturalista (expressada pelo vendedor 

ambulante, que aliás, é uma das poucas “personagens originalmente citadinas”354) e 

pensamento ameríndio (expressada pelo herói): o valor atribuído ao dinheiro é o eixo que 

define o choque do encontro entre perspetivas diferentes. Assim sendo, cria-se, do ponto 

de vista do “europeu”, uma distorção relativa à validade, confundida com uma atitude 

naïf. Porém, cabe salientar que Macunaíma vê só na muiraquitã um valor efetivamente 

real, que é o subjetivo-afetivo.  

Também Priscila Figueredo nos fornece pressupostos para uma leitura da consideração 

assimétrico-subjetiva do herói em relação ao dinheiro, sublinhando a este respeito que 

“Macunaíma desde criancinha procur[a] dinheiro enterrado ou viv[e] dandando ‘pra 

ganhar vintém’”, e, ao decorrer da narração, a estudiosa nota que o “ar de ‘país da 

Cocanha’ […] não nos deve iludir porque em todo caso sentimos o quanto o eixo de sua 

existência é a velha luta pela vida, onde quer que estejam, no Sul ou no Norte, em São 

Paulo ou no fundo da mata”355. A existência duma sobreposição dos planos perspéticos 

que se movem em direção paralela é justificada pela presença do caráter tão mutável do 

protagonista, já que se para Macunaíma “o progresso técnico é realmente admirável e 

emancipador, desde que não continue a série mítica de sacrifícios humanos, e desde que 

se possa fruir dele”356, constituindo uma não-divisão entre a Máquina (outro emblema da 

sociedade ocidental) e a mitologia amazónica, em contrapartida, “a trinca de manos passa 

                                                 
352 O recurso às cartas de Cristóvão Colombo tem como finalidade a de hiperbolizar a figura do colonizador, 

pois Todorov salienta, em relação às suas notas, que “é com base nessas observações e trocas que Colombo 

declara que os índios são as pessoas mais generosas do mundo, dando assim urna contribuição importante 

ao mito do bonsauvage”. T. Todorov, A Conquista da América: a questão do Outro, São Paulo, Martins 

Fontes, 1999, e-book. 
353 T. Todorov, A Conquista da América: a questão do Outro, São Paulo, Martins Fontes, 1999, e-book. 
354 A. Romero Gomes, “Olhos de viajante: olhares cruzados entre Leite Moraes e Macunaíma”, Tese de 

Pós-Graduação, Universidade Federal Rural, Rio de Janeiro, 2008, p. 92.  
355 P. Figueredo, “O azarado Macunaíma”, Estudos Avançados, v. 31, n. 89, 2017, p. 399. 
356 Ibidem. 
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um cortado quando a vida na cidade grande parece ser quase impossível sem ele”357. Em 

síntese, o poder do protagonista reside também na sua intrínseca precariedade de 

configurar-se numa determinada postura individual, criando, deste modo, uma aparente 

habilidade em gerir e sobreviver em ambos358 os mundos (do Brasil) dominados, de modo 

geral, por pontos de vista opostos, onde a hibridação física e ideológica constitui, para o 

herói, uma das possíveis soluções à charada da formação nacional.  

À luz do que precede, o caráter emblemático do dinheiro ajuda a exemplificar o 

entrelaçamento entre a posição multiculturalista e a multinaturalista relativamente a 

Macunaíma, já que, por um lado, ele possui uma natural predisposição para raciocinar 

sobre os elementos representativos do mundo ocidental, dentro do qual o dinheiro é um 

fator de relevo enquanto motor do sistema capitalístico. Por outro lado, assistimos à 

contra-tendência do protagonista em raciocinar por meio de uma epistemologia 

perspetivista, ou seja, a “tentativa de descrição daquilo que se passa no plano do 

conhecimento, então, uma questão reflexiva se impõe como ponto de partida para a 

reconstrução”359, resultando, de facto, “inconstante” no seu ser “malandro, mulherengo” 

enquanto “bom e sensível”360. Evidentemente, ambas as tendências são hiperbolizadas, 

de modo que a parodização dos extremos etno-culturais brasileiros participa de maneira 

bem incisiva na ação rapsódica do herói.  

A “pluralidade” é um elemento que investe in toto a individualidade das personagens 

da obra. Este assunto emerge, por exemplo, no momento em que o herói não utiliza um 

modus cogitandi ligado à racionalidade “aristotélica”361 – que é, de qualquer forma, 

fundamental para a ação da “deglutição filosófica” – mas age através dum pensamento 

horizontal e intersubjetivo362. A este respeito, como já a partir da personalidade do herói 

se exemplifica a maneira pela qual Mário de Andrade brinca em relação às peculiaridades 

                                                 
357 Ibidem. 
358 Fazemos aqui referência à oposição que existe entre mundo ocidental e não ocidental (representado pelos 

indígenas, mas também pelos afrodescendentes e, mais em geral, pela miscigenação etno-cultural), pois 

esse dualismo constitui o nosso diálogo de partida baseado na ideologia modernista.  
359 T. Mota, “Nietzsche e as perspectivas do perspectivismo”, Cadernos Nietzsche, n. 27, 2010, p. 223.  
360 O. Rodrigues Medeiros, “Apresentação de Macunaíma/Makunaima: um olhar artístico a partir da criação 

de uma instalação”, Tese de Licenciatura, Universidade Federal de Roraima, 2019, p. 17.  
361 Utilizamos o conceito de “aristotélico” em relação ao pensamento racional, embora não constitua a visão 

do herói in toto mas apenas uma das suas muitas facetas à europeia, para remarcar a ideia de um pensamento 

estritamente de matriz ocidental, pois Aristóteles considera que, como o homem é um ser vivente e 

conhecedor da natureza, esta seria constituída à sua medida e, por isso, ele se situa no topo da “pirâmide 

natural”, cujos passos inferiores ofereceriam um potencial infinito para o seu desenvolvimento.  
362 Para “intersujetividade” entendemos o processo recíproco pelo qual a consciência e o conhecimento de 

uma pessoa são compartilhados com outra. O conceito de intersubjetividade oferece uma perspetiva de 

justificação e validação do “outro” que permite a sincronia interpessoal, ou melhor, envolve um processo 

de reconhecimento da alteridade. 
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das personagens da obra, pode-se relacionar a abordagem do pensamento ameríndio com 

as identidades humanas e não-humanas que protagonizam a obra, baseando-nos numa 

passagem do artigo “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio” de 

Eduardo Viveiros de Castro, introduzindo um discurso antropológico subsidiado pela 

filosofia, razão pela qual se presta a leituras transversais. Contudo, ao salientar que o 

perspetivismo é uma “concepção comum a muitos povos do continente, segundo a qual o 

mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e 

nãohumanas”363 que apreendem essa ideologia segundo “pontos de vista distintos”, 

Viveiros de Castro fornece-nos os pressupostos para interpretar o papel das figuras 

presentes em Macunaíma, sendo estas parte tanto do mundo terreno, como do mundo 

ultraterreno. O princípio fundamental que anima este pensamento é o seguinte:  

 

Tipicamente, os humanos […] vêem os humanos como humanos, os animais como 

animais e os espíritos (se os vêem) como espíritos; já os animais (predadores) e os 

espíritos vêem os humanos como animais (de presa), ao passo que os animais (de 

presa) vêem os humanos como espíritos ou como animais (predadores). Em troca, os 

animais e espíritos se vêem como humanos: apreendem-se como (ou se tornam) 

antropomorfos quando estão em suas próprias casas ou aldeias, e experimentam seus 

próprios hábitos e características sob a espécie da cultura — vêem seu alimento como 

alimento humano (os jaguares vêem o sangue como cauim, os mortos vêem os grilos 

como peixes, os urubus vêem os vermes da carne podre como peixe assado etc.), 

seus atributos corporais (pelagem, plumas, garras, bicos etc.) como adornos ou 

instrumentos culturais, seu sistema social como organizado do mesmo modo que as 

instituições humanas (com chefes, xamãs, festas, ritos etc.)364. 

 

Esse princípio da antropologia ameríndia oferece-nos os instrumentos para uma 

interpretação “oblíqua” do vínculo que as personagens têm com o que Alexandre Nodari 

chama “caráter dêitico da humanidade”365. Esta convergência manifesta-se, 

explicitamente, numerosas vezes ao longo da narração rapsódica e, implicitamente, no 

subtexto. Com base nisso, podemos observa, em primeiro lugar, esse elemento a partir do 

uso sistemático, por parte de Mário de Andrade, dos termos “‘humano’ ou ‘homem’ [e] 

‘gente’, para marcar a condição originária de sujeito de (potencialmente) todos os 

habitantes do cosmos”366. E, outrossim, vemos como também o próprio Macunaíma ao 

reiterar o enunciado “já foi gente que nem nós”367 – referindo-se tanto ao Carrapato, como 

                                                 
363 E. Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, cit., p. 115.  
364 Ivi, p. 117.  
365 A. Nodari, “A metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais”, cit., p. 42. 
366 Ibidem. 
367 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., pp. 126-152. 
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a uma formiga saúva – faz emergir, sob outra forma, a premissa da cosmogonia368 

ameríndia, segundo a qual tudo, no princípio, era humano369.  

A cosmogénese é um conceito-chave desta parte da discussão: assim sendo, como 

aponta Mário Geraldo Fonseca, o aflorar do papel da cosmogonia dentro do “relato da 

história” apresenta-se como “viagem que um humano faz ao mundo primevo, onde os 

animais eram gente e falavam”370, criando os pressupostos para uma interpretação apta a 

ultrapassar a fronteira dualista. Com base no pensamento indígena sul-americano, é útil 

lembrar que na maioria das cosmogonias os animais descenderam dos humanos e não o 

contrário, e que 

 

Then the world ended and from that cataclysm the many species, forests, rivers, stars, 

and minerals were formed. This dispersion ended the mythic state of primordial 

cannibalism, when everything was undifferentiated and thus ate its own kin in order 

to feed itself371.  

 

De facto, a cosmogonia é uma componente que atravessa o perfil identitário das 

personagens, de modo que se criam figuras que, além de pertencerem realmente às lendas 

amazónicas, se reconhecem na “ação mitológica” como fundamento basilar da 

cosmogonia ameríndia. Esta, para Ruy Castel-Branco Barroso, constitui o núcleo central 

da obra, pois “Macunaíma [é] um humano que vai visitar o mundo do mito”372, ou seja, 

através duma “escrita xamânica”373, se realiza o que Lévi-Strauss definiu como “mito”: 

“Se você interrogasse um índio americano seria grande as chances de que a resposta fosse 

esta: uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes”374. 

Neste lugar, as manifestações desta “ação” são parodiadas em forma de metamorfose 

permutável entre as dimensões humana, não-humana, ultra-humana e, de forma constante 

ao longo da narração. Poderemos considerar como exemplo emblemático um episódio do 

capítulo I, intitulado “Macunaíma”, quando Macunaíma e Sofará, a mulher do seu irmão 

                                                 
368 A palavra “cosmogonia” tem a ver com a teoria ameríndia, segundo a qual a origem do universo se 

baseia na mitologia, a qual pode ter um amplo leque de versões diferenciadas, pois está estritamente 

relacionada com a metafisica de um determinado povo.  
369 P. Neves Marques, “Look above, the sky is falling: humanity before and after the end of the world”, e-

flux journal, 56th Venice Biennale, 23/5/2015, http://supercommunity.e-flux.com/authors/pedro-neves-

marques/ [última consulta: 11/5/2021].  
370 M. Geraldo Fonseca, “O papagaio-xamã de Macunaíma”, Boitatá, n. 12, 2011, p. 55.  

Neste lugar, Mário Geraldo Fonseca acrescenta que “Mário de Andrade […] assume de maneira mais 

evidente uma perspectiva de quem possui condições de fazer a viagem naquele mundo [de Macunaíma] e 

voltar para contar” (Ibidem).  
371 P. Neves Marques, op. cit. 
372 Ibidem. 
373 Ivi, p. 56.  
374 C. Lévi-Strauss, De Perto e de Longe, L. Mello e J. Leite (tradução), São Paulo, Cosac Naify, 2005, p. 

195.  

http://supercommunity.e-flux.com/authors/pedro-neves-marques/
http://supercommunity.e-flux.com/authors/pedro-neves-marques/
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Jiguê, aproveitam do seu “segundo encontro” para “faze[r] do sexo um ato da 

natureza”375:  

 

No outro dia 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. […] 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. Fez 

uma brecha que a moça caiu torcendo de riso aos pés dele. Puxou-o por uma perna. 

Macunaíma gemia de gosto se agarrando no tronco gigante. Então a moça abocanhou 

o dedão do pé dele e engoliu. Macunaíma chorando de alegria tatuou o corpo dela 

com o sangue do pé. Depois retesou os músculos, se erguendo num trapézio de cipó 

e aos pulos atingiu num átimo o galho mais alto da piranheira. Sofará trepava atrás. 

O ramo fininho vergou oscilando com o peso do príncipe. Quando a moça chegou 

também no tope eles brincaram outra vez balanceando no céu. Depois de brincarem 

Macunaíma quis fazer uma festa em Sofará. Dobrou o corpo todo na violência dum 

puxão mas não pôde continuar, galho quebrou e ambos despencaram aos emboléus 

até se esborracharem no chão. Quando o herói voltou da sapituca procurou a moça 

em redor, não estava. Ia se erguendo pra buscá-la porém do galho baixo em riba dele 

furou o silêncio o miado temível da suçuarana. O herói se estatelou de medo e fechou 

os olhos pra ser comido sem ver. Então se escutou um risinho e Macunaíma tomou 

com uma gusparada no peito, era a moça. Macunaíma principiou atirando pedras 

nela e quando feria, Sofará gritava de excitação tatuando o corpo dele embaixo com 

o sangue espirrado. Afinal uma pedra lascou o canto da boca da moça e moeu três 

dentes. Ela pulou do galho e juque! tombou sentada na barriga do herói que a 

envolveu com o corpo todo, uivando de prazer376. 

 

Como se vê, nesta passagem coexistem trânsitos intersubjetivos incentivados pelos 

princípios da cosmogonia ameríndia onde não existe uma evolução controlada ou regular 

entre a dimensão humana e não-humana, mas estas, neste caso e em diferentes momentos 

da narração, se entrelaçam. Em primeiro lugar, notamos que o herói, ao “virar príncipe”, 

se torna adulto, mas apenas para “usufruir por algumas horas dos poderes da idade viril”. 

Deste modo, é explicitada uma certa discordância entre a finalidade da metamorfose do 

herói (o ato/amor carnal) e a sua disposição para tornar-se príncipe (representação tópica 

do romance de cavalaria/amor ideal).  

Em segundo lugar, através de indicações como “miados, do alto das árvores, o casal 

não se distingue dos felinos”377, o autor deixa transparecer uma transmutação animalesca 

por parte das duas personagens, provavelmente no corpo de onças, evento que deixa 

emergir o “perspectivismo e [o] transformismo cosmológico”378. De facto, Viveiros de 

Castro, ao sublinhar que para as sociedades nativas existem “espécies que desempenham 

um papel simbólico e prático de destaque, como os grandes predadores, rivais dos 

                                                 
375 D. Schüler, “Macunaíma, Imperador do Mato Virgem”, Organon, v. 8, n. 21, 1994, p. 151. 
376 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 12. 
377 D. Schüler, “Macunaíma, Imperador do Mato Virgem”, op. cit., p. 151. 
378 E. Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, cit., p. 118.  
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humanos, e as presas principais dos humanos”379, permite-nos ler a transformação do 

casal como um acesso à dimensão pré-mítica, no contexto onde, naturalmente, se expressa 

uma “perspectiva móvel”380, pois as duas personagens não se localizam num espaço 

temporal primevo, onde a “ação mitológica” participaria ativamente no devir da 

realidade, mas sim na época de “modernização” brasileira.  

Em virtude disso, uma leitura mais atenta da passagem da obra acima citada permite 

destacar um inesperado “canibalismo amoroso”381, que, além de conjugar uma 

representação derradeira de “união intersubjetiva”, faz referência à relatividade da noção 

de canibalismo, cuja ação é, no pensamento ameríndio, benéfica. Por outro lado, cabe 

salientar que a onça na cultura indígena “representa a força, a agilidade em se movimentar 

na mata”382, e a sua presença – como também a de muitas outras espécies de animais 

revenerados – fecunda também a legenda macunaímica enquanto absorção de numerosas 

lendas nativas, colocando-se no plano subjetivo da obra, pois, neste lugar, “as onças […] 

são como os próprios guaranis, que vivem, caçam e cuidam da floresta por toda a vida”383.  

Curiosamente, a figura da onça retorna no capítulo XIV, intitulado “Muiraquitã”, no 

qual assistimos a outra experimentação significativa da cosmogonia como base para criar 

uma hibridação entre o princípio da humanidade do pensamento ameríndio – “a condição 

original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade”384 – e 

os fundamentos tecnológicos da civilização ocidental moderna: Macunaíma, ao declarar 

que “No tempo de dantes, moços, o automóvel não era uma máquina que nem hoje não, 

era a onça parda”385, faz-nos entender que, por mais paradoxal que seja, a sua ideia de 

Brasil assenta numa confluência de perspetivas incapazes de traduzir-se mutuamente, mas 

ao mesmo tempo unidas por um processo de hibridação, como denominador comum da 

formação nacional, do qual ele é o porta-voz.  

Com base na identidade intuitivamente etnográfica de matriz sul-americanista da 

rapsódia, neste ponto Nodari, em relação ao caráter da mitologia, observa que 

“Macunaíma é composto de uma série de mitos etiológicos […] incluindo aí o próprio 

herói” onde “a humanidade (a posição de sujeito) não é substantiva, mas perspectiva, 

                                                 
379 Ibidem.  
380 Ivi, p. 116.  
381 D. Schüler, “Macunaíma, Imperador do Mato Virgem”, op. cit., p. 152. 
382 M. Wayna Kambeba, “A relação do homem com os animais”, Expedição Vila-Bôas pelo Brasil, 

http://www.expedicaovillasboas.com.br/web/index.php/nosso-blog/331-a-relacao-do-homem-com-os-

animais [última consulta: 5/5/2021].  
383 J. Carlos dos Santos e M. D. Fernandes Bernal, “Índios, árvores e Mymba-Kuera: um olhar micro-

histórico na tríplice fronteira”, Revista Territórios & Fronteiras, v. 9, n. 1, 2016, p. 191.  
384 E. Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, cit., p. 119.  
385 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 129.  

http://www.expedicaovillasboas.com.br/web/index.php/nosso-blog/331-a-relacao-do-homem-com-os-animais
http://www.expedicaovillasboas.com.br/web/index.php/nosso-blog/331-a-relacao-do-homem-com-os-animais
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variável”386. Esta intuição implica que todos os seres que protagonizam a obra, ao 

ultrapassarem a fronteira dualista que separa natureza/cultura, humano/não-humano, 

sujeito/objeto, eu/outro, corpo/espírito, mesmo num diálogo que hibridiza os aspetos 

cardinais do pensamento ocidental e ameríndio (sem esquecer os traços da cultura de 

descendência africana e também sul-americana mais em geral), encontram terreno fértil 

na abertura interpretativa, de matriz literária, das temáticas salientes do perspetivismo 

ameríndio. A “deglutição” da lógica ocidental é, na verdade, incentivada por Mário de 

Andrade que, além de ser um grande letrado, foi também um “grande estudioso do 

folclore e observador etnográfico insuperável”387. Assim sendo, ele aplicou diferentes 

instrumentos narrativos e linguísticos aos frutos duma pesquisa etnográfica preliminar, 

onde se pode forjar uma leitura que promete sempre uma natureza atual e, também, 

incentiva uma relação dinâmica com os pressupostos dos novos parâmetros da 

antropologia dissidente e decolonial da nossa contemporaneidade.  

Vale a pena lembrar que o próprio Mário de Andrade argumenta no segundo prefácio 

à obra elaborado em 1928 não querer “que tomem Macunaíma e outros personagens como 

símbolos”388, mas sim como “sintoma de cultura nacional”389; para tal resulta útil recorrer 

a Viveiros de Castro para (re)pensar o “herói da nossa gente” não como mera 

“representação”, mas sim como perspetiva, ou como conjunto de perspetivas, enquanto 

sintomas duma formação híbrida. Por outras palavras, trata-se de uma “observação efetiva 

do real”390 resultante da que Alceu Amoroso Lima chama “mania etnográfica”391, onde a 

alteridade se manifesta sob qualquer ponto de vista dentro da obra. Hiperbolizando: o 

outro do outro é também outro. Integrando o perspetivismo ao anti-herói, surge, 

naturalmente, um recalque do “hibridismo selvagem/civilizado [através do] qual partem 

diversas interpretações”, onde, ao utilizar os princípios antropológicos, os conceitos de 

“selvagem” e “civilizado” se justapõem mutuamente por causa da natureza perspética, 

                                                 
386 A. Nodari, “A metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais”, cit., p. 43. 
387 L. da Câmara Cascudo, Antologia do Folclore Brasileiro, São Paulo, Martins Fontes, 1971, p. 627.  
388 “Segundo Prefácio”, hiperliteratura, 26 julho 2018, https://medium.com/@hiperliteratura/segundo-

pref%C3%A1cio-e5f9da91c2f2 [última consulta 27/06/2021]. 
389 A este respeito, cabe salientar que, segundo uma brilhante observação de Henrique Pinheiro Costa Gaio, 

no segundo prefácio de Mário de Andrade “substitui-se a noção de entidade nacional pela de sintoma. O 

movimento é de relativização da obra, uma proposta de abertura interpretativa – portanto, aproximando-se 

da perspectiva haroldiana”. H. Pinheiro Costa Gaio, “Macunaíma entrincheirado”, Revista Ágora, n. 24, 

2016, p. 28.  
390 R. Antelo, “Macunaíma: apropriação e originalidade”, in: M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem 

nenhum caráter, ed. crítica, T. P. Ancona Lopez, (coordenadora), Paris, Association Archives de la 

Littérature latino-américaine, des Caribes et africaine du XX° siècle, Brasília, Coleção Arquivos, v. 6, 1988, 

p. 50.  
391 M. de Andrade, Mário de Andrade escreve cartas a Alceu, Meyer e outros, Lygia Fernandes (org.), Rio 

de Janeiro, Editora do autor, 1968, p. 26.  

https://medium.com/@hiperliteratura/segundo-pref%C3%A1cio-e5f9da91c2f2
https://medium.com/@hiperliteratura/segundo-pref%C3%A1cio-e5f9da91c2f2
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nomeadamente, “híbrida” da personagem. Estes pressupostos permitem-nos realçar o 

facto de que a ação antropófaga goza do exercício de introjeção do inimigo enquanto 

Outro, pelo que a figura do “herói da nossa gente” encontra um ambiente em que pode 

exercer uma constante metamorfose no plano “humano” e étnico tornando-se branco, mas 

também no plano do género, tornando-se mulher, e até no plano ultra-humano, tornando-

se animal, ou mesmo, extra-humano, tornando-se constelação.  

 

III.3 “Virar índio”: Macunaíma e a visão dissidente de Viveiros de Castro 

 

A busca do “autêntico” em Macunaíma pode ser lida com proveito através do prisma 

proporcionado pelo artigo “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é” de 

Eduardo Viveiros de Castro, facilitador duma reflexão destinada a apoiar uma leitura em 

chave comparatística entre o elemento “romântico”392 e conceito de “autêntico” 

relacionado ao sujeito indígena no âmbito contemporâneo.  

Ao redefinir a nacionalidade contra a pressão externa, com a publicação de 

Macunaíma assistimos à subversão intelectual dos esquemas de interdependência das 

culturas dominantes, de acordo com as tendências culturais daquela época. A postura 

andradiana dá uma resposta definível como pós-colonial às novas condições de 

dependência económica e cultural, incentivando a urgência de definir novos cânones 

literários. Portanto, como Mário de Andrade via José de Alencar, porta-voz do 

romantismo, como seu precursor, com a publicação de Macunaíma o autor modernista 

compromete-se a alcançar a reavaliação do “national subject matter”393, desta vez 

valorizando a tradição do folclore e integrando-a, em chave antropófaga, enquanto canal 

resolutivo para o sustentamento da ideologia nacionalista, cuja finalidade essencial é a 

clara rejeição da cultura externa ocidental ou ocidentalcêntrica. Por consequência, 

podemos considerar a postura modernista estritamente “brasilcêntrica”, sendo os seue 

resultados fruto dum afastamento ideológico e cronológico do domínio colonial.  

A busca de novas formas culturais autóctones significava, também, reavaliar o 

conceito de “prestígio”, que naquela altura estava ainda associado à tradição europeia, 

razão pela qual foi questionado através duma abordagem mais audaciosa e, sobretudo 

“definitiva”, voltando a encontrar nas orientações políticas emergentes um apoio 

                                                 
392 Dentro desta discussão a noção de “romântico” abrange uma pluralidade de significados, pois colocam-

se em relação com a perspetiva modernista de Mário de Andrade. Esse conceito, de facto, permite-nos falar, 

ao mesmo tempo da corrente do Romantismo, bem como dos assuntos importados ou macaqueados da 

Europa e de produções culturais. 
393 Ivi, p. 223.  
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ideológico concreto, além de permitir ao movimento participar ativamente no “debate 

político”, que hoje definiríamos de caráter pós-colonial. Contudo, o modernismo encontra 

no centenário da Independência, o momento decretório para a promoção e a justificação 

do desprezo pelas correntes anteriores, em relação às quais o romantismo constitui o 

ponto de não retorno, pois é associado a tudo o que não faz parte dos valores 

autenticamente brasileiros e à utilização de padrões “arcaicos” e de origem europeia que, 

segundo os modernistas, afastam ideologicamente a nação da sua emancipação. 

O conceito de “prestígio”, que, emerge em Macunaíma, precisava, na ótica modernista, 

de ser associado ao conjunto de tradições locais enquanto valores “autênticos”; mas a 

noção de “autenticidade” expressou-se de forma divergente nas duas correntes. Com o 

intuito de esclarecer a importância da corrente indianista394, componente que as duas 

vertentes literárias compartilham, remetemos, em primeiro lugar, para a reflexão de 

António Cândido, para quem os pressupostos culturais do Brasil se baseiam sempre em 

“idéias [voltas a] externaliza[r] elementos que continham tanto as singularidades locais 

quanto às influências europeias”395. Em segundo lugar, a continuidade entre os 

movimentos literários realiza-se também por meio do indianismo.  

Este movimento artístico e literário, como é sabido, no Brasil alcançou o ápice durante 

a primeira fase do Romantismo396, quando, ao emular as tendências culturais da Europa, 

os românticos encontraram no índio o pretexto para duplicar a figura do cavaleiro 

medieval, já que o Brasil não tinha experimentado a Idade Média. Neste contexto, um dos 

fatores que possibilitou ao indianismo romântico obter um grande prestígio e um público 

vasto, além de tornar os costumes ameríndios um dos enfoques principais do movimento, 

foi a influência do pensamento do filosofo francês, Jaques Rousseau, de acordo com o 

qual o ser humano é, essencialmente, puro, mas, ao entrar em contacto com a civilização 

é corrompido, razão pela qual ele vê no indígena (enquanto “primitivo”) o modelo de 

humanidade. Os românticos resolveram, portanto, fazer com que caraterísticas como a da 

pureza, da coragem e da força convergissem no sujeito ameríndio, em vez do herói 

cavalheiresco; é deste modo que no Brasil se enraizou e normalizou o ideal romântico em 

                                                 
394 A corrente literária do indianismo surgiu na América Latina no início do século XIX. A personagem 

central é o índio, descrito através dos seus trajes primitivos, as suas crenças tradicionais, os seus sentimentos 

ingénuos de “bom selvagem”, em comparação com o conquistador “branco” ocidental, que, em 

contrapartida, é voraz e, muitas vezes, implacável. 
395 M. José de Rezende, “A análise de Antônio Cândido: O papel das idéias e do pensamento no processo 

de geração da mudança social no Brasil”, Cinta de Moebio: Revista eletrónica de Epistemologia de 

Ciências Sociales, n. 29, 2007, p. 226.  
396 Cabe salientar que apesar de ter tido mais êxito durante o Romantismo, o indianismo fora integrado no 

contexto cultural brasileiro já a partir do Barroco. 
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relação à identidade indígena397. Portanto, o herói indígena enquanto tópico romântico e 

como solução para a definição do espírito nacional, encontra o ponto de inflexão na 

interpretação modernista andradiana através do “(anti)herói da nossa gente”, criando, 

assim, uma continuidade histórico-cultural. Assim sendo, “do mesmo modo que 

aconteceu com os escritores do período romântico, a força motriz desse esquema mental 

foi capaz de insuflar a vida e a atitude dos escritores do período modernista”, salienta 

Almeida de Carvalho, as quais “também se impuseram o compromisso social de definir, 

construir e inventar uma genuinidade para a identidade cultural brasileira”398. Além disso, 

Almeida de Carvalho, observa que “o habitante primitivo assumiu, em certos momentos 

da história cultural brasileira, o status de mais autêntico símbolo de brasilidade”399.  

Isto posto, será possível comparar as duas obras-primas das respetivas correntes, ou 

seja Iracema de José de Alencar e Macunaíma de Mário de Andrade, concordando com 

o Roteiro de Macunaíma de Cavalcanti Proença, onde se salienta que, embora exista uma 

proximidade temática entre as obras, há uma “diversidade de ângulo em que as duas fases 

indianistas em nossa literatura se colocaram” e essa divergência emerge, principalmente, 

no lugar de comparação, pois o “indianismo de Alencar, […] tem sido feito, muitas vezes 

com exagero e injustiça”400, em contrapartida, Macunaíma expressa “indianismo com 

letra maiúscula”401, visto que “ignora o indianismo e revitaliza o ameríndio, desdenha o 

‘porque me ufano’ e busca fixar a ressonância histórica da nossa tristeza”402.  

Podemos concluir que, com base nestas reflexões, os modernistas criaram o terreno 

fértil para reavaliar o conceito de prestígio cultural, bem como a representação do 

indígena, a qual encontra no “herói sem nenhum caráter” a possibilidade de inserir, não 

apenas um anti-herói como reflexo de “todos os Brasis”, mas, deixa também transparecer 

que a utilização, de forma rapsódica, de elementos da tradição romântica explicita uma 

nova maneira de pensar na cultura e na alteridade, escolhendo dar ao meio artístico a 

possibilidade de questionar assuntos percebidos como sensíveis no seio da sociedade. 

                                                 
397 A representação literária do indígena por parte dos românticos priorizava a criação dum herói nacional 

que pudesse convergir no retorno do passado histórico à europeia, porém a sua preocupação não tinha nada 

a ver com a reconstrução histórica. 
398 Ibidem.  
399 É importante salientar, ainda, que, segundo Almeida de Carvalho, a figura do índio permitiu de “fornecer 

modelos que permitem afirmar […] a “identidade local”, em oposição à da Metrópole, identificada com a 

tradição clássica […] emergiu como um emblema capaz de abarcar e esgotar as dimensões individuais e 

coletivas da identidade local”. Almeida de Carvalho, Fábio, “A feição nativista/indianista de Mário de 

Andrade”, O eixo e a roda, v. 21, n. 2, 2012, p. 113.  
400 M. Cavalcanti Proença, Roteiro de Macunaíma, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p. 34.  
401 Ibidem.  
402 M. de Andrade, Aspectos da Literatura Brasileira, Coleção Joaquim Nabuco, Rio de Janeiro, Americ. 

Edit., 1943, p. 69.  
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Tudo isso, em favor da recusa de encontrar alternativas para “embelezar” o passado e o 

presente histórico e, particularmente com Mário de Andrade, de tornar “prestigioso” algo 

“autêntico”, além de promover a “autenticidade” por meio do suporte da etnografia, a fim 

de moldar uma proposta ficcional baseada na verossimilhança.  

O indianismo literário pode ser reavaliado quer dum ponto de vista intelectual quer 

ético, através da corrente indigenista pois, com o surgimento desta, os princípios 

românticos que eram aplicados ao indivíduo indígena passam, em torno da década de 

Quarenta, por um questionamento de matriz sociopolítica, motivado pela inclusão social 

e se expressa através da luta contra as discriminações. O indigenismo, entendido como 

fenómeno político, “não está […] limitado a políticas públicas ou privadas, nem às ações 

geradas por elas”403, mas sim integra também “os meios de comunicação, a literatura 

ficcional, a atuação da Igreja, dos ativistas dos direitos humanos, as análises 

antropológicas e as posições dos próprios índios”404 as quais “podem negar ou corroborar 

a imagética do índio”405. Além disso, convém lembrar que, até aos anos 70, os indígenas 

da Amazónia eram considerados sub-humanos mesmo perante da lei, dado que matá-los 

não era percebido como crime406. Assistimos, portanto, a uma reviravolta ideológica em 

relação às tendências relativas à alteridade ameríndia que inclui também o âmbito 

cultural, dentro do qual o “ideal” romântico associado ao indianismo se metamorfoseia, 

com o surgimento do indigenismo, numa ação de igual intensidade, mas que atua no 

sentido oposto, onde à parodização sentimentalista do índio, se prefere agir na defesa dele 

e da sua “identidade” no seio do estado. Esta reflexão resulta emblemática, no momento 

em que a ação antropófaga permite a Mário de Andrade replicar a “contrafação” literária 

indianista do XIX século, encontrando nesse exercício, uma maneira para expressar a 

resistência, de caráter pioneiro, contra uma tradição que prioriza os simplismos em 

relação ao Outro. A sua postura, dentro da nossa discussão, encontra mais proximidade 

com os valores indigenistas: Macunaíma, índio nascido à beira do Uraricoera, rio mítico, 

e figura tópica do clássico literário brasileiro, desempenha um papel de relevância, pois 

exorciza e, ao mesmo tempo, reúne os preconceitos sociais em relação à desigualdade, 

para encontrar na convergência de perspetivas diferentes e, na respetiva, pluralidade, a 

resposta à definição de autenticidade nacional. A obra-prima permite-nos proporcionar a 

                                                 
403 A. R. Ramos, “Indigenismo: um orientalismo americano, twenty years later. A dialogue with Guillermo 

Bonfil”, Anuário Antropológico, v. 1, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (UnB), 2012, 

p. 28.  
404 Ibidem.  
405 Ibidem.  
406 Ivi, p. 38.   
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sua interpretação, beneficiando de posturas políticas e diplomaticamente ativas das 

correntes que se preocupam com conter as desigualdades sociais.  

As tendências artístico-culturais absorvem, com uma participação cada vez mais ativa, 

as mudanças ideológicas duma determinada realidade social, de que também a literatura 

não se pode desassociar. O indigenismo, sendo um fenómeno bastante recente, cruza-se 

não só com o interesse intelectual de Viveiros de Castro, mas também com a sua 

orientação militante, razão pela qual parte da comunidade antropológica optara por 

trabalhar, ainda, fora do âmbito académico em vista de conformar projetos concretos, 

como a participação ativa dentro da secular resistência indígena. Portanto, como o nosso 

objetivo é o de atualizar a obra andriadana, interessamo-nos nas analogias que existem, 

no contexto brasileiro, perante a contestação do vestígio romântico ou de origem colonial 

face ao nativo, tanto dentro do Modernismo, como em intervenções sociais mais 

concretas, como por exemplo na doutrina indigenista e na resistência intelectual de 

Viveiros de Castro, ambas diretamente envolvidas na questão indígena. 

Na contemporaneidade, o pensamento comum mostra um interesse assimétrico face às 

urgências ambientais, climáticas ou sociais contra o sistema capitalocêntrico. É de 

conhecimento geral que, por exemplo, a sociedade está disposta a defender o ambiente 

florestal enquanto recurso natural, mas tem maior dificuldade em agir em nome do valor 

das populações que o vivem e, sobretudo, que defendem as reservas naturais sem pedirem 

nada em troca407; razão pela qual essa situação assume um caráter paradoxal. Neste 

contexto, no Brasil existe uma problemática capilar, a da questão indígena, que tem a ver 

com a definição de “índio”, termo que, no âmbito burocrático e jurídico, está a viver um 

momento de estagnação devido principalmente ao facto de que a “identidade” indígena 

está envolvida há séculos em processos de delimitação formal em relação ao que define 

efetivamente um indivíduo nativo e o diferencia de um cidadão comum. Focando-nos na 

expectativa deste último em relação ao sujeito indígena, notamos como, ainda hoje, é 

frequente uma visão bastante distorcida: não queremos dizer que se trate duma 

objetivação do Outro análoga à antiga ideia colonial do indígena, mas, nestas 

circunstâncias, há uma predisposição similar, pois existe uma tendência insólita, oposta 

ao “virar branco”, chamada “virar índio”. 

Muitas vezes o “herói da nossa gente” deixa transparecer, em forma rapsódica, a sua 

predisposição para a luta intelectual que implica relações entre os intelectuais e o poder, 

                                                 
407 G. Giulianini, “Il paradosso degli indigeni: custodi della biodiversità scacciati dalle riserve naturali”, 

EarthDay.it, 2019, https://www.earthday.it/Ecosistemi-e-biodiversita/Il-paradosso-degli-indigeni-custodi-

della-biodiversita-scacciati-dalle-riserve-naturali [última consulta: 8/1/2021].  

https://www.earthday.it/Ecosistemi-e-biodiversita/Il-paradosso-degli-indigeni-custodi-della-biodiversita-scacciati-dalle-riserve-naturali
https://www.earthday.it/Ecosistemi-e-biodiversita/Il-paradosso-degli-indigeni-custodi-della-biodiversita-scacciati-dalle-riserve-naturali
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onde as problemáticas relativas ao processo de rejuvenescimento da modernização 

brasileira se tornam um poderoso material ficcional. A busca da “brasilidade”, em 

Macunaíma, é paralela à contestação, não só da conversão da cultura em instrumento de 

doutrinação ufanista, mas, também, das políticas medíocres do estado; de facto, no 

capítulo XII, o próprio herói apela a sua pessoal recusa do sistema: “Macunaíma suava 

que mais suava dum lado pra outro enraivecido com a injustiça do Governo”408. O autor, 

de facto, esclarece através das afirmações tópicas da sua obra as questões que são 

particularmente incisivas no contexto sociopolítico, tais como o dístico “pouca saúde e 

pouca saúva, os males do Brasil são”409. Este último destaca-se, especialmente, por 

espelhar uma dimensão crítica, onde o autor pretende expressar, segundo Trindade Lima 

e Hochman, “a intensa propaganda em torno de dois temas – campanhas sanitárias e 

combate à praga representada pelas formigas”410.  

Portanto, a figura de Macunaíma traz a subjetivação e o consequente choque que vive 

ao descobrir o mundo ocidentalcêntrico, e, ao mesmo tempo, age em qualidade de porta-

voz das tensões do estado, precisamente porque, sendo originalmente indígena, pode 

registar de imediato as consequências do colapso da modernidade. Os estudiosos 

acrescentam, ainda, que o diálogo entre o protagonista sobre as questões da sua 

contemporaneidade ganha mais solidez, quando o herói, no capítulo XI, intitulado “Carta 

pras Icamiabas”, fala em qualidade de Imperador do Mato Virgem, onde se nota a reação 

de Macunaíma em relação]à “possibilidade de um retorno do Brasil à situação 

colonial”411, pois ele já não pode se considerar dono efetivo da região, mas sim lhe restam 

apenas poucas súbditas e um território circunscrito. Mas, sobretudo, percebe uma 

determinada prestimosidade do país em forçar os nativos a abandonar a sua Lei, como 

nos sugere a passagem em que o herói, ao conhecer as mulheres de São Paulo, profetiza 

que as sua súbditas – as amazonas – deveriam integrar os costumes europeus das senhoras 

da cidade:  

 

Muito estimaríamos que compartilhásseis da nossa desconfiança, senhoras 

Amazonas; e que convidásseis também algumas dessas damas para demorarem nas 

vossas terras e Império nosso, por que aprendais com elas um moderno e mais 

                                                 
408 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 114. 
409 Ivi, p. 69. 
410 N. Trindade Lima, G. Hochman, “Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são... Discurso médico-

sanitário e interpretação do país”, Ciência & Saúde Coletiva, 2000, 

https://www.scielosp.org/article/csc/2000.v5n2/313-332/ [última consulta; 16/6/2021]. 
411Ibidem. 

https://www.scielosp.org/article/csc/2000.v5n2/313-332/
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rendoso gênero de vida, que muito fará avultar os tesoiros do vosso Imperador. E 

mesmo, si não quiserdes largar mão da vossa solitária Lei412. 

 

Na intenção de revelar os males do Brasil, o elemento colonial é incorporado na 

narração de maneira latente e está estritamente relacionado com as questões sociais, a fim 

de expressar a “potente crítica […] ao que [Mário de Andrade] denomina exotismo (e que 

alveja os pressupostos do próprio eurocentrismo)”413. A questão indígena é tomada em 

consideração pelo autor, no momento em que a torna individuável, por meio de 

“passagens saborosas de fina ironia” através das quais o autor argumenta que as 

“reivindicações de homogeneidade e autenticidade são insustentáveis em qualquer 

dinâmica cultural, desconfiando de qualquer pretensão de atribuir pureza a 

identidades”414, pois “elas são sempre abstrações da história das misturas em que se 

formaram”415. Fundamentalmente, Macunaíma enquanto clássico dá-nos a possibilidade 

de fazer uma leitura atual, e, como vimos no parágrafo anterior, predispõe as bases para 

uma interpretação mais subjetiva relativamente à alteridade indígena, pois o tópico 

identitário, se olhamos para o ambiente modernista bem como para o coletivo de 

antropólogos militantes contemporâneos, não existe um ponto em comum face às 

necessidades do estado.  

Nessa perspetiva se inserem algumas noções presentes na célebre entrevista “No 

Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”, permitindo implementar uma leitura que 

possa abranger as complexidades que são parte da representação do indivíduo ameríndio 

tanto na ficção, como no plano social. Antes de mais, é importante salientar que a reflexão 

do antropólogo brasileiro foi publicada na revista do Instituto Socioambiental Povos 

Indígenas no Brasil, fundamental na divulgação científica relativa à realidade nativa do 

nosso presente, dentro da qual se chama à atenção para a problemática ligada à nova e 

inesperada tendência brasileira do “virar índio”, entendida como o fenómeno segundo o 

qual um cidadão se pode declarar índio apenas para obter benefícios por parte do estado. 

A Constituição promulgada em 1988, de facto, ativou algumas políticas exclusivas para 

os indígenas, já que o peso das barbaridades e da usurpação dos territórios da época 

colonial começava a gravar sobre os órgãos governamentais. Por este motivo, os sujeitos 

nativos, hoje em dia, podem gozar de alguns privilégios por parte do estado, que está a 

                                                 
412 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 76. 
413 A. Botelho e M. Hoelz, “Macunaíma contra o Estado Novo”, Novos Estudos, v. 37, n. 2, 2018, p. 348. 
414Ivi, p. 346. 
415 Ibidem. 
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tentar “reverter o processo, ou pelo menos, reparar os erros do passado”416. Curiosamente, 

os não-índios têm a vontade de “virar índios”, não para colmatar um mero “saudosismo” 

do Brasil pré-conquista/invasão, mas sim para garantir o apoio estatal. No concreto, os 

direitos que privilegiam a nação indígena podem ser considerados um bom negócio por 

parte do indivíduo considerado branco. 

Viveiros de Castro na mesma entrevista salienta o dever do antropólogo, pois sente-se 

compelido a destacar que é parte do seu próprio trabalho questionar-se sobre “quem é 

índio?, o que define o pertencimento?”417. Daí decorre que esta pergunta aparece, na 

realidade, como o mesmo núcleo da ampla questão em torno dos sujeitos “privilegiados” 

e, além disso, adquire ainda mais uma “dimensão meio delirante ou alucinatória, […] 

onde o ontológico e o jurídico entram em processo público de acasalamento”418. Neste 

ponto o antropólogo evidencia que, durante os anos 70, o interesse não era tanto o de 

questionar-se sobre quem é índio, mas sim o de “responder contra essa questão”419, visto 

que o objetivo de outrora era criar um “instrumento jurídico para discriminar quem era 

índio de quem não era índio”420 em vista de “retirar da responsabilidade tutelar do Estado 

os índios que se teriam tornado não-índios”421, ou seja, aqueles que não tivessem mais os 

estigmas de “indianidade”. O estado, naturalmente, apelou-se aos antropólogos a fim de 

estabelecer uma imagem definida do indígena-tipo: uma missão que não tem a ver, 

segundo Viveiros de Castro, com o “cocar de pena, urucum, arco e flecha”422, mas sim 

trata-se duma questão sobre o “‘estado de espírito’” […] um modo de ser e de 

aparecer”423. Portanto, se o processo de “desindianização” visava impor ao sujeito 

indígena um interesse em “virar civilizado”, até “virar branco” enquanto status preferível, 

em contrapartida, hoje em dia, Viveiros de Castro juntamente com os seus colegas 

antropólogos e os juristas devem enfrentar novamente a definição de “quem é índio”. Se 

lemos o “desindianizar” ou o “branquear”, enquanto processos geridos pelo governo 

brasileiro, através do episódio em que Macunaíma e os seus irmãos, ao imergirem-se nas 

águas da fonte milagrosa na marca do pé de Sumé, mudaram a sua cor da pele, 

constatamos que essa representação anedótica bem traduz o quadro, também atual, das 

                                                 
416 R. Moreira, “Brancos querem virar índios para ter vantagens”, Povos indígenas no Brasil, 2002. 

https://pib.socioambiental.org/en/Not%C3%ADcias?id=4240 [última consulta: 16/2/2021].  
417 Viveiros de Castro, Eduardo, “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”, cit., p. 42.  
418 Ivi, p. 41.  
419 Ivi, p. 42.  
420 Ivi, p. 41.  
421 Ibidem.  
422 Ivi, 42.  
423 Ibidem.  

https://pib.socioambiental.org/en/Not%C3%ADcias?id=4240
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práticas e do pensamento racialistas no estado. De facto, o que faz com que essa passagem 

ilustre, também, um reflexo do preconceito étnico é, por um lado, a utilização depreciativa 

da caraterística da cor da pele dos irmãos indígenas que, pertencendo a uma tribo descrita 

pelo autor como “retinta”, são “pretos”. E, por outro lado, essa transformação é 

considerada, ainda, como “milagrosa” para os três irmãos: um valor, esse, que alimenta a 

discussão em torno do radical enraizamento da lógica ocidental e da sua filosofia política, 

mesmo dentro duma realidade-outra como a amazónica: 

 

Quando o herói saiu do banho estava branco louro e de olhos azuizinhos, água lavara 

o pretume dele. […] Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão 

do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais que Jiguê 

esfregasse feito maluco atirando água pra todos os lados só conseguiu ficar da cor 

do bronze novo424. 

 

A identidade do herói sofre uma distorção física que, mesmo sendo superficial, facilita 

uma interligação com as políticas de “desindianização”, pois o autor dá a entender que o 

herói, depois de ter “virado branco” é, pelo menos fisicamente, mais apto para a sua 

(inevitável) entrada no mundo moderno.  

Podemos ainda observar que, se olharmos para as configurações governamentais de 

hoje, o sujeito indígena pode sim beneficiar do “apoio” do estado, mas isso não 

necessariamente implica que a sua posição dentro do estado tenha sido “des-romantizada” 

ou completamente subjetivada; por essa razão Viveiros de Castro considera que os grupos 

nativos, além de serem uma das porções da população mais sensíveis”, estão também 

sujeitos aos paradoxos do mundo ocidentalcêntrico, bem como aos equívocos da mesma 

antropologia da contemporaneidade. Viveiros de Castro destaca que um dos problemas 

do cenário atual, com os quais devem lidar os antropólogos, é o de facear a inesperada 

explosão da indianidade: isso faz com que a figura do antropólogo tenha a obrigação de 

elaborar um juízo perante o estado sobre o desenho certo da identidade indígena, embora 

essa nova direção de estudo vá, naturalmente, minar a ética do trabalho etnográfico que 

se desenvolveu nas últimas décadas. De facto, Viveiros de Castro questiona: “os 

antropólogos querem, justamente, garantir essa identidade indígena. Só que não 

garantem; só o índio é quem se garante. […] os antropólogos são aquelas pessoas que 

fazem laudo, os peritos. Peritos em identidade”425.  

                                                 
424 M. de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cit., p. 37. 
425 Ivi, p. 44.  
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Contudo, é preciso salientar que a o indígena de hoje faz-se portador de valores 

seculares, os quais, apesar das evoluções do sistema social, económico e político do 

território nacional, se dissociam – e, sobretudo, têm a necessidade de desassociar-se – dos 

fenómenos da modernidade, cujas falhas implicam, como nesse caso preciso, o 

surgimento de equívocos internos. Com base nisso, destacamos uma passagem presente 

na obra de Mário de Andrade, pois nela emerge essa oposição ideológica: nem a 

possibilidade de (re)conjungir-se com o seu talismã (na Europa) desvia o herói do seu 

primigénio amor pela sua terra natal: “Paciência, manos! não! não vou na Europa não. 

Sou americano e meu lugar é na América. A civilização européia na certa esculhamba a 

inteireza do nosso caráter”426. A essencialidade desse extrato, diferentemente de outras 

referências menos explicitas, deixa bem claro que tudo o que tem a ver com o mundo 

europeu – inclusive a cidade de São Paulo, descrita, pelo contrário, sob forma de paródia 

da verve europeia – vai, na realidade, destruir a “pureza” identitária de partida, 

ridiculizando-a. Além disso, podemos interpretar, naturalmente, o “ir para” a Europa do 

protagonista, enquanto indígena, como a rejeição visceral de comprometer-se com essa 

“civilização” que é injusta, no momento em que vai produzir danos irreversíveis à 

“inteireza” do seu ser. De facto, se olhamos para o episódio contemporâneo de “virar 

índio”, ao forçar mais uma construção ocidentalizante da definição de “índio”, 

apercebemo-nos da distorção duma certa integridade, que, além disso, não é nada novo 

no ambiente brasileiro; por esse motivo o herói expressa bem lucidamente que, já que tem 

que lidar com as formas (corruptas) do poder estadual, é melhor não entrar na centro de 

controlo hegemónico que é a Europa. Além disso, no lugar de definição da identidade 

prismática do “herói da nossa gente”, é preciso identificar, no mundo externo, sob que 

perspetiva o indivíduo indígena “pensa” sobre a sua identidade, razão pela qual é preciso 

o apoio dos “peritos da identidade”, os antropólogos. Mário de Andrade, ciente das 

rápidas transformações do progresso tecnológico e industrial, predispõe uma imagem do 

índio capaz de ser lida, hoje em dia, através duma constante metamorfose, dum certo 

devir, fenómeno que acompanha, por um lado, a repentina mudança dos pressupostos 

sociais e científicos em relação à alteridade, prestando-se a representações aptas para 

leituras múltiplas e flexíveis; por outro lado, essa ideia de transformação constitui parte 

integrante do pensamento indígena. 

De qualquer forma, resolvemos que este inesperado interesse pela aquisição da 

“indianidade” não tem nada a ver com uma tomada de posição em defesa das injustiças 

                                                 
426 Ivi, p. 115. 



145 

 

às quais a sociedade ameríndia está sujeita, já que a possibilidade de “virar índio” é lida 

através de necessidades que se conformam com a lógica capitalista, na qual a alteridade 

está também associada a uma forma de lucro. Pelo contrário, existe, também, a outra face 

dessa situação tanto a nível nacional, como global, pois nas últimas décadas afirmou-se, 

na produção científica, literária427 e até artística, uma renovada preocupação por aqueles 

grupos sociais428 que são excluídos do processo de socialização, onde, no Brasil, se 

destacam os grupos étnicos indígenas e de origem africana. Porém, estamos obrigados a 

confrontar-nos com uma realidade, ainda, bem comprometida com os princípios 

dicotómicos, ocidental- e capitalocêntricos que visam criar barreiras, ou até “monetizar” 

tudo o que faz parte da esfera não-ocidental. Por esse motivo, o objetivo de tentar matizar 

a representação romântica do índio, através do o apelo brasilcentrista de Mário de 

Andrade, não apenas nos fornece um ponto de partida para romper com a lógica 

hegemónica, mas também para (re)considerar a relação que tem a noção de “identidade” 

face a de “autenticidade”, especialmente pelo que se refere à tão discutida definição de 

“índio”. 

A partir destes pressupostos, vemos que, em primeiro lugar, tomar parte num 

hipotético “virar índio” não pode implicar, como poderia parecer, apenas um episódio 

burocrático, pois a cosmologia ameríndia é muito mais complexa, no momento em que, 

como explica Viveiros de Castro, se baseia no princípio de subjetivação, ou seja, “imagina 

um universo povoado por diferentes tipos de agências subjetivas”429, que podem ser 

“humanas assim como não-humanas, cada uma dotada do mesmo tipo genérico de alma, 

isto é, do mesmo tipo de capacidades cognitivas e volitivas”430. Concluímos que o “virar 

índio” é compreensível somente do ponto de vista do índio, porque implica uma inversão 

perspética inconvertível com a cultura “branca”431, razão pela qual ler Macunaíma numa 

                                                 
427 A obra A queda do céu, Palavras de um xamã yanomami escrita em coautoria por Davi Kopenawa, xamã 

Yanomami, e Bruce Albert, etnólogo francês, e publicada em 2015, representa um ponto de viragem 

importante no âmbito cultural a nível mundial enquanto veículo para a divulgação do pensamento indígena. 

Além de realizar um diálogo que realça o valor da identidade do grupo indígena Yanomami, o livro 

incentiva o conhecimento duma perspetiva multinaturalista, e pretende, através duma densa explicação dos 

pressupostos do xamanismo e de outras práticas da tribo, conscientizar o leitor acerca da problemática da 

generalização da mesma representação do índio, bem como as crueldades do sistema colonial e 

capitalocêntrico. O prefácio, intitulado “O recado da mata” foi escrito por Eduardo Viveiros de Castro. 
428 Os grupos sociais em questão são considerados, nomeadamente, como “marginalizados” ou, 

erroneamente, como “minorias”, pois frequentemente são parte da maioria numérica da população. 
429 E. Viveiros de Castro, “A antropologia perspectivista e o método de equivocação controlada”, M. 

Giacomazzi Camargo (tradução), Amaro, Rodrigo (org.), Oeste, v. 5, n. 10, p. 251.   
430 Ibidem.  
431 É importante salientar que Eduardo Viveiros de Castro na palestra “A força de um inferno: Rosa e 

Clarice nas paragens da diferOnça”, ocorrida em 2013, declarou que “virar índio é real” se analisamos o 

conto de Guimarães Rosa, Meu tio, o Iauretê, pois naquele contexto o “processo [de] virar onça é 

indissociável do virar índio, é conseqüência do virar índio, de alguma maneira, aí assim se pode dizer que 
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altura em que existe uma questão identitário-burocrática tão peculiar no Brasil precisa de 

ser interpretado através do “devir”, sobretudo, para nos conscientizar do esforço que 

implica a compreensão dessa experiência tanto para a interpretação da obra, como para a 

assimilação das conceções da mitologia indígena.  

Resolvemos, neste ponto, que o “equívoco” que faz parte da identidade do herói, na 

atualidade, pode ser lido como uma das possíveis representações do cidadão brasileiro, 

eternamente abalançado numa “macunaímica” (con)fusão de planos perspéticos: o 

brasileiro apresenta uma situação igual e contrária à do herói, pois ambos estão 

envolvidos sim numa busca duma suposta identidade, mas essa experiência implica um 

inevitável confronto com o Outro. Como resultado e reflexo da população brasileira, a 

hibridação étnico-cultural é experimentada por Mário de Andrade através dum curto-

circuito entre objetivos diferentes (o dos grupos indígenas e o do resto da população), 

ambos em nome duma definição identitária.  

Consideramos relevante encerrar a nossa discussão, meditando sobre a noção de um 

“devir” mais próximo da dimensão pré-mitológica indígena, pois este momento realça a 

“qualidade perspética” multinaturalista que entende os sujeitos enquanto “todo”432 com a 

realidade circunstante. A este respeito, Andressa Rafaela Araújo Nóbrega explica que, na 

verdade, Macunaíma está tão envolvido no processo de transformação da identidade que 

nos leva a “repensar na nossa condição humana”, pois ele experimenta o “devir-corpo” 

sendo um corpo em constante transformação, marcado por intensos atravessamentos”433, 

a partir do “devir-máquina”, até o “devir-estrela”, ação, esta, que traz consigo o princípio 

de um “devir” perpétuo: 

 

Ia pro céu viver com a marvada. Ia ser o brilho bonito mas inútil porém de mais uma 

constelação. […] Plantou uma semente de cipó matamatá, filho-da-luna, e enquanto 

o cipó crescia agarrou numa itá pontuda e escreveu na laje que já fora jabuti num 

tempo muito de dantes: NÃO VIM NO MUNDO PARA SER PEDRA. […] A Ursa 

Maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra sem saúde 

                                                 
o conto tem, evidentemente, uma questão dimensão alegórica, é uma metáfora do virar índio”. “A força de 

um inferno: Rosa e Clarice nas paragens da diferença. Transcrição da palestra de Eduardo Viveiros de 

Castro no IFCH – UNICAMP”, Laboratório de sensibilidades. 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/04/23/a-forca-de-um-inferno-rosa-e-clarice-nas-

paragens-da-diferonca-transcricao-da-palestra-de-eduardo-viveiros-de-castro-no-ifch-unicamp/ [última 

consulta: 12/2/2021]. 
432 Por “todo” entendemos o que Lévi-Strauss e Éribon definem como junção que ocorreu “no tempo do 

mito, diz-se, animais, plantas e outros seres que tendemos a denominar não-humanos eram humanos, pois 

se comunicavam plenamente com os humanos, partilhando com eles tudo o que havia no mundo”, 

R. Sztutman, “Natureza & Cultura, versão americanista – Um sobrevoo”, Ponto Urbe , v. 4, 2009 [última 

consulta: 24/5/2021] https://doi.org/10.4000/pontourbe.1468.  
433 A. Rafaela Araújo Nobrega, “Macunaíma: os devires de uma comunidade que vem”, Tese de Pós-

graduação, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Estadual de Paraíba, 2018, p. 63. 

https://doi.org/10.4000/pontourbe.1468
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e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo 

vasto do céu434. 

  

Neste contexto, o protagonista depois de ter regressado à terra de origem encerra a sua 

aventura com um exílio cósmico435, representado por um inesperado “devir-constelação”, 

no qual, segundo Araújo Nóbrega, “Macunaíma chega ao auge da sua existência”436 e, 

efetivamente, é só depois duma longa e frustrante aventura no mundo moderno que o 

herói pode, finalmente, aperceber-se de que essa realidade já não lhe pertence, nem 

geograficamente, embora ele tenha absorvido os modos de vida do progresso urbano. 

Podemos ler, neste contexto, a resolução da identidade de Macunaíma através da reflexão 

de Viveiros de Castro, que afirma: “a indianidade design[a] para nós um certo modo de 

devir, […] um movimento infinitesimal incessante de diferenciação, não um estado 

massivo de ‘diferença’ anteriorizada e estabilizada, isto é, uma identidade”437. 

Consideramos, portanto, que o herói, após ter conhecido a diferença no “fenómeno da 

modernidade”, resolve realizar a sua viagem ou, melhor dito, a sua “resistência”, num 

destino concreta e ideologicamente longe dum Brasil que já não lhe pertence438 porque 

corrupto pela dominação hegemónica ocidentalcêntrica.  

Analisar o papel emblemático de Macunaíma na nossa época significa também pô-lo 

em relação com o “paradoxo moderno”439. Portanto, apesar de conscientizar-nos acerca 

da atual hipocrisia de monetizar o “ser/virar índio”, é necessário compreender que está 

em jogo a antiga noção de “autenticidade” não apenas do indígena, mas também da 

identidade brasileira em si. Numa passagem da entrevista “No Brasil, todo mundo é índio, 

exceto quem não é”, Viveiros de Castro fornece-nos os instrumentos para exorcizar os 

vestígios românticos, bem como os tabus relacionados com o pensamento indígena, além 

de ler a “identidade”, o “autêntico”: 

 

Não há culturas inautênticas, pois não há culturas autênticas. Não há, aliás, índios 

autênticos. Índios, brancos, afro-descendentes, ou quem quer que seja – pois 

autêntico não é uma coisa que os humanos sejam. Ou talvez seja uma coisa que só 

                                                 
434 Ivi, pp. 165-166.  
435 Além disso, salientamos que a identidade indígena não tem nada a ver com um status de pensamento 

menos “digno” por obedecer a uma lógica não-dicotómica, pelo contrário, esse episódio abre o caminho 

para solucionar a vontade-última do herói através da mitologia celeste indígena, que está em nítida e 

espantosa contraposição com os conceitos científicos ocidentais da astronomia. 
436 A.R. Araújo Nóbrega, “Macunaíma: os deveres de uma comunidade que vem”, cit., p. 80. 
437E. Viveiros de Castro, “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”, cit, p. 46.  
438 Referimo-nos ao Brasil-Pindorama, ou seja, pré conquista/invasão, quando era um território habitado 

somente pelos nativos. 
439 P. A. Corrêa Mazoti, “Resenha, Latour, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia 

simétrica. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 1. Ed. Rio de janeiro: Ed. 34, 1994”, Investigação Filosófica, 

v. 7, n. 1, 2016, p. 65. 
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os brancos podem ser (pior para eles). A autenticidade é uma autêntica invenção da 

metafísica ocidental, ou mesmo mais que isso – ela é seu fundamento, entenda-se, é 

o conceito mesmo de fundamento, conceito arquimetafísico. Só o fundamento é 

completamente autêntico; só o autêntico pode ser completamente fundamento. Pois 

o Autêntico é o avatar do Ser, uma das máscaras utilizadas pelo Ser no exercício de 

suas funções monárquicas dentro da onto-teo-antropologia dos brancos. Que diabo 

teriam os índios a ver com isso?440 

 

Para concluir, remeteremos para uma das últimas entrevistas que concedeu em 1987 

Grande Otelo, intérprete do “herói sem nenhum caráter” na transposição cinematográfica 

de Macunaíma, para Roda Viva, canal de debates da TV Cultura441, com o propósito de 

destacar as analogias que existem entre a visão do célebre ator brasileiro em relação à 

questão do devir como presença universal tanto dentro da realidade nativa, como no 

contexto brasileiro, em geral, e os pressupostos duma leitura sustentada pela antropologia 

ameríndia. Ao longo da entrevista Rodolpho Gamberini, jornalista brasileiro, depois da 

breve exibição do trecho inicial do filme, perguntou a Grande Otelo: “Esse aí é o retrato 

do cidadão brasileiro, na sua opinião, Grande Otelo?”442. O ator e grande admirador do 

trabalho de Mário de Andrade, até inspirado desde pequeno na obra-prima, responde de 

forma extremamente brilhante: 

 

Com a continuidade você vai ver que é mais ou menos o retrato do cidadão brasileiro, 

porque esse Macunaíma que está aí, ele depois ficou branco, virou branco, segundo 

Mário de Andrade, e realmente o cidadão brasileiro quando bota um smoking, 

quando bota uma casaca ele se torna outra pessoa e aí é que ele fica branco, porque 

o cidadão brasileiro no fundo é preto; o cidadão brasileiro no fundo é uma cruza de 

raças443. 

 

Com estas palavras Grande Otelo, “moleque malandro”444 do cinema brasileiro, bem 

exprime o princípio de hibridação nacional na sua versão macunaímica. Contudo, dentro 

dos mundos de Macunaíma, a “qualidade perspectiva”445, além de desdoutrinar a 

                                                 
440 Ivi, p. 46.  
441 A entrevista integral, intitulada “Grande Otelo | 15/06/1987”, está disponível na plataforma YouTube, 

no canal oficial da Roda Viva, ao seguinte endereço web: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcDCPDrOj2Q&t=1416s [última consulta: 25/5/2021].  
442 L.F. Martins da Silva, “Grande Otelo 15/6/1987 A escolha do próprio nome, as tragédias da vida, a 

bebida e a carreira brilhante são temas tratados com sinceridade e bom humo”, 21/2/2020, 

http://luizfernandoadv.blogspot.com/2010/02/grande-otelo-1561987-escolha-do-proprio.html [última 

consulta; 25/5/2021].  
443 Ibidem. 
444 L. Felipe Kojima Hirano, “Uma interpretação do cinema brasileiro através de Grande Otelo: raça, corpo 

e gênero em sua performance cinematográfica”, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2013, p. 

43.  
445 Å. Kaj, “Ecosofía Makuna”, in: F. Correa (org.), La Selva Humanizada: Ecología Alternativa en el 

Trópico Húmedo Colombiano, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología/ Fondo FEN 

Colombia/Fondo Editorial CEREC, 1993, 109-126, apud, E. Viveiros de Castro, “Os pronomes 

cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, cit., p. 115.  

https://www.youtube.com/watch?v=rcDCPDrOj2Q&t=1416s
http://luizfernandoadv.blogspot.com/2010/02/grande-otelo-1561987-escolha-do-proprio.html
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hierarquização do pensamento, encontra um espaço (ainda) muito vivo para 

“(re)construir/(re)produzir a alteridade, por definir quem é o outro”446, pensando na 

superfície nacional como uma saturação de humanidades envolvidas num cruzamento (ou 

devir) perpétuo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
446 J. Oliveira Pacheco, “Identidade cultural e alteridade: problematizações necessárias”, Spartacus, Revista 

Eletrônica dos Discentes de História, UNISC, 2004, p. 3.  
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CONCLUSÕES 

  

Can we now have the confidence that hybridity has been moved out from the loaded 

discourse of ‘race’, and situated within a more neutral zone of identity? 

Nikos Papastergiadis, Restless hybrids 

 

Macunaíma, sintoma dum Brasil em construção, é a obra que carrega a promessa de 

responder aos dilemas nacionais cristalizados por baixo duma superfície que continua a 

pretender brilhar através do reflexo europeu, propondo um olhar completamente novo, 

mais íntimo e brutalmente honesto, sobre aquela dimensão transcultural que, 

precisamente porque em perene transformação, torna a identidade uma noção que só se 

pode alcançar por meio da imersão na alteridade.  

Alvo de subalternização colonial e da hibridação étnico-cultural, o Brasil sofreu uma 

dura e indelével transfiguração dos equilíbrios geopolíticos e sociais, problemática que 

gravou sobre todo o continente latino-americano e sobre a respetiva construção de um 

“sentido de pertinência nacional”. Com as lutas pela emancipação e a respetiva 

independência nacional esses territórios continuaram a experimentar uma outra forma de 

dependência, aquela ideológico-cultural, das potências hegemónicas ocidentais. 

Meditando sobre o cenário do subcontinente americano e estudando, em particular, o 

percurso histórico do Brasil, podemos afirmar que a marginalização de determinados 

grupos sociais não só se perpetua até hoje, mas faz também parte duma lógica importada 

do ocidente da qual as ex-colónias não conseguem afastar-se.  

Com o centenário da Independência brasileira, em 1922, o movimento modernista 

resolveu irromper no ambiente cultural e artístico nacional para despertar o Brasil daquela 

postura elitista e vinculada às tendências da Europa, com a missão de conscientizar o 

público de que a autenticidade nacional só se pode encontrar no índio, enquanto figura 

puramente autóctone, além de vincular-se com a orientação nacionalista. A primeira fase 

dessa vanguarda abre o caminho para refletir sobre a cultura como espelho das 

problemáticas sociais e, ao mesmo tempo, como engrenagem capaz de traduzir as 

disparidades; de facto, na pretensão de utilizar ferramentas e valores originalmente 

brasileiros, o Modernismo pode ser considerado um ponto de viragem fundamental, pois 

inspirou-se nos valores e nas práticas ameríndias, onde a “antropofagia cultural” 

simboliza a metáfora à qual obedecer para sair da dependência europeia. A sua postura 

beligerante tanto nas letras como no âmbito político cria os pressupostos para agir em 

forma de “resistência cultural”, pois o movimento, em particular o Pau-Brasil, preocupa-
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se com destruir o ideal romântico do indígena enquanto parte duma mitologia nacional 

assentada nos modelos de além-mar.  

Neste contexto, como a estreia de Macunaíma ocorreu num período já maduro da 

primeira fase modernista, Mário de Andrade teve a possibilidade de meditar sobre as 

complexidades dum Brasil heterogéneo e irremediavelmente desigual, onde as suas 

paixões (a etnografia, a música e a literatura) convergem como ingredientes para forjar 

uma visão parodicamente erudita da realidade brasileira, razão pela qual a sua rapsódia 

permitiu uma vastidão de interpretações, bem como de críticas, pois a utilização do 

conhecimento etnográfico não apenas valoriza a sua “missão”447, mas também alimenta 

pensamentos díspares em relação à sua visão nacional ou nacionalista. No primeiro 

capítulo do presente trabalho, evidenciámos em particular a universalidade do diálogo 

modernista em torno da identidade indígena como parte integrante do contexto latino-

americano mais em geral. Além disso, a abundância de equívocos presentes na corrente 

modernista, bem como na sua obra-prima, realça a dificuldade de antepor soluções 

exclusivamente baseadas no eixo multicultural ou folclórico brasileiro, pois o vínculo 

com os padrões ocidentais faz também parte da realidade nacional, já que, apesar do 

princípio de “deglutição” antropófaga, o próprio espírito vanguardista foi originalmente 

inspirado pelas correntes europeias.  

Sucessivamente, no segundo capítulo, a análise cronológica da receção crítica da obra 

modernista, além de observar os obstáculos relativos à divulgação e à classificação da 

rapsódia como género literário, permitiu destacar a tendência para criar um terreno fértil 

para o debate jornalístico e, com a publicação do Roteiro, exercícios exegéticos mais 

dinâmicos e, frequentemente, de caráter experimental.  

Macunaíma, atravessando as críticas iradas dos conservadores e as tensões internas da 

sua própria corrente, entrou no Olimpo dos clássicos, possibilitando, depois de quase um 

centenário da sua publicação, ainda mais interpretações e questionamentos discordantes. 

Por este motivo, inteiramo-nos de que o seu papel de ícone no cenário da literatura 

brasileira reflete completamente a definição de clássico de Ítalo Calvino, segundo o qual 

um clássico “é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”448. O 

amplo espaço para o debate é incentivado, sobretudo, por causa do caráter atemporal da 

                                                 
447 A noção de “missão”, segundo Mário de Andrade, funda-se, no âmbito literário como na pesquisa 

etnográfica ou folclórica, na ideia de que é preciso “conhecer para preservar e preservar para entender 

o Brasil”. 
448 I. Calvino, Por que ler os clássicos?, N. Moulin (tradução), São Paulo, Companhia de Bolso, 2009, p. 

11.  
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sua face polémica, que regista as tensões que, desde então, estão ainda bem enraizadas na 

região.  

Inspirados pelo impulso andradiano de segurar os protagonistas e os antagonistas da 

hibridação nacional ao ritmo da rapsódia narrativa, propor uma análise da justaposição de 

planos culturais no lugar da fortuna crítica de Macunaíma alimentou a posta em destaque 

das disparidades entre a perspetiva “ocidental” e “não-ocidental”, pois muitos 

pesquisadores focam-se numa ou mais das dicotomias presentes na obra, tais como 

tradição erudita/tradição popular, arcaico/moderno, primitivo/civilizado. Esses binómios, 

graças ao princípio da antropofagia, influenciam-se um ao outro, sendo parte dum 

constante processo de hibridação. Dentro das muitas fórmulas interpretativas, onde 

coexistem também as artes e o cinema, salientámos, inclusivamente, como foi abordada 

a temática relativa à realidade indígena, que emerge de maneira recorrente na obra. 

Evidenciámos, nomeadamente, que a utilização de ferramentas alternativas, como a 

antropologia, não só permite abrir o caminho para experimentar, finalmente, a dimensão 

da alteridade ameríndia através de leituras transversais, mas também estimulou o interesse 

para um estudo mais radicado na perspetiva do Outro, em vez daquela ocidentalcêntrica, 

pois a obra apresenta um sem-número de referências relativas à cultura indígena. 

No terceiro capítulo, abordámos a temática relativa às novas tendências inter- e 

transdisciplinares em relação à literatura, como consequência dos desafios da atualidade 

que impulsionam o âmbito científico a preferir uma perspetiva cada vez mais global. A 

influência desses desenvolvimentos oblíquos entre ficção e etnografia levou-nos a 

considerar um diálogo entre as teorias antropológicas de Eduardo Viveiros de Castro e 

Macunaíma: descobrimos que não apenas a obra se presta a uma crítica interdisciplinar, 

mas nessa reflexão convergem, também, os interesses do Mário de Andrade etnógrafo 

(enquanto colega de Lévi-Strauss) e os objetos de estudo da antropologia militante 

castriana. Por isso, foi útil considerar, previamente, as orientações ideológicas e 

científicas que protagonizam o cenário antropológico dos nossos dias e, neste contexto, 

Viveiros de Castro destaca-se tanto pela implementação dum estudo baseado na descrição 

do indígena enquanto Outro, a partir da sua perspetiva, como por tirar proveito da 

promessa filosófico-ética da “descolonização do pensamento” para sensibilizar o público 

relativamente à questão indígena, eixo da sua investigação. Além disso, notámos que as 

suas obras mais conhecidas, Metafisicas Canibais, elementos para uma antropologia pós-

estrutural e A inconstância da alma selvagem, bem como outros artigos da sua autoria, 

propõem noções aptas para um exercício exegético da rapsódia, onde noções como as de 
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canibalismo, perspetivismo e multinaturalismo amplificam os ditames do Manifesto 

Antropófago e permitem à obra-prima perpetuar a tradução das polifonias do Brasil de 

Mário de Andrade, utilizando o olhar-outro como ponto de partida. 

Macunaíma estimula um diálogo virado à subjetivação, porém o obstáculo da visão 

ocidentalcêntrica criou um caminho mais árduo na receção de outrora; mas também não 

podemos ficar indiferentes à dificuldade de contrastar a influência que a lógica ocidental 

tem, ainda na atualidade, no Brasil. Por este motivo, uma postura de caráter pós-colonial 

resulta eficaz no momento em que as problemáticas da sociedade brasileira, realçadas por 

Mário de Andrade, têm que lidar hoje em dia com os mesmos preconceitos e “tabus” da 

época modernista relativos à cultura nativa. Este âmbito abre o caminho para tentar 

reformular a inteireza do caráter macunaímico com base em outras realidades 

marginalizadas dentro do substrato nacional, desde os indivíduos afro-descendentes até 

às comunidades periféricas do interior, pois o autor paulista preocupa-se com estudar o 

que surge da coexistência afro-luso-brasileira que, se observada através duma lente 

etnográfica, pode conduzir a obra a interpretações ainda mais orientadas para um discurso 

sobre a alteridade.  

Além disso, o exercício de introspeção da obra permitiu-nos entrar na dimensão do 

pensamento ameríndio e perceber que as categorias ocidentais são um limite para a leitura 

da obra e, igualmente, para a sensibilização duma nação mais ativa relativamente à 

questão indígena, eixo pós-colonial da nossa discussão. Com base nisso, compreendemos 

que a versão do Brasil proposta por Mário de Andrade é uma justaposição de perspetivas 

díspares, onde o multiculturalismo – a favor da lógica dicotómica natureza/cultura e 

sujeito/objeto – não reconhece (ou pretende dominar) o pensamento multinaturalista – 

que, pelo contrário, está vinculado à ideia de que “tudo” na origem era humano, ou seja, 

ao princípio de subjetivação. É dentro deste curto-circuito ideológico que tivemos a 

possibilidade de experimentar o que Viveiros de Castro entende como “desacordo 

homónimo”, ou seja, “a homonímia que oculta os interesses e significados diversos de 

brancos e índios”449, um pressuposto que alimenta as dificuldades interpretativas da obra 

modernista, pois esta não resiste à intersecção “impura” da mistura do cenário interétnico.  

Porém, para os modernistas, a necessidade de conformar-se a uma orientação 

originalmente europeia como aquela nacionalista nutre a tentativa de procurar a 

autenticidade por meio de valores indígenas e através da ação antropófaga e, sobretudo, 

na negação de todos os valores românticos, verdadeiros antagonistas da contrafação da 

                                                 
449 J. Antonio Kelly, “Notas para uma teoria do “virar branco””, Mana, v. 11, n. 1, 2005, p. 227.  



155 

 

representação do indígena. Com o objetivo de estabelecer uma relação entre os 

pressupostos da feição indigenista presente na obra e as questões do nosso presente 

relativas à realidade ameríndia, descobrimos que o conceito (ocidental) de “autêntico” é 

fluido, está em constante processo de transformação, e o seu significado se molda 

conforme as mudanças políticas da sociedade. Ao encontrar-se com o fenómeno 

contemporâneo do “virar índio” presente no Brasil, introduzido por Viveiros de Castro na 

entrevista “No Brasil, todo o mundo é índio, exceto quem não é”, a noção de “identidade” 

e a de “autêntico” desembocam num equívoco jurídico, pois os antropólogos são 

chamados a responder à pergunta: o que define (em termos ocidentais) um índio? É nesse 

lugar que a obra pode participar no debate da atualidade, pois Mário de Andrade 

predispõe, com Macunaíma, as ferramentas necessárias para introduzir o “paradoxo da 

modernidade” no contexto brasileiro, onde a desigualdade social é inconciliável com a 

ideia de progresso ocidentalcêntrica: de facto, se no passado a ideia era a de “virar 

branco/civilizado” do indígena, hoje é o próprio povo que pretende comprar a identidade 

do nativo. Daí, emerge o sentido contraditório que o cidadão médio atribui ao sujeito 

ameríndio, que sofre uma constante transformação, razão pela qual a ação mais 

reconhecível, ou seja a do “herói” “virar branco”, bem como “virar animal”, entre outras 

muitas metamorfoses, participa ativamente do sentido de transformação da nossa época, 

o qual é, ainda, paralelo ao processo de hibridação. A variação é, de facto, o ingrediente-

chave para experimentar uma interpretação do anti-herói, – que aliás percorre uma viagem 

rapsódica – pois a própria representação do “índio” produzida pelos aparatos estaduais 

está, igualmente, sujeita a mudanças de caráter formal ou jurídico. Além disso, é de 

salientar que, no lugar de definição da identidade prismática do “herói da nossa gente”, é 

preciso identificar, no mundo externo, sob que perspetiva o indivíduo indígena reflete 

sobre a sua identidade, razão pela qual é preciso o apoio dos “peritos em identidade”450, 

os antropólogos.  

Mário de Andrade, ciente do caráter “móvel” do progresso, predispõe uma imagem do 

índio capaz de ser lida, hoje em dia, através do “devir”, dado que, por um lado, a repentina 

mudança dos pressupostos sociais em relação à alteridade se presta a representações aptas 

para leituras múltiplas e flexíveis, e, por outro lado, essa ideia de transformação constitui 

parte integrante do pensamento indígena. Em conclusão, consideramos que a viagem do 

“herói da nossa gente” trouxe ao Brasil mais um equívoco a resolver, porém é 

                                                 
450 E. Viveiros de Castro, “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”, op. cit., p. 44.  
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propriamente na ostentação das suas contradições que podemos encontrar um reflexo 

autêntico da alteridade. 
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