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RESUMO 

 

O aproveitamento do extenso material coletado por Mário de Andrade culminou em 
um projeto do qual Macunaíma é um dos resultados. Neste projeto, o que Mário faz é 
ir além do projeto indigenista e de uma língua brasileira proposta por José de Alencar 
e outros: ele capta o que seria considerado a “indigência” da narrativa indígena (haja 
vista sua estrutura ou modo de narrar), ironiza propositadamente o português castiço 
na “Carta pras Icamiabas” (apesar da rejeição de Manuel Bandeira), traz intelectuais 
como Rui Barbosa, Raimundo Morais e outros e satiriza o português falado no Brasil 
(do pretenso intelectual) já com vistas a um projeto que busca construir uma gramática 
(ou gramatiquinha) da língua brasileira. Tal e qual Alencar, Mário anuncia o projeto de 
uma gramática da “língua brasileira” literária, com o propósito de “consolidar a 
integração cultural de um Brasil monstruoso, tão esfacelado, tão diferente, sem nada 
nem siquer uma língua que ligue tudo” (como escreveu em carta a Câmara Cascudo 
datada de 26 de junho de 1925). Do interesse pelo folclore e pela língua como 
elementos capazes de unir um país tão disperso geograficamente, Mário publica, em 
1928, Macunaíma, incitado pela leitura de Vom Roroima zum Orinoco, do etnógrafo 
alemão Theodor Koch-Grünberg. Tomando como base o estudo de sua 
correspondência como laboratório de criação e das notas marginais feitas no texto em 
alemão de Koch-Grünberg, esta tese reflete como o interesse de Mário pela sua terra 
(conforme sua correspondência demonstra) desemboca na pluralidade linguística que 
Macunaíma representa (a “Carta pras Icamiabas” é um exemplo disso), cuja 
língua/linguagem revela os inúmeros Brasis que vão do Uraricoera à Ursa Maior e 
vice-versa, (re)atualizando Mário e seu Macunaíma ainda e sempre. 
 
Palavras-chave: Mário de Andrade. Macunaíma. Correspondências. Notas 
Marginais. Narrativa Indígena. Língua Brasileira. 
  



 

ABSTRACT 

 

The use of material collected by Mario de Andrade culminated in a project of which 
Macunaíma is one of the results. In this project, what Mário does is to go beyond the 
Indigenist project and a Brazilian language proposed by José de Alencar and others: 
he captures what would be considered the ‘indigence’ of the indigenous narrative 
(given its structure or way of narrating), he ironizes purposefully the pure Portuguese 
in the “Carta pras Icamiabas” (despite the rejection of Manuel Bandeira), he brings 
intellectuals such as Rui Barbosa, Raimundo Morais and others and satirizes the 
Portuguese spoken in Brazil (of the pretense intellectual) already with views to a project 
that seeks to construct a grammar (or “little grammar”) of the Brazilian language. Like 
Alencar, Mário announces the project of a grammar of the literary Brazilian language, 
with the purpose of "consolidating the cultural integration of a monstrous Brazil, so 
crumbled, so different, with nothing or even a language that connects everything" (as 
he wrote in a letter to Câmara Cascudo dated June 26, 1925). Of his interest in folklore 
and language as elements capable of uniting such a geographically dispersed country 
as Brazil, Mário published, in 1928, Macunaíma, incited by the reading of Vom Roroima 
zum Orinoco, by the German ethnographer Theodor Koch-Grünberg. Based on the 
study of his correspondence as a laboratory of creation and of the marginal notes made 
in the German text, this thesis reflects how Mario’s interest in his land (as his 
correspondence demonstrates) flows into linguistic plurality that Macunaíma 
represents (the “Carta pras Icamiabas” is an example this), whose language reveals 
the many Brazils that go from Uraricoera to Ursa Maior and vice versa, (re)uptdating 
Mário and his Macunaíma still and always. 
 
Keywords: Mário de Andrade. Macunaíma. Correspondence. Marginal notes. 
Indigenous Narrative. Brazilian language. 
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INTRODUÇÃO 

(OU O QUE HÁ DE NOVO EM MACUNAÍMA) 

 

 

“É o front, a consciência de estarmos na linha de 

frente, que estabelece esse contato.”  

(Erich Maria Remarque. Nada de novo no front, 1929) 

 

“Nada de novo no front”. É com este comunicado sobre a linha de frente que o 

dia da morte de Paul Bäumer, protagonista do clássico alemão de Erich Maria 

Remarque, é descrito no último capítulo. Opostamente a esse comunicado (que não 

vislumbrava nada de importante que fosse necessário noticiar, dada a ausência de 

conflitos existentes no front), é meu papel aqui informar o que ainda havia a ser 

pesquisado em se tratando de Mário de Andrade e seu Macunaíma, por conta da 

enorme fortuna já existente acerca de ambos. 

Há quatro anos, quando do início dos estudos de doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Literatura na UFF, fui desafiada a dar continuidade às 

pesquisas de mestrado envolvendo o alemão Theodor Koch-Grünberg. Tal qual o 

comunicado que dá título à obra homônima do também alemão Remarque, não 

visualizei de antemão o que ainda podia ser estudado que já não tivesse sido feito 

sobre Mário e Macunaíma e indaguei-me acerca do que havia de novo para ser 

pesquisado que já não tivesse sido falado ou escrito ou analisado ou transcrito ou 

traduzido...1 

Entretanto, descobri que ainda havia (e ainda há) muito a entender a respeito 

do herói cujo destino – o de “Viver o brilho inútil das estrelas” – sempre me causou 

tristeza e insatisfação quando das leituras de seus feitos lá por volta dos meus 15 

anos. Romântica e afeita aos clássicos, eu queria Macunaíma “feliz para sempre” 

(como herói que era) ao lado de Ci, que o fez Imperador do Mato.  

Foi lendo as cartas de seu “criador” Mário de Andrade que topei com um 

parceiro de insatisfação: o próprio Mário detestava “sentimentalmente” o triste fim de 

 

1 De certa forma, os estudos sobre Mário vivem hoje um conflito: o escritor é ‘acusado’ de ter elidido a 
situação de subalternidade indígena, por reproduzir uma lógica considerada colonialista. 
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Macunaíma, como confessou a Álvaro Lins em carta datada de 04 de setembro de 

1942:  

 

Êle seria o meu mérito grande si saísse o que queria que saísse. Pouco 
importa si muito sorri escrevendo certas páginas do livro: importa mais, pelo 
menos pra mim mesmo, lembrar que quando o herói desiste dos combates 
da terra e resolve ir viver ‘o brilho inútil das êstrelas’, eu chorei. Tudo, nos 
capítulos finais foi escrito numa comoção enorme, numa tristeza, por várias 
vêzes senti os olhos umidecidos, porque eu não queria que fôsse assim! E 
até hoje (é o livro meu que nunca pego, não porque ache ruim, mas porque 
detesto sentimentalmente êle), as duas ou três vêzes que reli êsse final, a 
mesma comoção, a mesma tristeza, o mesmo desejo amoroso de que não 
fôsse assim, me convulsionaram. (ANDRADE, 1983, p. 64). 

 

No desabafo, o Mário-leitor fala do Mário-autor em terceira pessoa utilizando-

se da primeira. Essa terceira pessoa não é expressa em sua forma gramatical, mas 

psicologicamente. Ele (também) é o autor, mas discorda dos desígnios deste. De 

duas, uma: ou seu herói tem vida própria, inexorável e trágica, ou o autor e o Mário 

não se entendem. Seja como for, acredito que se o final fosse outro o próprio Mário 

ficaria ainda mais insatisfeito. 

No meu caso, como afirmei antes, essa relação sentimental com o livro de 

Mário de Andrade teve início já nas leituras do volume I (o diário) da obra de Theodor 

Koch-Grünberg e continua agora, ao percorrer os caminhos traçados por Mário que, 

como bem mapeado por Telê Ancona Lopez, parte da leitura do volume II do etnógrafo 

alemão, nos relatos dos índios Akúli (Arekuná) e Mayuluaipu (Taulipáng)2, do início do 

século XX, para construir seu Makunaíma, recriando as peripécias do mito e 

introduzindo a já densa diversidade cultural paulista (ele afirma que tentou ser o mais 

paulistano possível sendo brasileiro) na estrutura da que viria a ser considerada a 

grande obra do Modernismo brasileiro. 

Uma explicação necessária aqui: para este trabalho, adoto, para melhor 

entendimento didático, 3 grafias – Makunaíma, Makunaima e Macunaíma 3 . 

Makunaíma (com K e acento agudo no I) é o personagem colhido no lendário alemão 

 

2 As grafias dos nomes de etnias indígenas citadas neste trabalho não seguem nenhum manual, 
baseando-se nas formas como grafadas nos materiais de consulta. Tão somente para efeito de 
padronização, adotaremos, sem itálico, as grafias Arekuná, Taulipáng, Makuxi e Pemon, sendo esta 
última a designação genérica dos povos de língua Karib que habitam os arredores do Monte Roraima, 
na tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana. 

3 Sigo a sugestão dada pelo professor Fábio Carvalho, conforme apresentada no artigo “Makunaima/ 
Makunaíma, antes de Macunaíma” (2009) e no livro resultado de seu doutoramento Makunaima/ 
Macunaíma: contribuições para o estudo de um herói transcultural (2015). 
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conforme grafia registrada por Koch-Grünberg; Makunaima (com K e sem acento no 

I) é o encontrado nas diversas textualidades indígenas ainda circulantes na oralidade 

e é como se grafa em makuxi, sendo pronunciado como ditongo semelhante à 

pronúncia de ‘Roraima’, como explicado no volume organizado pelo padre Ronaldo 

Macdonell, publicado pela Diocese de Roraima: “O nome do herói Makunaimî 

[makunaimî] é pronunciado “Macunaima” no português de Roraima” (MACDONELL, 

2011, p. 274); e o Macunaíma (com C e acento agudo no I) é o herói da nossa gente 

do Mário, em itálico quando fizer referência ao título do livro e sem itálico quando tratar 

do personagem. 

É com a publicação de Macunaíma: a Margem e o Texto, em 1974, resultado 

de sua pesquisa em torno da marginália de Mário no volume II do lendário alemão, 

que a professora Telê Ancona Lopez estabelece um ciclo particular de publicações e 

estudos (já iniciado em 1972 com Ramais e Caminhos) em torno de Mário e sua obra, 

especialmente seu Macunaíma, trazendo à luz textos inéditos do autor e edições 

críticas, algumas aliadas à edição genética. Em décadas de trabalho junto ao Instituto 

de Estudos Brasileiros da USP, o Arquivo Mário de Andrade tem sido minuciosamente 

estudado tendo a professora Telê como referência. Em A Margem e o Texto, a 

pesquisadora constrói um percurso detalhado de Macunaíma, traçando um roteiro de 

leitura que serviu de esteio às edições críticas (e genéticas) posteriores e base para 

este texto em questão. 

Foi provavelmente em 1926 que Mário teve acesso aos volumes de Vom 

Roroima zum Orinoco, obra de Theodor Koch-Grünberg resultado de sua viagem à 

Amazônia entre 1911 e 1913. A obra consta de 5 volumes e apenas o quarto não 

consta da biblioteca do escritor paulista. É nas margens do exemplar do segundo 

volume, Myten und Legenden der Taulipang und Arekuná Indianer, publicado em 

1924, que Mário decalca seu protagonista nas aventuras do deus Makunaíma e dá 

início ao processo de sua criação. O ano de 1926 é considerado pela professora Telê 

Ancona Lopez o ano de leitura da obra do alemão pela pista que Mário, possivelmente, 

dá no capítulo “Carta pras Icamiabas” ao datar a carta em “Trinta de Maio de Mil 

Novecentos e Vinte e Seis, em São Paulo”. 

 

4 Ver: MACDONELL, Ronaldo B. (Org.). Onças, antas e raposas: mitos do povo makuxi registrados pelo 
monge beneditino Dom Alcuíno Meyer entre 1926 e 1948. Brasília: Diocese de Roraima, 2011. 
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A leitura de Koch-Grünberg é, portanto, o gatilho capaz de despertar a 

apropriação efetuada por esse leitor contumaz. É a partir dessa leitura que, de certa 

forma, Mário liberta sua obra (e, desse modo, a literatura) da estrutura cartesiana e 

de um possível exotismo também em discussão. Repleto de aparentes “incoerências”, 

o sentido crítico discutido pelo escritor paulista é o da harmonia entre as partes 

“coladas” , ou melhor, entre as afinidades eletivas: ele é crítico ao trazer à tona a 

cultura e formação brasileiras (traz à luz os Brasis obscuros) e construir uma proposta 

de retrato do Brasil (ou não, como também discute nos prefácios e em algumas cartas 

e crônicas). Por outro lado, ele também é crítico no sentido da metatextualidade, ao 

“pensar” de forma harmônica a construção do próprio texto. Podemos inferir, assim, 

que se trata de uma espécie de harmonia e desarmonia “pensamenteadas” 5 , 

devidamente planejadas e arquitetadas, tendo em vista que ambas são propositais ao 

unir sequências textuais diferentes (embora essa desarmonia seja rapsódica). 

Essa seleção do Mário é crítica e, por assim dizer, “escova a história a 

contrapelo” (podemos fazer aqui uma leitura original e inventiva da VII tese sobre o 

conceito de história, de Walter Benjamin6) ao recusar identificação com a tradição 

culta e buscar no popular a “voz” de uma outra forma de narrar, mais próxima do real. 

Ele lê Koch-Grünberg, um antropólogo que produz um texto de caráter científico, mas 

o lê com olhos seletivos, distanciados da alta cultura, e faz opções e segmentações 

capazes de estabelecer um horizonte que captasse não somente a perspectiva 

cultural do olhar indígena, mas do brasileiro e do indígena como sendo também 

brasileiro. Essa perspectiva cultural seria, portanto, a do brasileiro real, ao colocarmos 

em caráter de relação o ponto de vista indígena em contraposição ao ocidental (aquele 

do medievo). 

Nessa esteira de pensamento, essa descoberta que Mário faz quando da leitura 

de Koch-Grünberg (e que o faz “gozar”, como confessa em carta) é a possível 

 

5 Seguindo a linha do conceito criado por Mário acerca de suas cartas, como explicitado no capítulo 1. 

6 Walter Benjamin apresenta as principais diretrizes do seu método anti-historicista em uma de suas 
notas preparatórias das Teses, um dos seus últimos textos escritos em 1940: “O momento destruidor: 
demolição da história universal, eliminação do elemento épico, nenhuma identificação com o vencedor. 
A história deve ser escovada a contrapelo. A história da cultura como tal é abandonada: ela deve ser 
integrada à história da luta de classes”. Na Nota VII, ele afirma: “Nunca houve um documento da cultura 
que não fosse também um documento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, 
não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o 
materialista histórico se afasta, se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo” 
(BENJAMIN, 1994, p. 225). 
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descoberta de que a narrativa indígena é, de certa forma, invisível, ou seja, há a 

imagem generalizada de que o índio não sabe escrever e que, na fala, produz uma 

narrativa desconexa e sem continuidade. Mário parte dessa ideia do senso comum 

como forma de “escovar a história a contrapelo” ao propor a “narrativa indígena” (e 

popular, portanto) como possível de ser literária e até mesmo canônica, como uma 

narrativa que tem semelhanças com outras formas do ocidente, mas com foco no 

popular. Para isso, Mário defende a ideia de Macunaíma como uma rapsódia (vai da 

música erudita aos cantadores nordestinos7, passando por narradores indígenas) 

como um dos métodos capazes de fazer um texto com linguagem que se apropria de 

textos de intelectuais reconhecidos (posto que somente esses eram reconhecidos) e 

faz sua narrativa indígena funcionar com textos cultos. Daí, ao levantar a bandeira de 

sua proposta de “brasileirismo”, a narrativa também passa a ser “escovada a 

contrapelo”. 

O que Mário faz vai além do projeto indigenista de Alencar e de outros. Se José 

de Alencar tinha o projeto de uma língua diferente da de Portugal, Mário capta o que 

seria considerado a “indigência”8 da narrativa indígena (e sua lógica surreal para os 

ocidentais), ironiza propositadamente o português “puro” na “Carta pras Icamiabas” 

(apesar da rejeição de Bandeira, como discutiremos mais adiante), traz intelectuais 

como Rui Barbosa, Raimundo Morais e outros e satiriza o português falado no Brasil 

(aquele empolado do pretenso intelectual, pois “Macunaíma como todo brasileiro que 

sabe um poucadinho, vira pedantíssimo”9) já com vistas em um projeto que busca 

construir uma gramática (ou gramatiquinha) da “língua brasileira” literária. 

É, talvez, essa leitura “a contrapelo” que Mário realiza de Koch-Grünberg que 

faz de Macunaíma uma espécie de projeto de uma estética modernista diferenciada 

(no tocante à proposta de uma linguagem para o Brasil), embora não manifesta. É 

quando Macunaíma é posto em laboratório a fim de ser discutido e reformado por meio 

de pesquisas e interlocuções com amigos e intelectuais que, de certa forma, faz com 

que Mário esteja em Macunaíma. Estar em Macunaíma faz referência a todo o 

 

7  Mário percorre um caminho semelhante ao de Bela Bartók (1881-1945), compositor, pianista, 
folclorista e professor húngaro, conhecido por estudar a raiz etnológica e tradicionalista da música 
húngara. 

8 Indigência no sentido de “carência” sob a perspectiva ocidental, dadas as diferenças no modo de 
narrar e na lógica. Há também outras formas “indigentes” na ocidentalidade. 

9 Carta de Mário a Bandeira, em 31 de outubro de 1927 (MORAES, 2001, p. 359). 
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processo de construção e de “consciência” da construção de uma obra de arte 

“deveras artística” (embora uma consciência não assumida, como em carta a Alceu 

Amoroso Lima, datada de 13 de maio de 1928). Estar em Macunaíma é ainda assumir 

o estado de “possessão preparada” (carta a Henriqueta Lisboa em 30 de janeiro de 

1942). 

Aqui, já de saída, vale uma digressão: em função da discordância apontada 

alhures entre o Mário persona e o Mário escritor demiurgo, a ideia de “estar em” e o 

termo “possessão” quiçá justifiquem (a modos de ilação) a relação de Mário com as 

religiões africanas e daí a sua mania epistolar denotar certos ares mistificatórios. Essa 

dedução leva-nos também a refletir sobre o problema da autoria sob a perspectiva 

fenomenológica que imputa ao autor os sentidos da obra. Assim, temos os diferentes 

Mários que brotam das diversas abordagens do Mário e suas 300, 350 personas (ele 

mesmo, o escritor ou ainda o ousado Mário dos palavrões). 

A partir do momento em que Macunaíma vem à luz como obra integral10 em 

julho de 28, até sua segunda edição em 37, podemos matutar que Mário É 

Macunaíma. É Macunaíma, o brasileiro, porque é capaz de, a partir dos registros de 

um alemão, transformar esses registros em uma narrativa aparentemente dispersa e 

“descolada”, mas, ainda assim, em ritmo rapsódico e repleta de sentido.  

Mário trabalha a “linguagem indígena” sem dizê-la, aproveitando-se da narrativa 

indígena com as incongruências típicas da realidade. E tomamos como sentido para 

usarmos, doravante, a expressão “linguagem indígena” entre aspas, ao fazermos 

referência à forma de narrar própria de comunidades indígenas cujo principal suporte 

de suas narrativas tem sido, desde os primórdios, a oralidade. Essa oralidade produz 

efeitos que fogem à lógica cartesiana, isto é, gramaticalmente fora das normas cultas 

da língua e com linearidade ausente, apresentando saltos e mudanças bruscas e 

repentinas, aparentemente injustificadas, entre os segmentos da narrativa. 

Partindo desses pressupostos e tendo como ponto de partida a leitura da 

correspondência de Mário de Andrade que discute o processo de construção/ 

publicação/repercussão/recepção de Macunaíma, esta tese também estudou as notas 

 

10 Antes de sua publicação como livro completo, Macunaíma aparece 3 vezes. A primeira aparição 
ocorre em novembro de 1927, no nº 3, ano 1, da Revista Verde de Minas Gerais, com o “Caso da 
cascata” e o episódio de Naipi do cap. IV. A segunda aparição dá-se em junho de 1928, no nº 2, ano 1, 
da Revista de Antropofagia de São Paulo, com “Entrada de Macunaíma”, o capítulo I. A terceira 
aparição é em 4 de junho de 1928, com a publicação do capítulo VII “Macumba”, no Diário Nacional. 
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autógrafas de Mário no seu exemplar de Mythen und Legenden der Macuchi und 

Arekuna Indianer, o volume 2 da obra magna Vom Roroima zum Orinoco, de Theodor 

Koch-Grünberg, integrante do acervo da biblioteca do escritor e pertencente ao 

patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-

USP).  

As notas marginais que, no circuito do processo criativo de Macunaíma, o herói 

sem nenhum caráter, conforme a professora Telê, tornam o lendário recolhido pelo 

etnólogo alemão matriz principal da rapsódia do modernista paulistano, datam 

provavelmente de 1926 e correspondem a um esboço ou à primeira versão 

fragmentada do texto integral da rapsódia na primeira edição, paga com as economias 

do autor na gráfica de Eugenio Cupolo, em São Paulo, no mês de junho de 1928. 

Essas notas foram classificadas, transcritas e confrontadas com a tradução para o 

português proposta por Henrique Roenick em 1953. O estudo das anotações contou 

com as abordagens críticas da marginália marioandradina publicadas até o momento. 

A análise tomou como base o texto da edição da Nova Fronteira de 2015 (com 

estabelecimento de texto de Telê Ancona Lopez e Tatiana Longo), confrontado com a 

1ª edição (Eugênio Cupolo, 1928) e beneficiada pelas sistemáticas consultas aos 

textos das edições críticas (1978, ALLCA XX 1988 e 1997). 

A tese que aqui apresentamos distribui as etapas propostas no sumário em três 

partes. Na primeira parte, intitulada “Margens e Cartas de um Mário epistolomaníaco”, 

é traçado um esboço em torno de como o Mário “epistolomaníaco” usa isso em seu 

favor, ao transformar a “mania” de escrever carta em laboratório de criação para o seu 

Macunaíma. Ao passar por elementos como “pensamenteação” e “possessão 

preparada” (conceitos estabelecidos por Mário e dos quais trataremos mais adiante), 

metalinguagem e metapoiesis são temas lembrados também quando se trata de incidir 

um outro olhar sobre a questão da apropriação e de assimilação crítica, o que nos 

leva, em certa medida, à questão antropofágica.  

Com o título “Macunaíma escovando a linguagem a contrapelo”, a segunda 

parte discute a “possessão preparada” como um processo no qual Mário, apesar de 

sua empáfia, desconstrói/escova a contrapelo o próprio ser autoral (ou melhor, a 

própria autoridade de autor) ao dividir com outros (como Bandeira) a responsabilidade 

da autoria de um texto ainda em construção para que influenciem e sugiram 

modificações. Assim, ele realmente se constitui em 300. Ou quase. Ele se permite ser 

deglutido, assim como deglute os demais. 
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Na última parte, “Notas de Macunaíma para o Brasil de Mário”, retomo 

discussões iniciadas na dissertação de mestrado e apresento novamente informações 

sobre Theodor Koch-Grünberg, o antropólogo cuja “confluência” com Mário traz à tona 

um Makunaíma de caráter nenhum que faz pensar o brasileiro. Neste capítulo é 

apresentado o trabalho de transcrição diplomática, conforme procedimentos 

sugeridos pela professora Telê e que foram enxertados com as Notas de Pesquisa. A 

metodologia seguida foi a traçada pela professora Telê, que implica a classificação 

dos procedimentos do escritor-leitor conformadores desta sua marginália, aliadas à 

transcrição diplomática dos fragmentos autógrafos apostos aos trechos nas páginas 

impressas. Assim, nas Notas MA (as anotações feitas por Mário), a metodologia 

desenvolvida pela professora para os trabalhos que orienta ligados à criação de Mário 

de Andrade em sua biblioteca absorve a contribuição da crítica genética e prende-se 

à transcrição diplomática das Notas MA e sua devida classificação, observados os 

casos particulares das pesquisas. Esses trechos, para melhor entendimento do 

trabalho do ficcionista, foram transcritos da versão original em alemão e apresentados 

na tradução completa do lendário indígena assinada por Henrique Roenick, “Mitos e 

lendas dos índios Taulipáng e Arekuná” na Revista do Museu Paulista, em 1953 (n. 

s., vol. 7, p. 9-202), com tradução revista por M. C. Proença, autor do Roteiro de 

Macunaíma, e prefaciada pelo antropólogo Herbert Baldus. Por fim, às Notas da 

pesquisa coube analisar e interpretar os vínculos da marginália com a versão integral 

do texto editado em 1928, relacionando-o, ainda, com a edição especial de 2015 da 

Editora Nova Fronteira. 

Em suma: as discussões empreendidas em torno de elementos como 

apropriação e (des)harmonia (como proposta de desarticulação aparente da célula 

rítmica) configuram-se como abordagens necessárias para entender como a 

marginália em Koch-Grünberg (como ‘gatilho’) e a epistolografia marioandradina 

(como laboratório de criação) trazem informações de um front ainda em vias de 

desvelamento. 

Ao texto então. 
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1 MARGENS E CARTAS DE UM MÁRIO EPISTOLOMANÍACO 

 

No geral meus atos e trabalhos são muito conscientes 

por demais pra serem artísticos. Macunaíma não. 

Resolvi escrever porque fiquei desesperado de 

comoção lírica, quando lendo Koch-Grünberg percebi 

que Macunaíma era um herói sem nenhum caráter 

nem moral nem psicológico, achei isso enormemente 

comovente nem sei porque, de certo pelo ineditismo do 

fato, ou por ele concordar um bocado bastante com a 

época nossa, não sei. 

(Mário de Andrade a Alceu Amoroso Lima, 19/05/1928) 

 

Em tempos de telefone celular, e-mail, sms, redes sociais, chats e aplicativos 

de mensagens online, com tantas e frequentes mudanças nos meios e suportes de 

comunicação, a epistolografia que tem a carta escrita em papel como suporte vive 

seus momentos de raridade. Recuperar as conversas entabuladas por vias não 

presenciais tem possibilidades tão diversas nos dias de hoje que, salvo alguns casos, 

o caráter instantâneo e descartável das interlocuções atuais coloca em risco o registro 

do que pode vir a ser um dado relevante no futuro. Nesse caso, bloqueios e senhas 

serão alguns dos obstáculos que a crítica genética do futuro terá que enfrentar. 

Embora a ‘emoção’ de abrir uma carta pessoal recebida por correio tenha seus dias 

contados, permanece, em compensação, a ‘emoção’ de ter acesso à correspondência 

íntima do outro, emoção similar à de um voyeur. 

É, de certa forma, essa sensação de voyeurismo que nos leva a ler e pensar a 

correspondência de um dos maiores escritores do modernismo brasileiro, quiçá um 

dos mais importantes da literatura brasileira. É nas cartas que Mário de Andrade se 

revela e se desnuda, revelando uma função autoral específica repleta de oscilações 

entre consciência e inconsciência (embora, em Mário, haja mais daquela do que 

desta). “Há uma diferença grande entre o você da vida e o você das cartas. Nas cartas 

você se abre, pede explicação, esculhamba, diz merda e vá se foder; quando está 

com a gente é... paulista. Frieza bruma latinidade em maior proporção pudores de 

exceção”, escreveu Manuel Bandeira a Mário em 16 de dezembro de 1925 (MORAES, 

2001, p. 264). 
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Além de uma intensa produção poética e ficcional, Mário de Andrade legou à 

história literária brasileira uma vasta correspondência trocada por um longo período 

com amigos, familiares e intelectuais. Seu arquivo, composto de mais de 7.000 cartas, 

tem possibilitado a compreensão da vida pessoal do escritor e facilitado a leitura do 

modernismo e de nossa história. Com reflexões perspicazes, as cartas tratam de 

assuntos diversos como a criação literária, dúvidas estéticas, filosóficas e políticas, 

interesses, curiosidades, informações, notícias, críticas e ensaios, permitindo a 

compreensão da imprensa e do mercado editorial, da sociedade da época e de seus 

costumes. 

Assumidamente “epistolomaníaco”, o poeta da Paulicéia Desvairada confessou 

a Carlos Drummond de Andrade, em carta enviada no dia 10 de novembro de 1924: 

“Sofro de gigantismo epistolar” (ANDRADE, 2015, p. 22). Isso, aliado à proibição de 

divulgação destas cartas até 50 anos depois de sua morte, prova que ele escrevia 

para o futuro e não apenas para seus correspondentes. Como podemos conjecturar, 

esse gigantismo era mítico e extremamente demiúrgico. 

É seguindo as pistas desse raciocínio que nossa busca nos leva a refletir como 

o “estado de criação” ou “possessão preparada” são artifícios de “pensamenteação” 

em que o demiurgo em Mário, em sua séria aventura “pensada e repensada”, se lança 

em direção ao brasileirismo tão desejado. 

 

1.1 “Pensamenteação” e “possessão preparada” à revelia de Poe 

 

É nas cartas que Mário é, de certa maneira, um Mário ‘diferente’, mais à vontade, 

menos inibido, mais informal, diz o que pensa, xinga e faz críticas sem a proteção do 

‘encabulamento’ provocado pela falta de intimidade no face-to-face. É assim que 

Alphonsus de Guimaraens define Mário de Andrade a João Alphonsus, em carta 

datada de 15 de julho de 191911: “É um rapaz de alta cultura, sabendo de cor, em 

inglês, todo 'O Corvo' de Poe”. 

Ao discutir com seus destinatários a criação literária e a recepção de seus textos, 

um pouco ao modo de Poe e sua Filosofia da Composição (2000), suas missivas 

também constituem formas e estratégias de subjetivação e de constituição de si, em 

 

11 ANDRADE, Mário de Andrade, BANDEIRA, Manuel. Itinerários. Carta de Mário de Andrade e Manuel 
Bandeira a Alphonsus de Guimaraens filho. São Paulo: Duas Cidades, 1974. p. 29-30. 
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que o próprio Mário se reelabora como um eu diverso do eu que conversa à mesa de 

um restaurante, como Bandeira acusou, denunciando o caráter de encenação do qual 

se revestia a correspondência do amigo carteador. Para Murilo Miranda, em carta de 

17 de janeiro de 1940, desabafou: “Sei me abrir nas cartas, mas não sei, em corpo 

presente, confessar minhas fraquezas” (ANDRADE, 1981, p. 55). 

Entretanto, se da mesma forma é recomendado não fazer confusão entre o “eu” 

do poeta e o “eu” do poema, é necessário estabelecer limites entre o sujeito que 

escreve a carta e o sujeito remetente, assim como há distinção entre o sujeito que 

recebe a carta e o sujeito destinatário. Desse modo, ao entender a correspondência 

como um dos espaços onde a memória se constrói, a intimidade do escritor, 

supostamente revelada nas cartas, é, no mínimo, passível de ser questionada. 

Ao refletir sobre os aspectos da vida pessoal e profissional, narrando 

experiências pessoais e os problemas do cotidiano e das relações humanas, o sujeito 

que se articula no ambiente epistolar é constituído pelo caráter específico do gênero 

carta, cujo destinatário é sempre o outro. Para Michel Foucault, em A escrita de si, 

“Escrever é, pois, ‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao 

outro” (2006, p. 150). Para o filósofo francês, por dar lugar ao exercício pessoal, a 

carta exerce influência tanto sobre quem recebe quanto sobre quem envia. Assim, “É 

a própria alma que há que constituir naquilo que se escreve” (FOUCAULT, 2006, p. 

144).  

Por outro lado, é possível pensar o remetente como um sujeito que cria 

personagens (personae) conforme o destinatário, modulando seus posicionamentos, 

ao tratar com cada um de forma distinta. Sendo assim, esse eu protagonizado pelo 

emissário de uma carta realiza estratégias autobiográficas em que os 

correspondentes elaboram autorretratos adequados ao contexto e desejados 

conforme as circunstâncias. De certa forma, ler uma carta significa flagrar uma variada 

gama de representações do sujeito, cujas encenações são determinadas pela 

presença do destinatário. Seria, em todo caso, uma espécie de “graduação de 

influências”, como definiu Fernando Pessoa, em carta a Adolfo Casais Monteiro, em 

13 de janeiro de 1935, a propósito da criação de seus heterônimos (PESSOA, 1986, 

p. 199). 

Para Antônio Candido (2004, p. 91), “Há com efeito muitos Mários de Andrade, 

além dos já conhecidos, que irão se revelando aos poucos; entre eles, o homem que 

escrevia cartas”. O Mário que nos interessa aqui é o Mário das cartas que pensam e 
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discutem o Macunaíma antes e depois de 1928, buscando em seus amigos a 

interlocução necessária para a construção e reconstrução de uma das obras mais 

importantes do modernismo brasileiro. 

Nessa busca, encontramos respaldo nas discussões do crítico francês José-Luis 

Diaz (2007), no artigo “Qual genética para as correspondências?”, para quem as 

cartas de escritores podem ser consideradas reveladoras dos momentos da 

elaboração da obra, apresentando o início do processo de construção e as 

reformulações oriundas dos debates e recepção crítica. No caso de Mário de Andrade, 

ler suas cartas como espaço de debates para o engendramento de Macunaíma, desde 

sua gênese até suas reelaborações, é fornecer o panorama de uma compreensão 

maior do autor e sua obra. Assim, sob a orientação das pesquisas que exploram as 

bibliotecas de escritores e entendem as cartas como um dos “arquivos de criação”, a 

ideia deste trabalho é servir como ponto de partida para o entendimento do processo 

de concepção de Macunaíma. 

 
Tenho a impressão de que Mário de Andrade será um dos escritores mais 
estudados, comentados e debatidos em nossa futura história literária. [...]. A 
sua correspondência encherá volumes e será porventura o maior monumento 
do gênero na língua portuguesa; terá devotos fervorosos, e só ela permitirá 
uma vista completa de sua obra e do seu espírito. (CANDIDO, 2004, p. 91).  

 

É com este prognóstico que Antônio Candido abre sua coluna “Notas de Crítica 

Literária” no Diário de São Paulo, em 21 de fevereiro de 1946, um ano após a morte 

de Mário de Andrade. Do espólio deixado pelo escritor paulista, as cartas fazem parte 

do seu legado, integrando um acervo que foi transformado em patrimônio nacional em 

1995 e que vem sendo administrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo. 

Revelada 50 anos após sua morte, conforme pedido feito em testamento, a 

correspondência de Mário de Andrade com amigos, familiares e intelectuais foi aberta 

e catalogada por uma equipe do IEB, comandada pela professora Telê, e tem vindo à 

luz em publicações como a coleção Correspondências, sob a coordenação dos 

professores José Aderaldo Castello, Telê Ancona Lopez e Marcos Antônio de Moraes, 

este último sendo o organizador do volume 1, em 2001, da correspondência de Mário 

com Manuel Bandeira. 

Na apresentação da Coleção Correspondências, a Coordenação Editorial 

justifica que “A importância da Correspondência de Mário de Andrade para a literatura 
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e a cultura brasileiras impõe a necessidade de se recompor diálogos mais completos 

para relatar, através da montagem da correspondência recíproca, ou de instâncias da 

passiva, as múltiplas facetas da amizade” (MORAES, 2001, p. 11). E é essa amizade 

estabelecida entre o autor de Macunaíma e seus vários interlocutores que permite a 

visualização do Mário que queremos entender aqui especificamente, embora cientes 

do interesse de análise que os outros Mários despertam e cuja quantidade ele mesmo 

define ser: 300, 350, portanto, maior que Fernando Pessoa. É nosso trabalho aqui, no 

estabelecimento de uma crítica, tentar configurar as nuances da função-autor nos 

diferentes tipos de discurso.  

Marcos Antônio de Moraes, estudioso da correspondência de Mário de Andrade, 

no artigo “Epistolografia e crítica genética” (MORAES, 2007a), defende que há, no 

mínimo, três possíveis possibilidades de estudo que justificam o recente interesse 

editorial pelas correspondências de escritores: a carta como testemunho capaz de 

definir um perfil biográfico, a carta como reveladora dos bastidores de uma sociedade 

e de uma época e a carta como um importante elemento da biblioteca de escritores, 

denunciadora do processo de criação. 

É para essa última perspectiva que nosso olhar curioso se volta, entendendo, 

como Moraes, a carta como um “arquivo de criação, espaço onde se encontram 

fixadas a gênese e as diversas etapas de elaboração de uma obra artística, desde o 

embrião do projeto até o debate sobre a recepção crítica favorecendo a sua eventual 

reelaboração” (MORAES, 2007a, p. 30). Em se tratando de Mário de Andrade, fixar 

este olhar tem sido um exercício interessante no que tange ao entendimento da 

concepção de uma das obras mais importantes da literatura e cultura brasileira, tão 

exaustivamente já estudada: Macunaíma. Afinal, até que ponto a constituição de 

personas que escrevem cartas não é um modo de ter a recepção crítica do texto e, 

ainda, deter soluções para as próprias dúvidas? 

Em carta a Carlos Drummond de Andrade, em 24 de agosto de 1944, Mário 

confessa: “Faz uns dois anos ou pouco mais me apaixonei pelo fenômeno da criação 

estética” (ANDRADE, 2015, p. 341). Por aí é possível entender que ele tinha 

consciência disso e, nesse caso, o discurso epistolar de Mário de Andrade, além de 

revelar o processo de criação literária, ainda revela como o próprio Mário via/entendia 

esse processo. Nesse viés de autorreflexão (num exercício, talvez, de metapoiesis), 

corresponder-se, para Mário, assumia três importantes funções: 1) a carta teria um 

caráter didático-pedagógico ao servir como instrumento de ensino (poetas amigos e 
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desconhecidos escreviam-lhe para pedir opinião sobre poemas e textos); 2) a carta 

teria ainda a função de crítica literária ao ser espaço de criação e recriação literária e 

de discussão da recepção dos textos; e 3) há ainda a possibilidade de a carta servir 

como espaço de partilha da criação, o que implica o desmonte da autoridade autoral. 

É assim que, de certa maneira, esse caráter multidisciplinar da epistolografia 

marioandradina torna visíveis as estratégias de encenação que sua escrita assume. 

É nesse cenário de encenação, de modulação do eu, ponto crucial e turbulento da 

correspondência do autor de Macunaíma, que o Mário de Andrade “crítico” domina 

boa parte das cenas. Todavia, é possível notar que o grau de encenação varia de 

acordo com o destinatário, sendo moderado conforme a intimidade existente entre os 

interlocutores. E sobre isso Silviano Santiago explica:  

 

O nome do correspondente varia e gera um complexo sistema de dissolução 
do sujeito (Como quero ser visto por fulano e sicrano?). Informações podem 
ser fornecidas, comentários podem ser feitos, críticas podem ser enunciadas, 
mas são fornecidos, feitos e enunciados de maneira distinta para cada 
correspondente (SANTIAGO, 2006, p. 64). 

 

Para Santiago (2006), o fato de apresentar características semelhantes ao diário 

e ao texto em prosa ficcional faz com que a correspondência seja traspassada pelos 

elementos que daí derivam, sofrendo interferências que desembocarão na forma 

como o receptor receberá as informações ali contidas. Na correspondência trocada 

com Tarsila do Amaral, por exemplo, o Mário que faz declarações entusiásticas para 

Tarsila – “Estou a teus pés, de joelhos.” (AMARAL, 2001, p. 58) – é diferente do Mário 

que sabe que sua carta será lida por Oswald de Andrade e usa “Tarsivaldo” ou “Gente 

boa” como vocativos (AMARAL, 2001, p. 95). Essa posição assumida pelo remetente, 

no entender de Marcos Antônio de Moraes, é definida pela presença do destinatário, 

o que beneficia 

 

a formulação de personae, pois o sujeito molda-se como personagem em 
face do interlocutor. Essa invenção de si (mise-en-scène), da qual o 
remetente pode ter maior ou menor grau de consciência, forja sempre 
estratégias de sedução (MORAES, 2007b, p.74). 

 

Sob esta perspectiva, o discurso epistolar marioandradino pressupõe uma leitura 

no conjunto das relações extrínsecas ao próprio conjunto das cartas que compõem as 

trocas entre os correspondentes. E embora a leitura de suas cartas possa ser feita de 

forma isolada, ressalvadas as devidas características inerentes ao gênero, as 
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missivas de Mário ultrapassam a função comunicativa e mostram o Mário leitor de si 

próprio, cujas cartas também revelam a história de seu processo criativo. Para 

Henriqueta Lisboa, em carta datada de 30 de janeiro de 1942, ele escreveu:  

 

I – O Macunaíma e quase a infinita maioria dos meus poemas “dirigidos” 
foram escritos em estado de possessão preparada. Como assunto, a própria 
Pauliceia, mas sem saber que estava preparando. Depois principiei fazendo 
isso voluntariamente. Quero dizer: eu provoco o estado de poesia. Esses em 
geral, por isso que dirigidos, são os poemas mais remanejados. Às vezes 
entre a primeira e a versão definitiva são mais dois poemas irmãos que o 
mesmo poema. 
Justo por crer na poesia, crer na arte, em seu valor intrínseco e em seu valor 
funcional, jamais não sentei na mesa para escrever em poesia uma lenda 
brasileira, pela razão de que os poetas nacionais e um Goethe, um Heine 
poetizam lendas e histórias. Mas aos poucos, passadas certas ebulições 
entusiásticas do ser, sistematizadas elas em princípios de minha orientação 
artística, fui tomando o costume de provocar a saída, a nascença, a criação 
dum poema sobre um assunto, um tema estabelecido preliminarmente. 
(SOUZA, 2010, p. 187, grifo da autora)  

 

É o estatuto da “possessão voluntária”, defendido por Mário, que faz sua 

correspondência semelhante à Filosofia da Composição (POE, 2000) e, como tal, 

também é “uma ficção de gênese trazendo todas as marcas da invenção a posteriori” 

(GRÉSILLON, 2007, p. 132). Edgar Alan Poe, ao explicar a composição de O Corvo, 

descarta as noções de inspiração e acaso que, embora estejam envolvidos no 

processo de criação literária, passam a ser controlados com a “precisão e a sequência 

rígida de um problema matemático” (POE, 2000, p.38). Assim, a atividade literária é o 

resultado da confluência entre inspiração e técnica, deliberadamente orquestrada – a 

chamada “possessão preparada”, no dizer de Mário de Andrade. 

Para a professora Telê, “Possessão é o trabalho que se prolonga 

obsessivamente até o momento do paroxismo, quando a versão completa eclode.” 

(LOPEZ in ANDRADE, 1997, p. XXVII). E é esse estatuto da “possessão voluntária” 

que aponta para todo o processo de construção da rapsódia marioandradina, desde o 

insight provocado pela leitura de Koch-Grünberg, passando pelas pesquisas da 

cultura e folclore brasileiros e interlocuções epistolares, até sua primeira longa viagem. 

Seja como for, a “viagem”, tal como aquela em busca do Santo Graal, é o fio condutor 

em Macunaíma, cujas andanças, provocadas pela perda da muiraquitã, constituem o 

eixo narrativo da obra, e são responsáveis por fazer o herói transitar do mato-virgem, 

a selva onde nasceu, para São Paulo, a selva de pedra, para depois retornar ao ponto 

de partida.  
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É no Rio Araguaia que a grande transformação acontece: de “preto retinto e filho 

do medo da noite”, Macunaíma transforma-se em um príncipe branco, loiro, de olhos 

azuis. Essa metamorfose de criança feia a príncipe encantado (característica dos 

contos europeus e outras formas textuais como as africanas), segundo Gilda de Mello 

e Souza (2003, p. 62), é a forma que Mário encontra de trazer à tona a discussão em 

torno da nossa “flutuação cultural”, revelando que, diante do modelo ocidental, falta-

nos capacidade de reagir de maneira autônoma e de afirmarmo-nos categoricamente. 

Ao que parece, essa “flutuação cultural” poderia, conforme Mário, servir como 

estratégia para nossa afirmação. 

“Não sou ainda suficientemente brasileiro. Mas às vezes me pergunto se vale a 

pena sê-lo. [...] O Brasil não tem atmosfera mental; não tem literatura; não tem arte; 

tem apenas uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis e velhacos” 

(SANTIAGO, 2002, p. 56). É com este desabafo que Carlos Drummond de Andrade 

se define para Mário, em carta datada de 22 de novembro de 1924. A resposta que o 

escritor paulista dá ao amigo poeta mineiro é que é preciso “abrasileirar o Brasil”. Para 

esse processo de “abrasileiramento”, Mário reflete com Drummond sobre a ideia de 

imitação. Em carta de 30 de dezembro de 1924, o poeta de Minas responde: 

 

Agora, de pleno acordo com você: “É preciso desprimitivar o país, acentuar a 
tradição, prolongá-la, engrandecê-la”. Aí, cada um ajudará na medida de suas 
forças; como puder e, principalmente, como quiser. Enfim liberdade! Ela é 
uma conquista de vocês, modernistas de São Paulo e Rio. Não a ponham a 
perder. Valia apena fazer uma revolução literária para chegar a semelhante 
resultado? Vencer a rotina, o preconceito, a imitação, o lugar comum, as 
academias de letras que florescem dentro e fora de nós – para, depois, 
acabar com as mesmas idéias de um João do Norte, por exemplo. 
(SANTIAGO, 2002, p. 80) 

 

Nesta carta, Drummond parece entender imitação como “cópia” do passado. 

Somente vencida a imitação (graças às conquistas dos modernistas do sudeste) é que 

a liberdade de criação e a originalidade seriam alcançadas, “desprimitivando” o país 

por meio do seu “abrasileiramento”. 

É a esse trabalho de abrasileiramento, de “pensamentear”, que Mário se lança, 

e, embora as ideias de sentir e pensar o Brasil nem sempre tenham caminhado lado 

a lado, o autor de Macunaíma busca comprovar que a imaginação, unida ao 

pensamento e à criação artística, são capazes de amenizar a “moléstia de Nabuco”. 

Essa é a resposta de Mário ao posicionamento do jovem poeta mineiro que em carta 

anterior havia desabafado: 
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Detesto o Brasil como ambiente nocivo à expansão de meu espírito. Sou 
hereditariamente europeu, ou antes: francês. Amo a França como um 
ambiente propício, etc. Tudo muito velho, muito batido, muito Joaquim 
Nabuco. Agora, como acho indecente continuar a ser francês no Brasil, tenho 
que renunciar à única tradição verdadeiramente respeitável para mim, a 
tradição francesa. Tenho que resignar-me a ser indígena entre os indígenas, 
sem ilusões. (SANTIAGO, 2002, p. 59) 

 

Na sequência da troca de missivas com Drummond, Mário usa a expressão 

“moléstia de Nabuco” para referir-se ao deslumbramento de intelectuais brasileiros 

com a cultura europeia, cujas ideias concebidas na França e na Inglaterra exerceram 

forte influência sobre Joaquim Nabuco. Para Mário, é este mal que provoca a 

separação entre sentimento e imaginação intelectual dos brasileiros. 

O sentido da expressão mal ou moléstia de Nabuco já havia aparecido em artigos 

de Alceu Amoroso Lima dedicados a Affonso Arinos e Visconde de Taunay e Euclides 

da Cunha 12, em 1920, 4 anos antes de Mário corresponder-se com Drummond e 

cunhar essa expressão. Como Mário, Lima também apresenta a temática como 

responsável por boa parte dos problemas brasileiros da época, polarizando 

sentimento (Brasil, terra de onde emana a energia do artista) e razão (Europa, lugar 

que o artista reconhece como tendo cultura maior e de quem sofre influência): 

 

é nessa luta entre as tendências locais da razão e a atração alienígena do 
sentimento que reside o caráter mais distintivo das nossas letras. Ao contrário 
do que dizia Nabuco, em literatura somos europeus de sentimento e 
brasileiros de razão. A cultura é também uma segunda natureza. Seduzidos 
por ela nos sentimos acanhados no meio americano, ao passo que a razão 
nos mostra que só nele reside a esperança de nossa possível originalidade 
(LIMA, 1966, p. 825). 

 

Esse estado de consciência crítica também é latente em Mário e encontra 

respaldo quando da leitura, em 1926, do segundo volume da obra de Koch-Grünberg, 

principalmente o segundo tomo, que trata dos “Mitos e lendas dos índios Taulipáng e 

Arekuná”. Esse é, portanto, o material “pensamenteado” por Mário, durante a 

“possessão preparada” de seu Macunaíma. Esse material, conforme Manuel 

Cavalcanti Proença, em Roteiro de Macunaíma, 

 

é de origem européia, ameríndia e negra, pois que Macunaíma, que nasce 
índio-negro, fica depois de olhos azuis quando chega ao planalto, enquanto 

 

12 Ver a coleção Estudos Literários, de 1966, organizada por Afrânio Coutinho. 
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os irmãos do mesmo sangue, um fica índio e outro negro. E continuam 
irmãos. Macunaíma entretanto não adquire alma europeia. É branco só na 
pele e nos hábitos. A alma é uma mistura de tudo. (PROENÇA, 1987, p. 27). 

 

Proença defende o ponto de vista que sugere a noção de uma sociedade 

brasileira nascida de um intenso processo de caldeamento cultural, conforme atestam 

as múltiplas e variadas diferenciações identificáveis nas diversas regiões do Brasil. 

Sob essa perspectiva, a mistura de raças (com todo o cuidado que essa palavra 

merece), constituidoras do tripé cultural brasileiro (índio, branco e negro), seria a 

nossa marca distintiva em relação à Europa, fato do qual poderíamos nos orgulhar, 

conforme Antônio Candido (em Literatura e Sociedade, 2006). E é esse Brasil 

orgulhosamente mestiço que Mário dilui em Macunaíma e cujo caminho tem início nos 

“matos do Norte”, com o nascimento de uma criança feia, parida por uma índia 

tapanhumas. 

E sobre isso não podemos deixar de pensar que o feio também se contrapõe ao 

senso estético da ocidentalidade, uma vez que o projeto marioandradino parece ser o 

de criar uma narrativa não linear-cartesiana, mas caótica (com as provocações que 

só o caos é capaz de despertar) e sem caráter ocidental, posto que somos resultado 

desse intenso e embaralhado caldeamento. 

 

1.2 Metapoiesis e crítica: o engenho poético-metalinguístico marioandradino 

 

A questão da metalinguagem em Mário é um processo complexo e interessante. 

É possível perceber essa tendência formalista de “desnudamento do processo” por 

meio de suas cartas e notas autógrafas, que incidem, em certa medida, no desfolhar 

dos artifícios por ele utilizados e trazem à luz a estrutura da obra. Esse desnudamento 

do seu fazer literário muito diz sobre o Mário-crítico, consciente do 

processo/teorias/técnicas que envolvem seu trabalho com a linguagem/língua 

brasileira. Ao discorrer sobre poiesis, technè e ars em Altas Literaturas (1998), Leyla 

Perrone-Moysés afirma: 

 

Para os modernos, a linguagem literária readquire seu sentido original de 
poiesis, arte da linguagem que exige uma technè; essa technè ganha, na 
modernidade, uma homologia (não uma identidade) com as formas 
tecnológicas de produção material na sociedade moderna. Técnica é uma 
palavra que eles usam sem o receio romântico de que esta contrarie o 
“mistério” da inspiração. Para eles, na poesia como na prosa, o resultado não 
depende apenas da inspiração, mas de uma técnica que precisa ser 
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aprendida e desenvolvida, e a partir daí, reinventada e nova. De qualquer 
forma, escrever é um ofício. (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.154)  

 

Esse aprendizado constante e reinventado leva-nos novamente à epistolografia 

e marginália do escritor paulista, especialmente ao tratar das “missivas 

pensamenteadas” e de sua explicação sobre “possessão preparada” feita a 

Henriqueta Lisboa, como já referido anteriormente. Quanto à figura do escritor e suas 

práticas crítico-literárias específicas da modernidade, Perrone-Moisés aponta 

algumas características comuns que seriam capazes de, aliadas a esse escritor e sua 

produção, defini-lo de modo mais claro. Para a autora, Mário vive uma época de crise 

em cuja poiesis é impossível separar literatura e crítica, considerando que  

 

Cada vez mais livres, através do século XIX e sobretudo do XX, os escritores 
sentiram a necessidade de buscar individualmente suas razões de escrever, 
e as razões de fazê-lo de determinada maneira. Decidiram estabelecer eles 
mesmos seus princípios e valores, e passaram a desenvolver, paralelamente 
às suas obras de criação, extensas obras de tipo teórico e crítico. 
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.11)  

 

Dado seu caráter de absoluta metapoeticidade, o texto marioandradino sempre 

reflete autor e obra, em que o fazer poético, se não explícito e denunciado, se desvela 

no ato de ler o texto em camadas, mostrando não apenas o arcabouço de criação, 

mas as nuances do processo de preparação e lapidação resultante da “inspiração”. 

Quando não, é texto a servir de exemplo de todo o trabalho com a linguagem e o 

estilo, sempre voltado para a “fala brasileira”. É o que vemos aqui: 

 

Seringueiro, dorme! 
Num amor-de-amigo enorme  
Brasileiro, dorme! 
Brasileiro, dorme. 
Num amor-de-amigo enorme  
Brasileiro, dorme. 
 
Brasileiro, dorme, 
Brasileiro... dorme... 
 
Brasileiro... dorme...  
(ANDRADE, 1982, p. 162) 

 

Nessa última estrofe do segundo poema acreano, Acalanto do Seringueiro 

(publicado em Clã do Jabuti), o poeta, curioso sobre esse acreano, brasileiro como 

ele, vale-se do ritmo do poema e da repetição de vocábulos e versos para, 

carinhosamente, acalentar esse homem sofrido após um dia de exaustivo trabalho nos 
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seringais. A metapoesia marioandradina é mais que metalinguagem: são os textos 

dialogando, reconstruindo-se e ecoando em outros textos, a exemplo do que faz com 

as Crônicas de Malazarte e os Contos de Belazarte. O resultado é uma estética (que 

também é ética) que permite ao leitor entrar em contato com as várias camadas de 

seus textos. 

As várias camadas, de uma forma ou outra, revelam um artista preocupado com 

seu Brasil e seu brasileiro, especialmente o que ainda não conheceu. Ao escrever 

“Dois poemas acreanos” em 1925 (serão publicados apenas em 1927, em Clã do 

Jabuti), Minas Gerais havia sido o lugar mais distante de São Paulo para o qual Mário 

de Andrade tinha viajado. As indagações sobre os brasileiros desconhecidos (e 

destaco aqui os do norte do país pela distância do sudeste), aparecem aqui: 

 

"ACALANTO DO SERINGUEIRO" 
 
[...] 
Como será a escureza  
Desse mato-virgem do Acre? 
Como serão os aromas  
A macieza ou a aspereza  
Desse chão que é também meu?  
Que miséria! Eu não escuto  
A nota do uirapuru!...  
Tenho de ver por tabela,  
Sentir pelo que me contam,  
Você, seringueiro do Acre,  
Brasileiro que nem eu.  
Na escureza da floresta  
Seringueiro, dorme. 
(ANDRADE, 1982, p. 160) 

 

Com sua declarada “fome pelo Norte”, é apenas em maio de 1927 que ele 

embarca (numa viagem que dura até agosto do mesmo ano) com destino a uma região 

até então conhecida apenas de relatos e do “ouvir falar”, indo “... pelo Amazonas até 

o Peru, pelo Madeira até a Bolívia, por Marajó até dizer chega” (ANDRADE, 1983). É 

assim que Macunaíma, já em sua segunda versão de escrita, segue na bagagem de 

seu “pensamenteador” rumo à Amazônia onde nasceu, nos mitos narrados pelos 

indígenas e registrados pelo etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg na obra Vom 

Roroima zum Orinoco. 

O “ver por tabela” e “sentir pelo que contam”, exercícios praticados por Mário 

para entender a priori um Brasil tão disperso geograficamente, dilui-se em contato 

com a realidade. Para além de reforçar e afirmar imagens e cenários já manipulados 
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sob a égide do exótico, ele sobrepõe a separação territorial em Macunaíma. Isso por 

que insistir no regionalismo seria dar ênfase às diferenciações e ao exótico, o que 

seria danoso e “desintegrante da ideia de nação e sobre este ponto muito prejudicial 

pro Brasil já tão separado”, como afirma em carta a Câmara Cascudo, aquele para 

quem confessou o medo de “ficar regionalista” ou de se “exotizar”, mais uma prova do 

projeto de não domesticação cartesiana. 

Essa confissão do seu interesse pelo Brasil é retomada em praticamente toda a 

obra do escritor. No ensaio oriundo da palestra em comemoração aos 20 anos da 

Semana de Arte Moderna, ‘O movimento modernista”, de 1942, que passou a integrar 

o volume Aspectos da literatura brasileira (1963, p. 252), confessa: “Não tenho a 

mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a 

problemas do meu tempo e minha terra”. 

Acerca dessa conferência, José Luís Jobim explica que, 20 anos depois, sem o 

fervor entusiasmado da juventude, Mário avalia o movimento modernista sob a 

perspectiva dos mecanismos de trocas e transferências literárias e culturais 13 , 

antecipando, de certa forma, futuras teorizações acerca dessas trocas. Segundo 

Jobim (2012, p. 22), Mário “considera que houve, sim, uma importação europeia, mas 

que essa importação depois passou pelo filtro dos interesses dos modernistas 

paulistas e do trabalho que estes já vinham desenvolvendo em relação ao 

regionalismo e à arte nacional”. 

No prefácio inédito escrito em 19 de dezembro de 1926, logo após ter concluído 

a primeira versão do seu Macunaíma, ele explica seu herói: “O brasileiro não tem 

caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência tradicional. [...] 

Pois quando matutava nessas coisas topei com Macunaíma no alemão de Koch-

Grünberg. E Macunaíma é um herói surpreendentemente sem caráter. (Gozei).” 

(ANDRADE, 1978). Fábio Carvalho, ao discutir as relações do etnógrafo alemão com 

a cultura brasileira, resume: 

 

Ao encontrar com Makunaíma nas páginas de Vom Roroima zum Orinoco, 
Mário de Andrade gozou mesmo foi da sensação da grande descoberta, e 
teve a imediata iluminação eufórica dos que se deparam com novo e rico filão, 
potencialmente capaz de prover de matéria-prima o projeto em que ele estava 
empenhado desde muito: moldar uma solução artística e literária para a 
construção de uma cultura própria para o Brasil. (CARVALHO, 2016, p.679) 

 

13 Sobre esse assunto, ver JOBIM, José Luís. Literatura e cultura: do nacional ao transnacional. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2013. 
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Esse “orgasmo” provocado pela leitura de Koch-Grünberg torna-se, desse modo, 

tão mais significativo porque revela a descoberta de um personagem representativo 

de suas intenções de discutir o Brasil. E embora tenha ficado “desesperado de 

comoção lírica quando lendo Koch-Grünberg” (como admite a Alceu Amoroso Lima, 

em 19/05/1928 – FERNANDES, s.d, p. 29) e gastado “muito pouca invenção neste 

poema fácil de escrever” (ANDRADE, 1978, prefácio inédito de 19/12/1926), é o Mário 

dos últimos anos de vida que admite para Fernando Sabino que Macunaíma “é uma 

obra-prima que falhou” (em carta datada de 16/02/1942). E acredita que falhou porque 

sua tentativa de “abrasileirar o Brasil” (como escreve a Drummond em novembro de 

1924) resultou em um mau entendimento do que Macunaíma de fato deveria satirizar 

– o brasileiro.  

Se a intenção de Mário era caracterizar esse brasileiro a fim de realizar a 

autoanálise por meio da crítica à alienação brasileira, para ele o que prevaleceu foi o 

“aspecto gozado” (carta a Álvaro Lins em 04/07/1942 – ANDRADE, 1983, p. 66) e a 

opinião dos modernistas de sua geração de que Macunaíma seria a “alma do Brasil 

virgem e desconhecida” (prefácio do poeta Augusto de Almeida Filho em O Movimento 

Modernista – FERNANDES, 1968, p. 44). 

Ao entender Macunaíma não como “expressão”, mas como “sintoma” da cultura 

brasileira (como justifica no 2º prefácio que escreve para o livro), Mário o destitui de 

um caráter, tornando-o plural, uma espécie de palimpsesto. Essas diferenças, 

percebidas in loco, adquirem materialidade em suas duas viagens ao norte e nordeste, 

cujas notas publicadas em jornais e revistas com as impressões e relatos da viagem 

são trazidas à luz em conjunto 31 anos depois da morte do escritor, no livro O turista 

aprendiz em 1976, organizado por Telê Ancona Lopez. É a Amazônia que Mário 

encontra em 1927, durante o engendramento e “possessão preparada” de seu 

Macunaíma ainda na mala, que lhe servirá de esteio para entender o Brasil que 

também já planejava. 

Conforme sugere a historiografia literária, o processo de construção de nossa 

identidade nacional teria passado da “imitação” (na época colonial) à “criação” (a partir 

do Romantismo). No ensaio “O passado na história literária: modos de ver”, constante 

do livro Literatura e cultura: do nacional ao transnacional (2013), o professor José Luís 

Jobim questiona essa concepção e aponta que é preciso também atentar para o 

contexto de recepção da obra e/ou do movimento, e que, “no caso brasileiro, em vez 



33 

de ficar procurando na ‘origem’ europeia os elementos que depois seriam ‘imitados’, 

talvez seja mais produtivo trabalhar com o ambiente de recepção destes elementos 

no Brasil” (JOBIM, 2013, p. 31). 

É preciso, desse modo, segundo Jobim, observar também as semelhanças que 

perpassam uma produção de diferentes modos e em diferentes épocas. Para tanto, 

faz-se necessário passar pelo entendimento de categorias caras às estratégias de 

afirmação nacional como “imitação”, “autonomia” e “originalidade”, sem esquecer que 

“quando se atribui a qualquer paradigma literário a função de modelo, este pode ser 

positivo ou negativo” (JOBIM, 2013, p. 30, grifos do autor). Sobre isso, o autor destaca 

que mesmo os modelos negativos servem como referência para contraponto e 

marcação da diferença, posto serem exemplos do que não queremos ser ou fazer.  

O entendimento desse processo de imitação/originalidade resultante da relação 

com positiva ou negativa com os modelos leva-nos, na nossa discussão aqui, em 

direção às narrativas de viagem. Em Literatura de Fundación, ensaio escrito em 1961, 

Octavio Paz (1972, p. 16) afirma que a América começou por ser uma ideia e, sob 

essa perspectiva, nossa literatura teria começado por ser uma ideia europeia muito 

antes de ter uma existência própria. Ao pensar, como Paz, na existência de um 

imaginário europeu sobre a Amazônia muito antes de sua descoberta, partimos do 

princípio de que é principalmente por meio de imagens, narrativas e relatos que o 

imaginário de um lugar é expresso. Esses elementos fornecem a compreensão de 

como são criadas e difundidas diferentes versões de identidades/entidades, bem 

como se perpetuam estereótipos e imagens definidoras da “autenticidade” dos lugares 

visitados. 

No artigo intitulado “A bagagem poética do Turista Aprendiz”, a professora Telê 

considera que “... o Turista Aprendiz não se derrama na hipérbole. O diário prefere a 

ficção para explorar a realidade amazônica através do insólito e do mágico” (LOPEZ, 

1996, p. 94). Para ela, o “vôo poético” empreendido em Turista Aprendiz equipara-se 

aos feitos em Macunaíma, onde a “enumeração sem convenções no espaço 

geográfico e na pontuação” são indícios da diluição do “europeu cinzento e bem-

arranjadinho” que é o paulistano Mário de Andrade, como ele confessa: 

 
Não sei, quero resumir minhas impressões desta viagem litorânea por 
nordeste e norte do Brasil, não consigo bem, estou um bocado aturdido, 
maravilhado, mas não sei… Há uma espécie de sensação fincada da 
insuficiência, da sarapintação, que me estraga todo o europeu cinzento e bem 
arranjadinho que ainda tenho dentro de mim. Por enquanto, o que mais me 
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parece é que tanto a natureza como a vida destes lugares foram feitos muito 
às pressas, com excesso de castro-alves. E esta pré-noção invencível, mas 
invencível, de que o Brasil, em vez de se utilizar da África e da Índia que teve 
em si, desperdiçou-as, enfeitando com elas apenas a sua fisionomia, suas 
epidermes, sambas, maracatus, trajes, cores, vocabulários, quitutes... E 
deixou-se ficar, por dentro, justamente naquilo que, pelo clima, pela raça, 
alimentação, tudo, não poderá nunca ser, mas macaquear, a Europa. Nos 
orgulhamos de ser o único grande (grande?) país tropical.... Isso é o nosso 
defeito, a nossa impotência. Devíamos pensar, sentir como indianos, chins, 
gente de Benin, de Java... Talvez então pudéssemos criar cultura e civilização 
próprias. Pelo menos seríamos mais nós, tenho certeza. (ANDRADE, 1976, 
p.60, grifos meus). 

 

A crítica à influência, ao “macaquear” a Europa, faz o viajante pensar que teria 

sido mais produtivo se tivéssemos adotado África e Índia como modelos. Além disso, 

podemos perceber o enlevo de um lugar feito com a grandiloquência do “excesso de 

castro-alves”, cuja “sensação fincada de insuficiência” é traduzida pela metáfora do 

“pensamento chorado”, desfazendo o que ainda havia nele de “europeu cinzento” e 

que se realiza no ritmo alucinado das descrições e enumerações do texto sem a 

pontuação convencional: 

 
Que eloqüência! Os pássaros cantavam no vôo e as bulhas das irerês dos 
flamingos das araras das aves-do-paraíso nem me deixou escutar a sineta 
de bordo me chamando para o jantar. A Senhora me tocou no braço e 
assustei. Fui com os outros, deixando o pensamento chorado na 
magnificência daquela paisagem feita às pressas em cujo centro relumeava 
a rodela guaçu de Marajó inundada. (ANDRADE, 1976, p. 60) 
 

De certa forma, as anotações feitas por Mário em seus diários do Turista 

Aprendiz trazem à tona relações possíveis de estabelecer ao pensarmos a influência 

que um texto exerceu sobre o outro e que facilitam o entendimento de ambas as obras 

e como a descrição da cena acima, em Turista Aprendiz, reflete a seguinte de 

Macunaíma: “E eram muitos mosquitos, piuns maruins arurus tatuquiras muriçocas 

meruanhas mariguis borrachudos varejas, toda essa mosquitada.” (ANDRADE, 2015, 

p. 22). 

Em ambos os casos, a ausência de pontuação nas enumerações, o elevado 

número de adjetivos e o entrelaçamento entre realidade e imaginação revelam um 

Brasil “desgeograficado”, no entender da expressão usada por Mário no segundo 

prefácio a Macunaíma para explicar as transposições e a junção de elementos de 

todas as regiões do Brasil, e mesmo da América Latina, no espaço da rapsódia. 

Ainda para a professora Telê, “o diário transita pelo mito inserido no cotidiano 

do viajante, transmutado em caso” (LOPEZ, 1996, p. 95). É certo que muito desse 
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diário se perdeu entre as anotações da primeira viagem em 1927 e os manuscritos 

“passados a limpo” prestes a ir ao prelo em 1943, muito embora ele tenha afirmado 

no prefácio que apenas fez correções. 

Isso provoca a reflexão de que talvez, por não pertencer a ele o texto final, o 

texto que temos hoje não seja exatamente o das anotações iniciais feitas no calor e 

assombro da viagem. E esse assombro reforça a ideia de diluição (no ciclo das águas 

amazônicas) desse paulistano-europeu-cinzento-arranjadinho que escreve notas 

apressadas e deslumbradas sem a adequação ao português castiço. É no recanto e 

calmaria do seu gabinete na Rua Lopes Chaves que o Mário-pensamenteador “passa 

a limpo” suas anotações e as adequa ao seu estilo e fazer literário, posto que o êxtase 

afeta a coerência, como desabafa em carta a Bandeira de junho de 1927: 

 

Vou tomando umas notinhas porém estou imaginando que viagem não 
produzira nada não. A gente percebe quando sairá alguma coisa do que vai 
sentindo. Desta vez não percebo nada. O êxtase vai me abatendo cada vez 
mais. Me entreguei a uma volúpia que nunca possuí à contemplação destas 
coisas, e não tenho por isso o mínimo controle sobre mim mesmo. A 
inteligência não há meios de reagir nem aquele poucadinho necessário para 
realizar em dados ou em bases de consciência o que os sentidos vão 
recebendo. (MORAES, 2001, p. 346) 

 

Dias antes, o registro no diário, com data de 31 de maio: “é uma delícia [...] se 

deixar viver só quase pelo sentido da vista, sem pensamentear, olhando o mato 

próximo” (ANDRADE, 1976, p. 72). O que se vê é um Mário-viajante absorto com o 

que encontra na Amazônia até então por ele imaginada e de “ouvir falar”, deixando-o 

sem “clarividência discricionária”, em “abatimento intelectual” e “quase irracional”, 

como descreve seu estado de torpor. E confessa: “Quanto a este mundo de águas é 

o que não se imagina. A gente pode ler toda a literatura provocada por ele e ver todas 

as fotografias que ele revelou, se não viu, não pode perceber o que é” (MORAES, 

2001, p. 346). 

É com essa afirmação feita por Mário de Andrade ao amigo Manuel Bandeira 

(mesma carta acima) que alguns pontos nos são revelados para entendermos como 

“A Amazônia, tesouro e mito de gabinete, passa a mito e utopia na obra”, conforme 

evidencia Lopez (1996, p. 97), e como percebemos no diário de 19 de maio transcrito 

abaixo: 

 

Que posso falar dessa foz tão literária e que comove tanto quando assuntada 
no mapa?... A imensidão das águas é tão vasta, as ilhas imensas por demais 
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ficam tão no longe fraco que a gente não encontra nada que encante. A foz 
do Amazonas é uma dessas grandezas tão grandiosas que ultrapassam as 
percepções fisiológicas do homem. Nós só podemos monumentalizá-las na 
inteligência. O que a retina bota na consciência é apenas um mundo de águas 
sujas e um matinho sempre igual no longe mal percebido das ilhas. O 
Amazonas prova decisivamente que a monotonia é um dos elementos mais 
grandiosos do sublime. (ANDRADE, 1976, p. 61) 

 

Essa “utopia amazônica” (pois não há como, em sã consciência, isentar-se 

dela), essa monotonia grandiosa do sublime, essa “gostosura niilizante” que é capaz 

de seduzir o intelectual modernista nos serve de guia para perceber como a condição 

de estar lá (o “being there” de que fala criticamente Clifford Geertz14) traz à tona uma 

Amazônia (real?) cuja contemplação repercute fortemente na criação do artista Mário. 

Ou, como bem aponta Telê (LOPEZ, 1996, p. 98), “Mais produtivo é ver Macunaíma 

confirmado n’O Turista Aprendiz e entendê-lo como uma espécie de Dionísio, cuja 

gestação continua na Amazônia.” 

Para entender essa gestação é necessário conhecer o processo de construção 

de Macunaíma operado por Mário via marginália que vem à luz em 1974 com a 

publicação de Macunaíma: a Margem e o Texto, pela professora Telê. Nesse texto 

basilar que discute e analisa as notas marginais dos textos marioandradinos que 

levaram à Macunaíma, especialmente no segundo volume da obra de Koch-Grünberg, 

a pesquisadora alega que Mário de Andrade 

 

Escreve, então, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, procurando 
quebrar o regionalismo através da desgeograficalização do Brasil, o que 
consegue realmente com a mistura e a inversão de elementos do norte e sul 
nas enumerações, nas corridas panorâmicas da personagem e na macumba 
carioca 15 . [...]. nutre-se do regional, mas quebra o regionalismo porque 
desloca e critica. (LOPEZ, 1974, p. 16) 

 

Essa constatação de Lopez encontra respaldo na carta de Mário a Câmara, em 

6 de setembro de 1925, quando escreve: “Em tese sou contrário ao regionalismo. 

Acho desintegrante da ideia de nação e sobre este ponto muito prejudicial pro Brasil 

já tão separado” (MORAES, 2010, p. 64). Para Mário, insistir no regionalismo seria 

dar ênfase às diferenciações e ao exótico, o que seria danoso para um país cuja 

 

14 GEERTZ, Clifford. Works and lives: the anthropologist as author. Stanford: University Press, 1988. 

15 É de pensar aqui nos conhecimentos de Mário sobre a macumba e como ele usa esse conhecimento 
para associar ao seu processo de “possessão preparada”, afinal, a macumba é mais brasileira que Poe 
e sua Filosofia da Composição. 
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disparidade e desunião geográfica configuravam-se como elementos de grande 

complexidade no projeto de nação. É essa separação territorial que desaparece em 

Macunaíma. Ainda em correspondência com o folclorista, em 01 de março de 1927, 

Mário discute essa preocupação e pede ajuda: 

 

Um dos meus cuidados foi tirar a geografia do livro. Misturei completamente 
o Brasil inteirinho como tem sido minha preocupação desde que intentei me 
abrasileirar e trabalhar o material brasileiro. Tenho muito medo de ficar 
regionalista e me exotizar pro resto do Brasil [...]. Ora o que eu quero de você 
é isto: [...]. Eu queria botar uma lenda aí do Nordeste nele, você não pode me 
ceder uma das que recolheu? (MORAES, 2010, p. 123) 

 

Esse medo de ficar regionalista ou de se exotizar levanta a suposição de que 

Mário explorou o super-exótico em Macunaíma. Esse super-exótico ou supra-exótico 

vai na direção daquela tomada de consciência do intelectual sobre a realidade do 

Brasil apontada por Antônio Candido no ensaio “Literatura e subdesenvolvimento” 

(1989), propondo, ao traçar um panorama do pensamento literário brasileiro, “a 

distinção de uma terceira fase, que se poderia (pensando em surrealismo, ou super-

realismo) chamar de super-regionalista.” (CANDIDO, 1989, p. 161, grifo do autor). Sob 

este aspecto, ao renunciar ao exótico, Mário cria um super-exótico ao colocar em 

Macunaíma um novo olhar sobre o Brasil, com suas características peculiares, suas 

diversidades culturais, suas variedades regionais e, principalmente, seus muitos 

modos de falar/narrar. 

“Porque todo Brasil está ali. [...]. Macunaíma é a revisão do Brasileiro. Reúne-

o” (MORAES, 2010, p. 149). Essa é a opinião de Câmara Cascudo, em carta escrita 

a Mário em 01 de outubro de 1928. De mesmo julgamento, Manuel Bandeira escreve 

em 23 de agosto de 1928: “Você me dá a impressão de vir fechar um ciclo com ela. O 

que se fizer depois tem que ser merdinhas. Você vasculhou o Brasil inteiro e 

aproveitou quase tudo” (MORAES, 2001, p. 399). Macunaíma, assim, não apresenta 

o brasileiro, nenhum em especial, mas um pouco de todos, um brasileiro. 

“Fiz questão de mostrar e acentuar que Macunaíma como o brasileiro que é 

não tem caráter” (MORAES, 2001, p. 359), destaca em carta a Bandeira no dia 31 de 

outubro de 1927, fazendo referência ao prefácio que havia escrito. E é na extensa 

correspondência entre Mário e Bandeira que encontramos o maior exemplo do gênero 

epistolar servindo como “laboratório de criação” para Macunaíma. O episódio da 

“Carta pras Icamiabas” é o que mais provoca desavenças entre os dois missivistas, 
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considerado por Bandeira como uma “paulificação horrorosa”, em correspondência 

datada de 31 de outubro de 1927, após a primeira leitura do manuscrito enviado por 

Mário ao amigo poeta: 

 

tem uma coisa francamente ruim, – rũi – a epístola às Amazonas. Não percebi 
a sua intenção escrevendo em arremedo de clássico. Aquilo está de uma 
paulificação horrorosa. O seu “vernáculo” não tem sabor nenhum, nem se 
compreende por que cargas d’água Macunaíma de repente dispara a 
escrever feito o Laudelino Freire. [...] essa coisa me parece um bruto defeito, 
um desconchavo enorme, sem a menor graça e até parecendo pretensioso 
(MORAES, 2001, p. 358) 

 

A leitura dessa troca de cartas e opiniões leva-nos em direção ao entendimento 

da existência de uma crítica oculta, própria do paradigma incerto da modernidade 

(modelo romântico da concepção do gênio e originalidade), em oposição ao 

paradigma medievo da cópia ou imitação que não exigia uma crítica interna. Isso 

equivale dizer que os modernos necessitavam de um apoio mútuo que estabelecesse 

um mínimo de regras. 

Bandeira é também, sob esse aspecto, responsável por ampliar o escopo 

sêmico de Macunaíma ao refutar a atrelagem do enredo feita por Mário a sentidos 

simbólicos específicos. Em uma correspondência (possivelmente de 31 de outubro de 

1927), Mário explica ao amigo detalhes do enredo, trata o herói como símbolo do 

brasileiro e associa a ideia de tradição à cabeça decepada de Capei. O amigo contesta 

em 6 de novembro: “Fiquei um pouco decepcionado com as suas alusões aos 

símbolos. Não fale de sua ninguém. Macunaíma é gostosíssimo como Macunaíma. 

Agora se é símbolo de brasileiro, se a cabeça é tradição, etc., etc., isso me amola” 

(MORAES, 2001, p. 361 

No artigo “Francesismo ou nacionalismo? Dilemas do modernismo brasileiro 

nas cartas dos anos 1920”, o professor José Luís Jobim (2017) discute a existência 

de uma crítica interna e privada para entender o modernismo além da já conhecida 

crítica externa e pública. Essa crítica interna e privada trata das correspondências 

trocadas entre os modernistas, cujo efeito pode ser sentido ao servirem como 

laboratório de criação e, mais ainda, como uma espécie de termômetro para a crítica 

e futura recepção. Sobre isso, ele destaca: 

 

Aqui é importante assinalar também o efeito mais radical daquela crítica 
interna e privada, praticada entre literatos: a exclusão pura e simples de 
textos quando o criticado concorda com as observações negativas feitas pelo 
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crítico, ou quando as restrições do crítico o levam a repensar o que fez e 
chegar à conclusão de que determinado texto não merece ser publicado, por 
alguma razão. Esse efeito só pode ser comprovado através das cartas, 
porque ausências, obviamente, não podem ser observadas em livros 
publicados. Só se percebe o efeito da crítica interna quando, ao ler a 
correspondência, verifica-se a existência de um texto remetido por um escritor 
a um destinatário (solicitando sua opinião). Quando a opinião do destinatário 
é negativa, podemos interpretar a ausência do texto criticado no livro posterior 
como efeito da crítica interna feita àquele texto, que gerou a sua exclusão da 
publicação. (JOBIM, 2017, p. 213) 

 

No caso específico de sua correspondência com Bandeira sobre as Icamiabas, 

Mário recebeu a crítica, mas não concordou com ela, mantendo o texto original, 

embora parecesse “imitação do Osvaldo”, e apenas fazendo ajustes na extensão no 

texto, pois achava comprida demais. “Mas não tiro ela porque gosto muito dela”, 

responde na carta de 31 de outubro de 1927, ao que Bandeira replica 7 dias depois: 

“Sobre a carta estamos inconciliáveis: acho-a detestável pela linguagem. Só 

conversando mesmo” (MORAES, 2001, p. 361). Mais correspondências se sucedem. 

Em resposta no dia 27 de novembro de 1927, Mário defende:  

 

No caso da Carta, pode ser alguma falha, alguma fraqueza que me tomou, 
fraqueza sentimental para comigo, mas me sinto levado por um turbilhão, a 
vida, me parece que é fatal: tenho de publicar isso. Não é pressentimento de 
alguma coisa, bem ou mal, não. Sinto só que é fatal: tenho de publicar essa 
Carta. Você compreende, Manu, tudo isso no fundo me vem interessando 
enormemente estes últimos dias, ando divertidíssimo dentro de mim mesmo, 
vivendo com uma intensidade louca um caso sem importância. Mas ele 
parece tão importante como uma paixão, um escândalo enorme, uma morte, 
não sei. (MORAES, 2001, p. 366). 

 

O pressentimento é explicado como sendo a publicação da Carta uma possível 

“vontade de definir depressa certas atitudes”, pois achava que a Carta irritaria ou 

provocaria algumas pessoas. Na mesma carta, após ponderar novamente, promete 

ao amigo: “Enfim vou matutar e fique descansado que matuto sem nenhuma paixão. 

É certo que gosto da carta, isso gosto. Enfim vou pensar” (MORAES, 2001, p. 368). 

Mário pensa e pensa sobre a publicação ou não da Carta. E ‘matuta sem paixão’. 

A reconfiguração do texto conforme sugere o amigo Bandeira não acontece. E 

é no capítulo 9 de Macunaíma que encontramos, desde a primeira edição em julho de 

1928, a ‘Carta pras Icamiabas”. “Pode quem quiser gostar daquilo, inclusive você, eu 

acho uma besteira”, reclama Bandeira a Mário, em 23 de agosto de 1928 (MORAES, 

2001, p. 399), um mês após Macunaíma vir à luz. 
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As missivas “pensamenteadas” (MORAES, 2001, p. 681), reflexão crítica como 

Mário qualificou as cartas trocadas com Bandeira, permitem, entre os dois intelectuais, 

a ampliação e o enriquecimento cultural de cada um deles, colaborando de forma 

contundente no fazer poético-literário. É no espaço da construção do texto que as 

contribuições dos pares são discutidas, refutadas ou acolhidas, sendo nesse espaço 

também que se configuram as tensões e onde o criador defende e legitima suas 

escolhas. 

As trocas e contribuições entre Mário e Bandeira ocorreram também sobre “Ci, 

a mãe do mato”, cujo capítulo Mário ampliou aconselhado por Bandeira, como escreve 

em 29 de agosto de 1928, ao enviar o Macunaíma já publicado ao amigo: 

 

Se lembre que você me falou que pela importância que Ci tinha no livro, os 
brinquedos com ela estavam desimportantes por demais. Então matutei no 
caso, achei que você tinha razão e todas aquelas safadezas vieram então. 
Ficaram engraçadas, não tem dúvida, porém já arrependido de descrever as 
três f... na rede. Estou convencido que exagerei. (MORAES, 2001, p. 402) 

 

Na mesma carta, considera: “Se Macunaíma algum dia tiver a honra duma 

segunda edição acho que refundo aquilo” (MORAES, 2001, p. 402). Desde a primeira 

edição, com apenas 800 exemplares, lá se vão algumas tantas outras edições, 

discutidas, comentadas, criticadas e ampliadas. Para melhor entendê-las, é na 

correspondência de Mário de Andrade que Macunaíma se revela e revela o “retrato” 

de seu autor. Esse “retrato do autor”, ideia defendida por Carlos Bezerra e Telma Silva 

(2010), possibilita-nos a compreensão de um Mário (autor de Pauliceia Desvairada, A 

Escrava que não é Isaura, Amar, Verbo Intransitivo e outros), cujo retrato vai sendo 

re/desvelado aos poucos, delineando a imagem de um Mário que, no conjunto de 

imagens formadas, é, também e principalmente, o Mário do Macunaíma.   
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2 MACUNAÍMA ESCOVANDO A LINGUAGEM A CONTRAPELO 

 

Fui na fazenda passar um mês, pois me veio o saci de 

uma ideia pra um romance na cabeça. Escrevi o tempo 

todo, teve dias em que escrevi até duas da manhã! 

Trouxe mais um livro na mala, porém não descansei 

nem um bocadinho.  

(Mário de Andrade a Anita Malfatti, 09/02/1927) 

 

Na epígrafe acima, Mário conta a Anita como uma ideia para um novo romance 

tomou forma. O modo como descreve a escrita do novo livro, em um fôlego só, faz-

nos pensar na possessão já por ele assumida, Como discutimos anteriormente, o 

estatuto da possessão voluntária também é o do fingidor, aquele que coloca o 

simulacro diante de si e o confronta. Por esse motivo, o autor descobre-se a posteriori 

“possuído” por uma “possessão voluntária” e é capaz de, assim, reconstruir-se e 

reinventar-se em sentido e em lógica criativa. É quase como se a lógica da 

metalinguagem fosse vista ao reverso e, talvez, escovada a contrapelo. 

Uma das justificativas pelas quais Mário não teria se apropriado e reproduzido 

lendas e tradições indígenas é que essa era uma prática de exotização da cultura 

brasileira comum à maioria dos europeus. É a “confissão” (da cópia? Da tradução?) e 

a “riqueza” de detalhes não mítico-ficcionais do texto de Koch-Grünberg que chamam 

a atenção do paulista e proporcionam uma primeira visão da ausência de um único 

caráter em Macunaíma. Não são apenas as peripécias não maniqueístas do herói, 

mas a fidelidade ao modo de narrar taulipáng-arekuná que despertam Mário para a 

ausência de um caráter ocidental. 

Na coletânea Makunaíma e Jurupari: Cosmogonias Amazônicas (2002), Sérgio 

Medeiros afirma que Mário de Andrade “foi buscar na literatura nativa uma alternativa 

às formas de narrar disponíveis na literatura brasileira até então, as quais lhe pareciam 

insuficientes para dar conta da ‘nossa época’ e da grande heterogeneidade cultural e 

intelectual do país” (MEDEIROS, 2002, p.259). Essa busca também explica o porquê 

do “final feliz frustrado” (o unhappy end para lembrar Haroldo de Campos em 

Morfologia do Macunaíma, 2008) que Macunaíma tem ao se transformar em Ursa 

Maior. Segundo Medeiros,  
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Diria, atendo-me especificamente aos contos recolhidos por Koch-Grünberg, 
que nas histórias com final feliz frustrado é como se a floresta amazônica tudo 
devorasse, primeiro a aldeia ou a cabana e, depois, as próprias paragens 
míticas, cuja existência pressupõe a oposição a um mundo familiar. Sobre a 
floresta, resplandece um céu estrelado, linguagem que não é mais a dos 
índios nem a linguagem dos moradores das paragens terrestres. Seria o 
brilho do desastre, do final feliz frustrado, em suma, a eloqüência dos mortos 
que responde à mudez da floresta viva mas esvaziada de homens 
(MEDEIROS, 2002, p.244). 

 

Mário, de alguma forma, encontra na narrativa dos informantes do antropólogo 

alemão a resposta para sua busca do ‘perverso’ da linguagem. E perverso no sentido 

etimológico, aquele que aponta na origem o latim perversus e que o dicionário define 

como 'virado às avessas’ ou ‘em desacordo com as regras'. É a linguagem não 

tradicionalmente vista que Mário toma como bandeira de seu ato de vanguarda. Dessa 

forma, a proposta de tomar a forma de narrar da “linguagem indígena” surge como 

uma possibilidade de “perversão”, de virar a linguagem do avesso, de apresentar uma 

nova dimensão da língua em desacordo com as regras tradicionalmente impostas, 

posto que o índio não domina (e não conhece) o constructo ocidental. 

Por outro lado, a “linguagem indígena”, ainda que não conformada aos moldes 

ocidentais, já é fruto de hibridização, muito embora pareça anacrônica essa definição. 

E essa “sacada” de uma linguagem “misturada” que Mário tem ao ler as 

versões/narrativas de Koch-Grünberg (e outros) não foi ato apenas de confluência, 

mas de influência também. Afinal, “tudo é influência neste mundo”, como ele 

tranquiliza Drummond, em carta de novembro de 1924: 

 

Em última análise tudo é influência neste mundo. Além do mais se tem que 
distinguir entre o que é influência e o que é revelação da gente própria. Muitas 
vezes um livro revela pra gente um lado nosso ainda desconhecido. O livro 
não faz que apressar a apropriação do que é da gente. [...]. Fuja dos 
processos muito pessoais de exteriorização dos outros. Nunca fuja de 
influências espirituais. (SANTIAGO, 2002, p. 116) 

 

Esse conselho é dado por Mário ao jovem mineiro após este haver desabafado 

que sofria da angústia da influência, especialmente a francesa (a tal da moléstia de 

Nabuco a que nos referimos no capítulo anterior). Essa ideia de influência em tudo e 

todos significa que “então haveria uma disseminação generalizada de apropriações, 

trocas e transferências literárias em sistemas culturais, que estaria longe de se 

esgotar no nível de uma relação entre dois poetas”, conforme aponta o professor 

Jobim em artigo aqui já citado (2017, p. 220). 
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O escopo de apropriações, trocas e transferências é, assim, oriundo de um bem 

engendrado processo de influência e caminha para o entendimento de como o projeto 

do “linguajar brasileiro”16 marioandradino efetiva-se também sob a perspectiva dos 

arranjos e das harmonias (a música e Mário ligados à serviço de uma nova estética). 

Em certa medida, Mário opera a transformação desse linguajar em artifício/artefato 

literário, para além do pretendido em seu programa modernista, e eleva-o ao patamar 

de língua escrita e, portanto, culta. 

 

A aventura em que me meti é uma coisa séria já muito pensada e repensada. 
Não estou cultivando exotismos e curiosidades de linguajar caipira. Não. É 
possível que por enquanto eu erre muito e perca em firmeza e clareza e 
rapidez de expressão. Tudo isso é natural. Estou num país novo e na 
escureza completa duma noite. Não estou fazendo regionalismo. Trata-se 
duma estilização culta da linguagem popular da roça como na cidade, do 
passado e do presente. É uma trabalheira danada que tenho diante de mim. 
É possível que me perca mas que o fim é justo ou ao menos justificável e que 
é sério, vocês podem estar certos disso. (ANDRADE, 2015, p. 45) 

 

Mário indica que a “trabalheira danada” em buscar a “estilização culta da 

linguagem popular”, embora seja uma “aventura”, é pensamenteada e decorrente de 

um elaborado processo de “possessão preparada”, como tratamos algumas páginas 

atrás. Em sua tentativa de abrasileiramento da língua, buscou respeitar a integridade 

prosódica de cada uma das lendas e contos recolhidos do vasto repertório brasileiro 

sem perder de vista seu real intento de formatar seu entendimento da arte brasileira e 

dar voz à tradição/cultura popular como (já dissemos aqui) se estivesse escovando a 

própria linguagem a contrapelo, lembrando Benjamin novamente. 

As linguagens múltiplas, as dicções, os ditados e provérbios e os demais 

elementos dessa recolha foram conformados e justapostos em uma só narrativa e 

personagem nuclear definida por Mário como rapsódia ao entender que ela é produto 

“da inter-relação de componentes díspares já produzidos” (CHAMIE, 1970, p. 10). 

Macunaíma é, logo, fruto que dessa disparidade unificada, dessa junção/colagem da 

multiplicidade de vozes que, embora unificadas, ainda assim arrastam outras vozes 

em alarido, como diria mais tarde Ferreira Gullar17.  

 

16 Carta de Câmara Cascudo a Mário, 01/10/1928 (MORAES, 2010, p. 149). 

17 “Meu poema / é um tumulto: / a fala / que nele fala / outras vozes / arrasta em alarido.” (Ferreira 
Gullar, Muitas Vozes, 1999). 
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A montagem que Mário faz dessas vozes tão heterogêneas, na sucessão dos 

dezessete capítulos de Macunaíma, é, ainda e principalmente, a síntese de um Brasil 

esfacelado e diverso, mas que é possível de ser homogêneo via linguagem. A síntese, 

resumo da imbricada relação de interdependência e complementaridade existente nas 

diferenças, é a aventura trabalhosa, por conseguinte, do artista que, acima de tudo, 

pretende não apenas criar sua obra-prima, mas fixá-la no tempo e no espaço de seu 

país. 

 

Nessa estrada me meti. Sei que tudo está por fazer. E o que é pior, sei que 
uma palavra brasileira empregada na escrita soa pra todos como exotismo, 
regionalismo porque só como regionalismo exótico foi empregada até agora. 
[...]. O meu trabalho não é simples nem pequeno. Sei que muito hei de errar. 
Sei que muitas vezes voltarei para trás. Sei que exagerarei. Sei que me 
iludirei talvez. Sei principalmente que a minha língua de hoje cheira caipirismo 
exótico pra muita gente. (ANDRADE, 2015, p. 45)  

 

Na estrada dessa aventura, o artista desabafa a Drummond, em 18 de fevereiro 

de 1925, seu trabalho em apanhar a diversidade cultural da língua brasileira e como 

seu encantamento pelo popular poderia ser entendido como regionalismo e caipirismo 

exótico, mas não desistirá nem voltará atrás, em um acordo feito com ele mesmo e 

sua obstinação em abrasileirar o Brasil por meio da língua, embora corra o risco de 

exageros e ilusões. Ao amarrar lendas, folclore, rituais e falares regionais, ao 

apropriar-se de elementos musicais, sua rapsódia, elaborada com o que tinha de mais 

popular no “Brasil inteirinho”, unifica vozes que, sendo múltiplas e várias, concedem a 

Macunaíma o poder de representação numa voz que é a do próprio Brasil. 

 

2.1 A rapsódia: arranjos e harmonias no ritmo das apropriações 

 

Segundo Gilda de Mello e Souza, em O Tupi e o Alaúde, “Mário de Andrade 

transpôs para a literatura, de maneira intencional e crítica, o conflito que observara 

com tanta acuidade na música entre a tradição européia herdada de Portugal e as 

manifestações locais, populares, indígenas ou africanas” (2003, p. 60). Nessa 

transposição, a ideia de colagem ou de escolha de afinidades eletivas também pode 

suscitar a questão da falta de “caráter” ou de um caráter específico no herói. Sendo 

uma colagem harmônica ou não, Macunaíma assume vários caracteres ao longo da 

narrativa, fato que justifica o epíteto atribuído a ele.  
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Seguindo esse raciocínio, no prefácio escrito para Introdução à Estética 

Musical, na edição de 1995 da Editora Hucitec, Souza ainda aponta que o escritor 

“desde cedo, por deformação de ofício, habituou-se a pensar as várias manifestações 

artísticas de acordo com a ordenada sistematização musical”18. É justamente esse 

aspecto da teoria da música em Mário de Andrade que serve de base sistemática de 

estudo e análise para o escritor construir suas rapsódias. Essas rapsódias são 

montadas como pot-pourris, ou seja, a partir de trechos de melodias, que, isoladas do 

contexto original, são ressignificadas. São fontes em miniatura coladas pelo que seria 

tido como desconexo da narrativa indígena.  

Deste modo, a narrativa de Macunaíma é sem caráter porque atende a uma 

perspectiva de incomunicabilidade ou de ausência de caráter que atravessa níveis e 

estruturas diversas. Assim, temos uma série de elementos que vale a pena destacar: 

a linguagem é vária e vai do culto ao popular sem escalas; a narrativa obedece à 

lógica da oralidade indígena e apresenta lacunas disléxicas; o narrador recusa-se a 

dominar a narrativa, atribuindo ao narrado o próprio destino; a geografia é 

desgeograficada, tornando complicada a referencialidade cartesiana; a rapsódia e a 

ausência de caráter são elementos de coesão; os tipos textuais, com seus modelos e 

estilos, são diversos; as leituras denunciadas no texto em forma de intertexto formam 

um roteiro paralelo; a tradução e ressignificação apropriativa do texto de Koch-

Grünberg criam a sensação de um mise en abyme de dimensões/versões.  

Acerca dessas questões a serem destacadas, é de se perguntar como o 

acúmulo de tanta incongruência é capaz de gerar coerência ou como Mário dá conta 

de, em certa medida, recriar a complexidade machadiana da dúvida e deslocá-la 

hiperbolicamente para todas as dimensões para as quais ele converge (o mise em 

abyme), resultado talvez da vastidão de leituras (como sua biblioteca demonstra), 

especialmente de Poe a Machado e Pessoa, criando uma outra rapsódia. Uma 

rapsódia autoral/leitora resultado de inúmeros textos e leituras, como demonstra em 

carta a Câmara Cascudo em 10 de outubro de 1926: 

 

Você por acaso conhece a melodia de alguns aboiados aí do Norte? Com 
letra se possível, ou melhor as sílabas com que os vaqueiros entoam as suas 
frases musicais. Veja se me arranja alguns, me mande todos os que puder, 
por mais insignificantes que sejam. Você naturalmente encontrará aí alguém 
que saiba o pouquinho de música suficiente pra anotar esses aboiados. [...]. 

 

18 “Prefácio” in ANDRADE, Mário. Introdução à Estética Musical. São Paulo: Hucitec, 1995, p. XVI. 
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Estou em estudos sérios sobre fórmulas melódicas brasileiras. Não é estudo 
pra publicar já pois demanda muita pesquisa e comparação porém será 
trabalho útil, não acha? (MORAES, 2010, p. 118) 

 

O acervo acumulado de melodias, lendas e causos com que seus 

correspondentes o abarrotam são ponto de partida para estudos diversos, entre eles 

o de fórmulas melódicas. As leituras que faz e os insights provocados resultam, 

portanto, em novos e outros textos. Dessas leituras, a compreensão de que certas 

obras, especialmente as canônicas, as obras-primas, apresentavam uma espécie de 

“ultralógica”, algo como o nonsense do britânico Lewis Carrol e sua Alice, e para a 

qual ele atentou ao ler Machado. Na crônica “Os heróis inconseqüentes”, em Vida 

Literária (1993), Mário relata: 

 

Outro dia, a propósito de “A última jornada”, eu verificava que esse 
maravilhoso poema de Machado de Assis apresentava aquela mesma falta 
de lógica na urdidura do seu entrecho, aquela espécie de mal inventado muito 
freqüente nas obras-primas. Não tenho a menor idéia de generalizar esta 
observação, entenda-se, mas já muitas vezes constatei que a história muito 
bem urdida e perfeitamente concatenada é mais própria da mediocridade. As 
obras geniais, criadas de preferência sob o determinismo de uma impulsão 
lírica em tempestade, utilizam-se freqüentes vezes de uma lógica... superior, 
uma digamos “ultralógica”, que positivamente não se sujeita com facilidade 
às diversas lógicas do tempo, espaço e relações de causa e efeito com que 
se constrói, desinventada e facilmente compreensível, a nossa quotidiana 
vida. (ANDRADE, 1993, p. 75) 

 

É a urdidura da narrativa “redondinha” e bem encaixada aos moldes do espaço-

tempo que Mário classifica como medíocre. É para a “falta de lógica na urdidura”, 

também presente na farsa medieval, na gesta ou no teatro indiano, que ele se volta, 

observando algo semelhante a essa “ultralógica” nas lendas e narrativas indígenas. É 

a identificação dessa espécie de “ultralógica” que aparece em Gilda de Mello e Souza 

(2003) e que não foi observada por Haroldo de Campos em Morfologia de Macunaíma 

na edição de 1973.  

Seis anos depois, em 1979, a crítica da autora de O Tupi e o Alaúde aponta 

para o fato de que Campos realizou uma compreensão da lógica estrutural de 

Macunaíma sob a ótica proppiana do conto maravilhoso, relevando o caráter polifônico 

da narrativa, em busca de adequar sua análise aos preceitos do teórico russo. Para 

Mello e Souza, as origens do herói de nossa gente retrocedem um pouco mais e 

encontram respaldo numa “remota tradição narrativa do ocidente, o romance 
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arturiano, que por sua vez desenvolve um dos arquétipos mais difundidos da literatura 

popular universal: a busca do objeto miraculoso, no seu caso, o Graal” (2003, p. 60). 

A viagem empreendida por Macunaíma em busca de sua muiraquitã é 

semelhante à da narrativa arturiana e de tantas outras que têm na viagem e nas 

transformações operadas durante os deslocamentos seu eixo condutor. Além da 

utilização desse processo, Gilda de Mello e Souza indica ainda que  

 

Mário de Andrade não utilizou processos literários correntes, mas transpôs 
duas formas básicas da música ocidental, comuns tanto à música erudita 
quanto à criação popular: a que se baseia no princípio rapsódico da suíte – 
cujo exemplo popular mais perfeito podia ser encontrado no bailado 
nordestino do Bumba-meu-Boi – e a que se baseia no princípio da variação, 
presente no improviso do cantador nordestino, onde assume forma muito 
peculiar. (2003, p.12) 

 

Dessa forma, a apropriação efetiva-se na rapsódia macunaimínica seguindo os 

princípios da suíte e da variação, sendo ambas regras básicas da composição. 

Conforme define a autora, a suíte “é um dos processos mais antigos de composição. 

Comum à música erudita e popular, não é patrimônio de povo nenhum. Constitui uma 

união de várias peças de estrutura e caráter distintos, todas de tipo coreográfico, para 

formar obras complexas e maiores” (SOUZA, 2003, p.14). Por sua vez, a variação 

seria a repetição de “uma melodia dada, mudando a cada repetição um ou mais 

elementos constitutivos dela de forma que, apresentando uma fisionomia nova, ela 

permanece sempre reconhecível na sua personalidade’” (SOUZA, 2003, p. 19). 

Se a suíte está presente no bailado do Bumba-meu-Boi e a variação no 

cantador nordestino, é lá nos rapsodos da Antiguidade Clássica que Mário também 

vai buscar “inspiração” para seu “poema fácil de escrever”, como explica a Raimundo 

Morais em 1931: 

 

O sr., muito melhor do que eu, sabe o que são os rapsodos de todos os 
tempos. Sabe que os cantadores nordestinos, que são nossos rapsodos 
atuais, se servem dos mesmos processos dos cantadores da mais histórica 
antiguidade, da Índia, do Egito, da Palestina, da Grécia, transportam integral 
e primariamente tudo o que escutam e leem pros seus poemas, se limitando 
a escolher entre o lido e o escutado e a dar ritmo ao que escolhem pra que 
caiba nas cantorias. (LOPEZ, 1974, p. 48) 

 

O rapsodo é, assim, o elemento que liga todas as partes aparentemente 

díspares tanto no Mário coletador quanto na rapsódia por ele elaborada. Essa face do 

Mário coletador caminha ao lado de sua face musical, derivada de seu desejo de 
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conhecer a fundo a expressão musical brasileira. Nessa busca pela singularidade, vai 

da música erudita à popular. Na bagagem, modas, acalantos, toadas, rondós, 

romances e sambinhas, cujos tons e melodias revelam um Brasil multifacetado e 

complexo, mas ligados harmonicamente pela plasticidade sonora. 

Paulicéia Desvairada (1922), Losango Cáqui (1926), Clã do Jabuti (1927) e 

Remate de Males (1930) configuram-se como experimentos desse Mário e sua 

capacidade de conceder melodia às palavras. Além de exercícios poéticos, ensaios e 

críticas, “a música percorre a obra literária de Mário de Andrade, de ponta a ponta, [...] 

como mito interno, horizonte implícito, às vezes explicito, mas sempre incontornável 

da palavra literária”, como sintetiza Wisniki (1992, p. 8). 

Macunaíma é o experimento musical que se realiza na prosa, como fazem os 

rapsodos clássicos e nordestinos, e que coloca em prática polifonias e dissonâncias 

que ultrapassam as fronteiras entre erudito e popular, já em ação na poesia de Clã do 

Jabuti, como na “Toada do Pai-do Mato”: 

 

A moça Camalalô  
Foi no mato colher fruta  
A manhã fresca de orvalho  
Era quasi noturna. 
— Ah... 
Era quasi noturna... 
Num galho de tarumã  
Estava um homem cantando. 
A moça sai do caminho  
Pra escutar o canto. 
— Ah 
Ela escuta o canto... 
Enganada pelo escuro  
Camalalô fala pro homem: 
Ariti, me dá uma fruta  
Que eu estou com fome. 
— Ah... 
Estava com fome... 
O homem rindo secundou: 
— Zuimaalúti se engana, 
Pensa que sou ariti? 
Eu sou Pai-do-Mato. 
Era o Pai-do-Mato! 
(ANDRADE, 1982, p. 147) 

 

Mário associa a toada aos índios parecis (como indica a informação no subtítulo 

do poema), resgatando a sonoridade da língua indígena na narrativa poética da lenda 

do Pai-do-Mato. A toada também faz uso do vocabulário recolhido e já experimenta a 

forma de narrar indígena, fixando caracteres da língua brasileira ao utilizar expressões 
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marcadas por um forte sabor de oralidade, ao mesmo tempo em que busca conhecer 

o caráter musical do brasileiro. 

Essa coexistência de elementos vários que permeiam a obra de Mário, 

preocupado em apreender a face múltipla de seu país, são denotadoras ainda de 

como ele invocou o gênero híbrido para atender ao seu desejo de estruturar em bases 

literárias um tema tão desordenado como era a do Brasil informe. O hibridismo, próprio 

da rapsódia, constitui, nessa perspectiva, a maneira como o autor reúne em um 

mesmo texto elementos tão desconjuntados, talqualmente a nação brasileira ainda 

em formação. É a formação problemática do seu país a matéria local da qual Mário se 

alimentava e que se dedicava a entender: 

 

O nosso contingente tem de ser brasileiro. O dia em que nós formos 
inteiramente brasileiros e só brasileiros a humanidade estará rica de mais 
uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças 
são acordes musicais. [...]. Quando realizarmos o nosso acorde, então 
seremos usados na harmonia da civilização. (ANDRADE, 2015, p. 33) 

 

Na carta a Drummond, escrita entre novembro e dezembro de 1924, a síntese 

de sua compreensão humano-musical: “raças são acordes”. Mas essa integração da 

“raça” brasileira (com a devida temporalidade da palavra) à “harmonia da civilização” 

somente é possível com a criação do ideal/orientação brasileira, quando ela passar 

da imitação à criação. “E então seremos universais, porque nacionais” (ANDRADE, 

2015, p. 34). Assim, são as diferenças, as marcas únicas da brasilidade, os acordes 

específicos, responsáveis pela integração ao todo universal. O alcance da 

universalidade, dessa forma, estaria atrelado a ser, antes de tudo, nacional. 

A rapsódia, sob esta perspectiva, representa bem esse acorde ao trazer a suíte 

e a variação como propostas de união entre partes tão descoladas. O resultado é uma 

espécie de pot-pourri derivado da apropriação de peças de estrutura e caráter 

distintos, em que cada parte foi escolhida e montada em busca da harmonia. Daí o 

aspecto híbrido, a “verdadeira colcha de retalhos” detalhada em O Tupi e o Alaúde 

(SOUZA, 2003, p. 14). 

A assimilação de técnicas musicais espraia-se nos versos e na prosa 

marioandradina, variando em tons, intensidades e formas que muito têm de relação 

com o momento e a intenção. Os recursos extraídos da música incorporam-se aos 

seus experimentos revelando as tentativas de fazer reverberar a diversidade do país. 
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Para José Wisnik, em sua tese nunca publicada de 1979, “a poética mário-andradina 

pratica uma autêntica e toscamente sofisticada harmonia de timbres”.  

Macunaíma é esse medley composto não apenas por músicas, mas por danças 

colhidas na cultura popular e folclórica. Nele, a composição rapsódica dá forma à 

música feita com palavras que, ao serem transpostas para a esfera literária, com toda 

a bagagem sêmica de ordem linguística e musical, carregam conflitos derivados de 

suas origens, como os observados por Mário nas cantigas de roda acerca da influência 

da tradição europeia. Influência e imitação. 

“Há imitação e imitação. Uns evitam por incapacidade. Outros para ensaiar 

asas. Estes saberão um dia voar sozinhos. Para eles a imitação é benefício” 

(MORAES, 2010, p. 36), filosofa ele em carta a Cascudo em 26 de setembro de 1924, 

no início de suas trocas epistolares. E porque “tudo é influência nesse mundo”, como 

escreveria a Drummond dois meses depois, é necessário saber do que apropriar-se e 

como trabalhar o elemento apropriado para, daí, derivar algo novo e, portanto, do 

artista desde sempre. Isso “porque foram escolhidos a partir de seus interesses e por 

que ganha um contexto e sentido diferentes na sua obra – transmutando-se em outra 

coisa, diferente da que era, no contexto em que se inseria antes” (JOBIM, 2013, p. 

156). 

A tese por ele defendida sobre a imitação explode, de fato, em todos os seus 

textos experimentais, sendo quase impossível identificar o que não é derivado de 

misturas e contradições. Mesmo na fase inicial de sua carreira, já produzia sob o efeito 

da “possessão preparada”, embora tenha amenizado isso defendendo que também 

escrevia por “inspiração”, por “verbalismo”, como escreve a Álvaro Lins em 24 de 

março de 1942. Mas mesmo o verbalismo que defende ter “e muito”, entendida como 

“estado puro de possessão em que o indivíduo não se controla mais” (ANDRADE, 

1983, p. 49), mesmo esse “entusiasmo” do estado de poesia, no caso de Mário, é um 

verbalismo “sempre psicológico e jamais organizado a priori, ou a posterior, como um 

entendimento estético” (ANDRADE, 1983, p. 50). 

Em Mário, a imitação declarada e assumida ensaiava asas, em benefício seu e 

da arte. Sua obra é quase que completamente resultado de experimentos de 

vanguarda, em que a prática do hibridismo ecoa nas imitações, influências e 

apropriações que faz da cultura brasileira, da erudita à popular, da música à língua, 

da tradição à modernidade. A rapsódia de 28, com suas suítes e variantes, é, por isso 
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mesmo, híbrida por excelência, oscilante em caracteres indefinidos de um país que 

Macunaíma bem representa. 

Por outro lado, a rapsódia é um texto único. Embora híbrido e repleto de 

miscelânea, é um texto só. E isso vai em direção ao projeto de Mário em encontrar 

uma unidade para um país “tão separado”. E é essa busca incessante pela unidade, 

por conceder um corpo único ao Brasil, que, em certa medida, passa a ser o ponto 

nevrálgico da obra do modernista. Seu reconhecimento mais tarde de fracasso em e 

com Macunaíma vai além do seu inconformismo com a crítica. 

Em Macunaíma porque, como narrador, crê no malogro do herói e, portanto, na 

sua intenção de fazê-lo “sintoma” do brasileiro de norte a sul, e ter sido reconhecido 

como tal. Para além do projeto inicial, Macunaíma, híbrido e múltiplo, multiplicou-se 

no jogo de espelhos e ressonâncias. Nessa ótica, Mário talvez tenha percebido que 

seu herói não foi sintoma, representação, símbolo ou mesmo síntese, que sua 

complexidade era bem maior e mais ampla do que uma rapsódia poderia reunir. A 

rapsódia, assim, tornou-se dissonante. O brilho inútil da estrela, mesmo visto de todo 

o Brasil, como em um caleidoscópio, é fragmentado, multifacetado, fractal até... E, 

nesse ponto de vista, não alcança a realidade, seja ela qual for.  

Com Macunaíma porque, como autor, acredita haver fracassado com a crítica 

e, consequentemente, com a recepção e a interpretação do seu herói. Em 

contrapartida, Mário sabe que, em termos de literários, construiu um romance em que 

a irreverência com a tradição e o trabalho com a matéria brasileira, especialmente a 

língua, foram atos de vanguarda. 

 

E outras coisas ainda me faziam doer. A tentativa de escrever 
brasileiramente, não era sinão uma ilação, e não a mais importante, dum ideal 
muito maior: o de especificar com maior definição da que existia naquele 
tempo, a entidade nacional. O que era essa entidade? Eu não sabia bem. A 
História, a sociologia nacional apenas vislumbrada nos primeiros livros de 
Oliveira Viana, não bastavam. E eu tinha o desejo ainda mais bonito, de não 
apenas especificar melhor, como de fusionar de alguma forma a 
desequilibrada, desigual, desmantelada, despatriada entidade nacional. 
Como ligar o gaúcho ao pernambucano, o paulista ao paraense, o mineiro ao 
carioca? (FERNANDES, 1968, p 150) 

 

A autoanálise feita a Souza da Silveira aponta para o Mário que tinha “horror 

das fronteiras de qualquer espécie” (na mesma carta), que via na desigualdade um 

problema que precisava de solução. E isso entra em conflito, em certa medida, entre 

a proposta de um projeto que visava a especificação e a fusão de uma entidade 
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nacional “desequilibrada, desigual, desmantelada, despatriada” e uma obra rapsódica 

de teor marcadamente híbrido por natureza. O tom do nacionalismo presente nos 

interesses individuais do Mário plural e o engajamento sociopolítico de sua atividade 

intelectual convergem para os interesses estético-políticos de enfeixar na mão, sem 

deturpá-la em função de purismos ou censuras, a pluralidade de uma cultura como a 

brasileira. 

A publicação de Macunaíma é, como não poderia deixar de ser, oriunda das 

contradições inerentes a esses interesses e que vê no folclore e na língua a chave 

para a união de um país tão disperso não apenas geograficamente. A leitura de Koch-

Grünberg, feita na língua que buscava inspiração para sua ideia de nacionalismo – o 

alemão, é quem lhe dá o insight para a história do “herói sem nenhum caráter”, 

propiciando o estado de preparação já iniciado, embora faça questão de destacar que 

é um “livro de férias” escrito em sete dias. 

 

O caso é que me veio na cachola o diacho duma ideia de romance engraçado 
e já posso apresentar para você o sr. Macunaíma, índio legítimo que me filiou 
aos indianistas da nossa literatura e andou fazendo o diabo por esses Brasis 
à procura dũa muiraquitã perdida. (ANDRADE, 2015, p. 145)  

 

A ideia “na cachola”, compartilhada com Drummond em janeiro de 1927, tinha 

bem mais ideias por trás. Sobre Macunaíma explicitamente proveniente de 

apropriações, Mário é acusado de plágio de forma implícita. Raimundo Morais, escritor 

paraense, no verbete ‘Theodor Koch-Grünberg’ em seu segundo volume de O meu 

dicionário de cousas da Amazônia, de 1931, expressa seu “apoio” (está mais para 

uma crítica irônica) ao escritor paulista: 

 

[...] Os maldizentes afirmam que o livro Macunaíma, do festejado escritor 
Mário de Andrade, é todo inspirado no Von Roroimã Zum Orinoco do sábio. 
Desconhecendo eu o livro do naturalista germânico, não creio nesse boato, 
pois o romancista patrício, com quem privei em Manaus, possui talento e 
imaginação que dispensam inspirações estranhas. Infelizmente o brasileiro 
só crê e exalta a obra do ádvena. É uma falha do nosso caráter. (MORAIS, 
2013, p. 160) 

 

Mário, para além de agradecer o apoio/crítica, responde da forma como melhor 

se diz: escreve uma carta. Como a justificativa precisava ser compartilhada, publica 

uma Carta Aberta dirigida a Raimundo Morais, seu “querido defensor”, no Diário 

Nacional de São Paulo, em 20 de setembro de 1931: 
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Foi lendo de fato o genial etnógrafo alemão que me veio a idéia de fazer do 
Macunaíma um herói, não do “romance” no sentido literário da palavra, mas 
de “romance” no sentido folclórico do termo. [...]. Copiei, sim, meu querido 
defensor. O que me espanta e acho sublime de bondade, é os maldizentes 
se esquecerem de tudo quanto sabem, restringindo a minha cópia a Koch-
Grunberg, quando copiei todos. (LOPEZ, 1974, p. 99) 

 

Nesses “maldizentes”, Mário inclui o próprio Raimundo Morais, afinal foi ele que 

publicou o que os “maldizentes” diziam à boca miúda e não publicado, mas que na 

autoria de um intelectual e formador de opinião ganha outro porte. O escritor de 

Macunaíma afirma, assim, sua intenção deliberada de ter copiado não apenas o 

alemão, mas muitos outros, inclusive o autor do verbete e até a sátira, copiada de 

Gregório de Matos. Todavia, a narrativa de Macunaíma é muito mais do que uma 

simples “cópia” ou do que a superposição da infinidade e diversidade de materiais 

combinados oriundos da extensa pesquisa empreendida por Mário. 

O ofício de bricoleur por ele exercido (à frente do seu tempo como o surrealista 

André Breton) está mais para um bem elaborado processo de apropriação em que 

relatos de viajantes, textos etnográficos, lendas indígenas, cerimônias africanas, 

expressões e ditados populares, canções ibéricas e do cancioneiro popular, episódios 

históricos e familiares dão origem a um novo texto. Esse novo texto é, em suma, um 

intertexto, conforme Mário Chamie (1970), para o qual convergem, confluem e se 

atravessam os textos apropriados. 

Ao explicar as relações entre a apropriação de materiais e o exercício do 

bricoleur e do rapsodo, Chamie assinala que a rapsódia é produto “da inter-relação de 

componentes díspares já produzidos” (1970, p. 10, grifo do autor). E conclui: 

 

Se tais sobras e fragmentos são de textos, a rapsódia nada mais é que um 
texto-produto da soma e da confluência de outros textos, numa relação 
integrada de interdependência e complementaridade. Em outras palavras: ela 
é um intertexto. Isso a coloca diante de certos elementos de diferenciação 
que a distinguem e que a transformam no modêlo de uma escrita que excede 
os esquemas fixos e previsíveis dos códigos linguísticos. (CHAMIE, 1970, p. 
9) 

 

Como intertexto, Macunaíma é muito mais do que uma “antologia do folclore 

brasileiro”, como Mário simplificou em seu prefácio. Como intertexto rapsódico, a obra 

dá a chave para a leitura de “vários discursos feitos, aberto a muitos outros por fazer” 

(CHAMIE, 1970, p. 11). O trabalho de bricolagem a que Mário submete seu texto é 

também o de “toda sorte de mascaramentos, transformações, deformações, 
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adaptações” (SOUZA, 2003, p. 26). O resultado é uma suíte de caráter híbrido e 

inovador em uma obra que vai da cultura popular à erudita e problematiza, de forma 

crítica e irônica, questões de nossa “entidade” cultural – cerne do projeto modernista 

de Mário de Andrade. 

 

2.2 Por uma estética modernista diferenciada e não manifesta 

 

O trabalho estético com a linguagem que permeia toda a produção de Mário 

reflete a influência dos ideais modernistas ou o modelo de modernismo por ele 

defendido. Em carta a Drummond datada de10 de novembro de 1927, ainda sentindo 

a efervescência do movimento, afirma sua intenção: “A língua que escrevo, as ilusões 

que prezo, os modernismos que faço são pro Brasil. E isso nem sei se tem mérito 

porque me dá felicidade, que é a minha razão de ser da vida” (ANDRADE, 2015, p. 

22). Os modernismos a que se refere consistia em conseguir realizar uma arte que 

traduzisse o Brasil, como sua ânsia pelo abrasileiramento demonstram. A pretensão 

em construir uma arte calcada no social leva-o a tentar estabelecer uma distinção 

entre moderno e modernista, como define na carta a Bandeira em 29 de dezembro de 

1924:  

 

És moderno, és bem moderno. O que eu faço, e talvez já reparaste nisso, é 
uma distinção entre modernos e modernistas. Sobre isso aquele pedaço da 
minha crítica está muito intencionalmente escrito “o poeta (você) que é 
sincero e não se preocupa em fundar escolas e propagar novidades que não 
são dele...” (MORAES, 2001, P. 169) 

 

A diferenciação é para defender a tese que “toda reação traz exageros” para 

referir-se à oposição ao simbolismo. Mário classifica a ele e Bandeira como moderno, 

pois “o moderno evoluciona”. A matriz moderna, nesse caso, sobreleva-se em relação 

à modernista, lançando bases que repercutem em seu projeto modernizador. 

Consequentemente, a descrição da brasilidade calcada no enredo das narrativas 

indígenas incide na inserção de Macunaíma na corrente antropofágica, fato ao qual 

Mário não se opõe, embora justifique mais tarde que não era essa a intenção.  

Por outro lado, a filiação a uma tradição indianista, nesse aspecto, não lhe 

agradava: “Meu Macunaíma nem a gente não pode bem dizer que é indianista. O fato 

dum herói principal de livro ser índio não implica que o livro seja indianista. A maior 

parte do livro se passa em São Paulo.” (ANDRADE, 2015, p. 149). Assim, se o cenário 
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maior é a capital paulista, se “Macunaíma não tem costumes índios”, se o objetivo 

central era mostrar a descaracterização do brasileiro, então não havia por que ler a 

obra sob a ótica indianista muito menos da antropofagia. Sobre essa relação da obra 

com o movimento antropofágico, a professora Telê explica: 

 

Macunaíma e Antropofagia apresentam elementos coincidentes dentro de 
uma mesma postura estética de nacionalismo crítico. Ambos incluem o Brasil 
numa realidade sul-americana e tropical, filiando-o ao Sol ou à Vei, ambos 
valorizam o primitivismo e o lazer. O Manifesto Antropófago é, contudo, um 
texto-programa e Macunaíma tem suas propostas estéticas integradas num 
todo ficcional. Mário de Andrade, sem estar vinculado à Antropofagia, faz na 
realidade um crivo crítico na assimilação de elementos, tão diversificados, 
que se adequariam à literatura e à realidade brasileira. (LOPEZ, 1974, p. 19) 

 

A indefinição, ou a deformação, na classificação de Macunaíma, remete à 

própria natureza informe (ou disforme, ou indefinida) do Brasil. O próprio Mário, tal 

qual Machado de Assis19 em seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, não fornece 

uma classificação exata para sua obra, dentro dos padrões de identificação de gênero 

ou forma literária a que pertence. Se Machado-narrador classifica suas Memórias 

como “obra difusa”, escrita “com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”, Mário 

classifica seu Macunaíma inicialmente apenas como “história” (primeiro prefácio), 

passando por “livro”, “romance” (“folclórico” e “popular”), “poema cômico-trágico” até 

defini-lo como “rapsódia” (segundo prefácio)20. Além de autores, coincidentemente, 

com iniciais “M. de A.” e textos iniciados pela mesma letra, Memórias... e Macunaíma, 

essas duas obras-primas da literatura brasileira trazem, de algum jeito, com seus 

gêneros/formas inclassificáveis, a reflexão de que o burlesco e a melancolia se unem 

para traçar fortes críticas à sociedade brasileira. 

Esse, talvez, possa ser um indício inicial de que nossa literatura tinha um 

caminho todo seu a seguir, uma particularidade, uma forma de expressão típica 

desses “tristes trópicos” de que nos fala Claude Lévi-Strauss (1998). Talvez por este 

motivo (e percebendo essas semelhanças) o projeto de Mário fosse o de compor as 

várias entidades que compõe a “identidade” brasileira. Para tanto, ele faz uma crítica 

 

19  Machado de Assis, ao criticar a “cor local”, elemento discutido como necessário pelos críticos 
literários da época, buscou, de forma mais tímida talvez, uma certa conformação da literatura nacional, 
como revela em seu “Notícias da Atual Literatura Brasileira” e seu “instinto de nacionalidade”.  

20 Sobre essa questão, vale ressaltar aqui que a indefinição/classificação de Macunaíma tem 
constituído, desde sua publicação, boa parte de sua fortuna crítica. 
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poderosa ao eurocentrismo da cultura brasileira, numa clara preocupação com o 

sincretismo brasileiro, e colocando-se, nesse sentido, como precursor do que 

poderíamos tentar definir hoje como ‘multiculturalismo’. Para Perrone-Moisés (1998), 

o modernista Mário de Andrade, árduo defensor da cultura brasileira, configura-se 

como uma espécie de “nacionalista” (não “nacionalista de estandarte”, como ele dizia) 

que não se deixa seduzir pelas armadilhas da “identidade”. Para isso, ele propõe a 

expressão “entidade nacional”, excluindo as ideias de origem e fixidez, sem esquecer 

as deficiências do nosso “caráter”, como explica no prefácio de 19/12/1926: 

 

O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação 
em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional 
dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito verifiquei uma coisa que parece 
certa: o brasileiro não tem caráter. [...] e com a palavra caráter não determino 
apenas uma realidade moral não em vez entendo a entidade psíquica 
permanente, se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior no 
sentimento na língua da História da andadura, tanto no bem como no mal. 
(LOPEZ, 1974, p. 87, grifo meu) 

 

Seja como for, no caso de Macunaíma, fazemos coro à professora Leyla 

Perrone-Moisés, no ensaio “Macunaíma e a Entidade Nacional”, o último do seu livro 

Vira e mexe nacionalismo, para quem “o caráter híbrido é constitutivo do próprio 

projeto e inerente à sua significação” (2007, p. 197). Se entendemos Macunaíma 

como “entidade nacional brasileira” (e entidade como essência real ou, ainda, como 

individualidades), é possível compreender como Mário constrói esse processo a partir 

da ideia de “desregionalização” (desgeograficalização), descaradamente explícita em 

sua obra, como defende a autora: 

 

Vale lembrar que até 1930 a economia brasileira se baseava em plantações 
agrícolas voltadas para o mercado internacional, sem que houvesse 
comunicação entre elas. As diferentes regiões brasileiras tinham estruturas 
políticas autônomas, e o Estado era muito fraco para integrá-las. A 
diversidade social e cultural das regiões era também um entrave para a 
formação de uma ‘consciência nacional’. M.A. aspirava a essa união nacional 
por meio de uma ‘desregionalização’, que em seu momento só podia ser 
concebida como ficção (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 194) 

 
Por aí podemos perceber como Macunaíma, num pé e noutro, embora 

preguiçoso como ele só, pula de um lugar para outro, metamorfoseando-se entre 

índio, negro e branco (mutante que é) e desfazendo a geografia de um Brasil tão 

“esfacelado”. O próprio ato de desgeograficalizar por meio da mistura, 

embaralhamento e enumerações tem como fim a busca pelo todo, pela unidade. 
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Essa reflexão leva-nos em direção às postulações elaboradas pelo professor 

José Luís Jobim (2008) ao apontar a ‘cor local’ como integrante do processo de 

elaboração da nacionalidade, especialmente a americana, baseando-se, para tanto, 

em uma dimensão espacial e uma dimensão política, isto é, em um território e um 

Estado-nação respectivamente. Entre diversas outras ações citadas pelo autor para 

esse processo, ele aponta a elaboração de um “sistema de referências da 

nacionalidade – incluindo determinado universo de temas, interesses, termos, etc. –, 

tanto estabelecendo-se um limite dentro do qual o campo de enunciação literária 

circunscrevia quanto recriando-se o passado sob uma nova ótica” (JOBIM, 2008, p. 

97). 

O regionalismo, nesse contexto, constitui-se numa tendência representativa da 

literatura brasileira, voltado para uma cor local, o que, em determinados momentos, 

foi expresso até com excessos. Trouxe, mesmo assim, do espaço representado, uma 

constante, o lugar de sua enunciação, um lugar “sempre fonte de pré-concepções que, 

de alguma maneira, contribuem para a elaboração do nosso dizer, pois nele se situa 

o sistema de referências desse dizer [...], sistema que sempre já estabelece um limite 

dentro do qual nosso campo de enunciação se circunscreve” (JOBIM, 2005, p. 42). 

É para esse lugar como espaço de enunciação que convergem a multiplicidade 

e diversidade de relatos, especialmente os de viagem. Acerca disso, Flora Süssekind 

(1990) defende que o paradigma de relato-viagem com o qual dialogaram nossos 

ficcionistas e historiadores românticos não era o dos aventureiros, mas sim o daqueles 

minuciosos inventários de naturalistas. Esses relatos de viagem alimentaram o 

imaginário da identidade brasileira, forneceram material para nossos mitos fundadores 

e tornaram-se uma fonte preciosa de imagens para a prosa ficcional romântica. Um 

indício desse farto material é encontrado no seguinte trecho Do Roraima ao Orinoco: 

 

Gritando selvagemente “haí-haí-haí”, algumas velhas saem pulando da casa 
do chefe, com grandes cuias cheias de caxiri nas mãos, e pulam para lá e 
para cá, dobrando os joelhos, em frente aos dançarinos. Um quadro 
impressionante! Essas figuras magníficas e nuas de homens e mulheres com 
seus movimentos uniformes, ao fundo os rochedos do Roraima, envoltos por 
pesadas nuvens de trovoada. (KOCH-GRÜNBERG, 2006, p. 120). 

 

Os elementos da cena descrita integram um quadro pintado para o público 

europeu e adaptado até os dias de hoje. O perfil delineado por uma cena como essa 

percorre uma variedade de assuntos, criando uma imagem caracterizadora da 
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Amazônia que se estabelece por intermédio dos relatos dos viajantes e que se 

encontra incorporado no imaginário coletivo nacional e estrangeiro. Essa imagem 

acaba sendo o resultado do seu contexto histórico e de inúmeros discursos que se 

reiteraram em criar uma espécie de identidade e em dar ao país a sua “cor local”. 

Essa cor local, lembrando aqui a crítica machadiana, resvala na tentativa de 

fazer convergir discursos cujo mote seja capaz de fazer parecer que o lugar tem uma 

“identidade” única e marcante. E a tendência regionalista acredita ser isso possível. 

Em Prosa de ficção: de 1870 a 1920, Lúcia Miguel-Pereira aponta que, sob a égide 

do pitoresco e da cor local, “o regionalismo se limita e se vincula ao ruralismo e ao 

provincialismo” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 179). Essa tendência “bairrista” da 

narrativa regionalista é, no entender da autora, um traço particular que caracteriza um 

desvio, mas ainda assim, e por isso mesmo, desagregador, tendo em vista que, ao 

contrário da ficção habitual que  

 

parte em regra do particular para o geral, isto é, vê um homem em seu meio 
- ou contra o seu meio - mas vê também o homem, alguém que por suas 
razões mais profundas se irmana, por sobre a diversidade de expressão, aos 
outros seres; interessa-se pelos indivíduos especificamente, porém na 
medida em que se integra na humanidade. O regionalismo, ao contrário, 
entende o indivíduo apenas como síntese do meio a que pertence, e na 
medida em que se desintegra da humanidade; visando de preferência ao 
grupo, busca nas personagens, não o que encerram de pessoal e 
relativamente livre, mas o que as liga ao seu ambiente, isolando-as assim de 
todas as criaturas estranhas àquele. [...].. É por isso fatalmente levado a 
conferir às exterioridades - à conduta social, à linguagem etc. - uma 
importância exclusiva, e a procurar ostensivamente o exótico, o estranho 
(MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 179). 

 

É essa tendência desagregadora, localista, focada no exotismo e no pitoresco 

que Mário confessa temer. “Não sou bairrista”, afirma a Câmara Cascudo em carta do 

dia 26 de setembro de 1924 (MORAES, 2010, p. 39). O entendimento é de que 

“fatalmente o regionalismo insiste sobre as diferenças e as curiosidades salientando 

não propriamente o caráter individual psicológico duma raça porém os seus lados 

exóticos” (MORAES, 2010, p. 64), mesmo o exotismo interno. Por outro lado, o escritor 

entende que, se bem entendido e executado, o regionalismo pode ser útil para ajudar 

na caracterização de um povo. 

A tendência regionalista, como vimos, torna-se um caminho do qual Mário foge, 

mas que se vê inserido por conta da crítica que desde os primeiros momentos (e até 

hoje) teima em encaixá-lo na estética modernista com todas as tipificações do 
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movimento. Seu trabalho com a linguagem brasileira, efetuada em Macunaíma via 

“linguagem indígena”, foi (e ainda tem sido, em muitos casos) visto pela crítica como 

um projeto de abrasileiramento de um artista em busca de foco para uma causa 

individualista. 

 

Quando o Guilherme esteve aqui, você não imagina como os amigos falavam 
sobre a minha tentativa de abrasileirar a minha linguagem. E não na minha 
frente, por trás. Crítica injusta, positivamente malévola, agressiva, porque não 
era contra tal ou qual solução evidentemente errada que eu dava: era contra 
eu tentar uma coisa nova. (MORAES, 2001, p. 221) 

 

É o Mário de 1925 que faz essa confissão em carta a Bandeira no dia 26 de 

julho, zangado com a crítica que o acusava de tentar algo novo. Um ano antes, 26 de 

setembro de 1924, é o Mário entusiasmado que conta ao amigo Cascudo: “Vamos a 

ver onde vou parar. E tenho consciência de que fugindo ao regionalismo (um perigo) 

não escrevo mais português. Estou escrevendo brasileiro. Deus me ajude!” 

(MORAES, 2010, p. 38). 

No caso específico de Mário, sua epistolografia revela suas intenções e torna 

quase impossível “entender” Macunaíma sem a chave fornecida por ela, enquanto 

laboratório de criação, e as conexões estabelecidas com seus textos e seus 

interlocutores e que atam as pontas, do início ao fim, de toda sua produção intelectual. 

As notas marginais em sua biblioteca, nesse contexto, passam a ser a conversa 

consigo mesmo e o imenso arsenal de leituras que aciona no ato de ler, ato individual, 

algo de si para si (do Mário-leitor para o Mário-autor, dois dos 350 que diz ser). 

Reveladora das suas epifanias (os frappés que lhe atingem), é a marginália de Mário 

que nos interessa agora. 

É tempo de ver como tudo começou. 
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3 NOTAS DE MACUNAÍMA PARA O BRASIL DE MÁRIO 

 

Apesar desse clima relativamente áspero para os 

trópicos, com o qual até mesmo os nativos às vezes 

sofrem, eles amam sua terra ventosa e se orgulham, 

com razão, do seu Roraima. Muitas de suas canções 

e muitos de seus mitos têm relação com esse monte 

majestoso. Para eles, o Roraima é o berço da 

humanidade. Aqui, o herói de sua tribo, Makunaíma, 

viveu com seus irmãos. Aqui, em sua loucura e cobiça, 

ele derrubou a árvore do mundo, que dava todos os 

frutos bons.  

(Theodor Koch-Grünberg, 2006, p. 127) 

 

Aqui retomo discussões iniciadas em minha dissertação de mestrado 21  e 

apresento novamente informações sobre Theodor Koch-Grünberg (Grünberg-

Alemanha, 1872 - Vista Alegre-Roraima, 8/10/1924), o antropólogo cujo interesse 

pelos povos indígenas de língua Karib o traz à Amazônia. Com um olhar característico 

de quem está somente de passagem, ele narrou suas “impressões” sobre o país e a 

região visitados de forma observadora, minuciosa e privilegiada. De forma afetiva ou 

etnográfica, suas observações foram registradas em seu diário, fotografias e 

gravações sonoras, de extrema importância para os estudos antropológicos sobre a 

região. 

Entre 1898 e 1900, participou como etnólogo da segunda Expedição ao Xingú 

de Hermann Meyer, atingindo o Ronuro, um afluente do Xingu. Em 1903, financiado 

pelo Museu de Etnologia de Berlim, realizou uma viagem própria ao noroeste do Brasil, 

ao Amazonas e Rio Negro, alcançando o território do Caiary-Uaupés, passando pelo 

Apaporis e Japurá e retornando em maio de 1905 a Manaus. 

Como resultado destas viagens, realizou observações em grupos que ainda 

conservavam costumes consuetudinários, registrando ainda quarenta dialetos com a 

finalidade de, através da língua e da arte, compreender a vida dos índios. Para tanto, 

participou de festas com danças, rituais e cerimônias fúnebres, objetivando colher 

 

21 Ver CAMPOS, Sheila P. P.. Entre o Real, o Ficcional e o Poético: de como Theodor Koch-Grünberg 
narrou a Amazônia. 2013. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal de Roraima, 
UFRR, Boa Vista, Brasil, 2013. Neste terceiro capítulo, repetem-se literalmente passagens e trechos 
dispostos na dissertação, mas cuja retomada aqui pode ser útil. 
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informações detalhadas sobre diversos aspectos da cultura material e imaterial, como 

encontrado na cena a seguir: 

 

Às 8 horas chegamos a uma casa Wapischána redonda com teto cônico 
sobre uma parede baixa de pau-a-pique. Há muita gente nua aqui. Estão 
dançando a parischerá, ou parischára, como os Wapischána dizem, em 
semicírculo. Em compasso quaternário, balançando os joelhos e batendo 
com o pé direito no chão, homens, mulheres e crianças andam em círculo 
sob canto monótono. A festa está terminando. A maioria dos homens está 
muito embriagada. Alguns senhores velhos roncam em suas redes na cabana 
à meia-luz. O quadro todo dá uma impressão bem decadente. Oferecem-nos 
um forte caxiri de mandioca, chamado payuá. Foi mal coado, e tem-se a 
constante sensação de estar engolindo um dente que caiu. (KOCH-
GRÜNBERG, 2006, p. 50) 

 

Uma cena como essa, apesar de ser descrita como “decadente”, fornece ricos 

detalhes sobre os costumes, lendas e mitos indígenas, cuja discussão em torno do 

Makunaíma/Macunaima foi ampliada pelo professor Fábio Almeida de Carvalho que 

assim resume a trajetória de Koch-Grünberg: 

 

É assumindo, pois, a condição de homem e de cientista de seu tempo e de 
seu lugar, o qual reunia as qualidades de etnólogo, de antropólogo, de 
filólogo, mas também de historiador, que Koch-Grünberg pode ser definido 
como um viajante que marcou de forma definitiva o quadro ortodoxo da 
etnografia roraimense e brasileira no século XX, e que, por extensão, deu 
uma contribuição importante ao campo da história indígena e de Roraima, 
bem como ao da arte verbal indígena. Ele coletou um considerável repertório 
de narrativas, cantos e fórmulas mágicas de raro valor cultural e artístico, 
além de uma considerável coleção de objetos e artefatos etnográficos, 
espalhados pelos museus alemães financiadores, ou não, de sua empresa. 
(CARVALHO, 2015, p. 50) 

 

Desse modo, não obstante os relatos de suas principais expedições 

(publicados em 1909/1910, 1916, 1917, 1923) reproduzam a filosofia da época na 

justificativa das suas expedições e na própria publicação das obras, o importante é 

que seus registros compreendem uma vasta documentação do cotidiano dos povos 

indígenas que visitou, incluindo, para tanto, registros da língua, mitologia, cantos, 

danças e rituais xamânicos, além de fotografias, desenhos, vocabulário e letras de 

músicas. 

E é objetivando ampliar sua pesquisa que ele retorna à América do Sul em 

1911, dirigindo-se ao Norte do Brasil e à Venezuela, subindo, a partir de Manaus, o 

Rio Negro e o Rio Branco. Já em Boa Vista, após constatar a problemática situação 
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política local, o viajante descreveu um baile na casa de um dos moradores mais 

influentes do lugar:  

 

O baile é bastante monótono, como são todos desse tipo. Nada original. 
Danças européias: valsa, mazurca, quadrilha, como em nosso país. 
Algumas moças são bem bonitas, de todos os matizes; algumas delas estão 
usando vestidos sem cintura que lhes caem bem, outras estão meio fora de 
moda, todas em tons claros e leves; os homens vestem ternos escuros de 
confecção de Manaus. Orquestra: violão, flauta, gramofone. [...]. O salão de 
baile é uma espécie de varanda, e os empregados índios ficam olhando por 
sobre a mureta de adobe. Dança arrastada. Muita poeira. A única visão 
realmente agradável é oferecida por uma cadela que, durante uma pausa 
na dança, se põe à vontade no salão para amamentar seu filhote. (KOCH-
GRÜNBERG, 2006, p. 40) 

 

A visão da cadela amamentando seu filhote no meio do salão de baile como 

única cena capaz de quebrar a monotonia mostra o pouco interesse que o pesquisador 

tinha pela vida social urbana. E ele confessa: “tenho de admitir, sinto-me muito melhor 

neste ambiente selvagem do que na caricatural civilização que deixei há pouco”  

(KOCH-GRÜNBERG, 2006, p. 49). Essa confidência feita pelo alemão revela a 

principal meta de sua viagem: encontrar e estar no meio do “ambiente selvagem”. 

De certa maneira, pode-se pensar que, para o viajante, a viagem estabelece 

uma espécie de pausa na vida dele ao ser tirado do seu mundo conhecido e levado a 

enfrentar o desconhecido, o novo, a diversidade. Com base nessa suposição, sua vida 

só passa a ser retomada quando ele alcança seu objetivo. De outra forma, também 

podemos pensar essa angústia em atingir suas metas como o indício de um desejo 

do exótico, da necessidade da fuga do lugar comum ou da cotidianidade europeizante 

da província. 

São os trabalhos desse alemão que Mário encontra e cuja leitura faz de 1926 

o ano da gênese de Macunaíma. A leitura que faz do volume II é no original alemão, 

publicado em 1924, com a compreensão autodidata que tinha da língua aprendida 

entre 1922 e 1924. A cultura alemã preenche lacunas e o ajuda a afastar-se da 

francesa, como uma espécie de fuga ao mal de Nabuco, como justifica no ensaio 

“Teutos mas músicos”, de 1939: “A coisa nacional [...] me dava o assunto que podia 

provocar em mim um abrasileiramento teórico que não me satisfazia, ou por outro lado 

não me dava alimento intelectual bastante para que eu continuasse a cultivar com 

liberdade meu espírito” (ANDRADE, 1963, p. 314). 

No artigo “O Macunaíma de Mário de Andrade nas páginas de Koch-Grünberg” 

(2013), Telê Ancona Lopez aponta como a cultura germânica exerce uma 
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preponderante influência sobre sua produção (entre diversos textos críticos e Amar, 

verbo intransitivo, só para citar alguns exemplos), especialmente em se tratando das 

discussões empreendidas em torno de nacionalismos e música: “Poeta e leitor havia 

se achegado ao romantismo alemão e, em 1922, Pauliceia desvairada espelhara a 

lição da Gedichte (Verlag des Volksbildungsvereins de Wiesbaden, 1909) e do Heine’s 

Buch der Lieder” (LOPEZ, 2013, p. 153). 

No ensaio de 1939, Mário faz uma defesa corajosa e entusiasmada da 

necessidade da presença da cultura germânica quatro meses após o início da 

Segunda Grande Guerra, em um momento marcado politicamente pela oposição 

ocidental ao povo alemão. Essa defesa instiga a confissão: “tenho que provocar uma 

guerra de morte dentro do meu cérebro, só alemão” (ANDRADE, 1963, p. 315). 

Entre leituras do alemão e dos alemães, Koch-Grünberg e seus trabalhos sobre 

o Brasil. Além dos volumes da obra Vom Roraima zum Orinoco, questiona a Cascudo 

(carta de 21/04/1937 com resposta em 09/05/1937) acerca dos textos Danças 

mascaradas dos índios dos altos Rios Japurá e Negro, Primórdios da Arte na Floresta 

Virgem e Desenho entre os Homens Primitivos. 

Nas páginas do lendário alemão encontramos a principal marginália produzida 

por Mário, revelando não apenas elementos de tradução como anotações e ideias 

decorrentes da leitura. São as notas ali grafadas que apontam os caminhos 

percorridos por Macunaíma, atualizando, sob a égide criteriosa da crítica genética, 

não apenas seus autógrafos, mas um trabalho que deve tributo à professora Telê e 

seu A Margem e o Texto. 

 

3.1 Apontamentos autógrafos, notas de tradução e notas de pesquisa 

 

Conhecer e estudar os apontamentos autógrafos de Mário de Andrade torna-

se necessário para entender como a construção do seu projeto literário nasce e evolui. 

No campo da marginália, é a crítica genética que oferece diretrizes que norteiam o 

entendimento de cada etapa do processo criativo. Conforme define a professora Telê, 

 

O termo marginália, emprestado do latim, designa o conjunto das notas que 
os leitores introduzem nas margens e entrelinhas das páginas, no verso das 
capas ou nas folhas de guarda dos livros ou em periódicos sobre os quais se 
inclinam, anotações as quais, muitas vezes, se prolongam em folhas 
manuscritas, recortes de jornais ou revistas, postos no interior dos volumes. 
Na marginália apensa, como a denomino. A marginália define-se como a 
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justaposição do autógrafo espontâneo, a tinta ou grafite, às linhas impressas, 
configurando um diálogo que ali toma corpo. (LOPEZ, 2007, p. 33) 

 

É a marginália de Mário no volume II de Koch-Grünberg que nos interessa, 

ajudando-nos a entender o percurso de criação de Macunaíma e quais os possíveis 

caminhos que ele tomou e para os quais todos convergiram em busca de sua 

apreensão do Brasil pela arte literária, seu projeto maior. Entender isso logo de saída 

abre as portas não apenas da biblioteca do escritor, às vezes literalmente, mas da 

compreensão que é lá seu laboratório de criação  

No campo da crítica genética, as notas marginais são a materialização das 

instâncias dos momentos de criação. Conhecer as etapas de leituras operadas via 

marginália é tornar-se cúmplice não apenas do diálogo entre matriz e autor, mas 

também do desnudamento que esse saber provoca entre leitor e obra. Além disso,  

 

As notas marginais autógrafas fazem parte do universo da criação de outros 
textos e, na medida em que se enquadram no percurso de uma nova 
escritura, duplicam a natureza documental do objeto livro (ou jornal/revista); 
ao texto impresso existente em uma biblioteca soma-se, então, o manuscrito. 
A combinação do texto impresso com o manuscrito renova o sentido do livro; 
duplica-lhe a significação. (LOPEZ, 2007, p. 33) 

 

No caso de Mário e sua biblioteca, para sua primeira edição, Macunaíma tem 

o lendário alemão como matriz e passa a manuscrito para a segunda edição, posto 

que serve como prova para as correções que foram feitas no exemplar de trabalho 

após sua publicação. O estudo de ambos mostra etapas do projeto literário de Mário 

e ajuda o leitor a decifrar seu trajeto criativo, revelando inclusive as intervenções 

sofridas, no caso do manuscrito principalmente, com os interlocutores na fase 

imediata de recepção.  

A matriz, por sua vez, serve para entender os insights e as relações que Mário 

estabelece e que são oriundas de seu arsenal leitor, considerando que, “na esfera da 

literatura, a marginália aproxima, na intertextualidade, a matéria impressa e a matéria 

manuscrita, o tempo da leitura e o da escritura; a absorção e a crítica ou a apropriação 

criativa”, como afirma Telê Ancona Lopez (2007, p. 33) 

Foi a orientação da professora Telê que nos serviu de esteio para as 

observações aqui feitas nessa sessão e que partiram do acesso ao texto Vom Roroima 

zum Orinoco, v. 2: Myten und Legenden der Taulipang aund Arekuna Indianer, 
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integrante do Acervo Mário de Andrade, em versão digitalizada. Este texto consta da 

Biblioteca com o registro Bibl. MA: E/I/l/9 e sob o código IEB: MA918.1 K76v v.2. 

O volume da Revista do Museu Paulista, de 1953, com a tradução de Henrique 

Roenick, também consta disponível em formato digital no acervo acrescido à 

biblioteca marioandradina e que ajudam as pesquisas desenvolvidas na área. Para 

configuração do texto, conforme as orientações da professora, estabeleceu-se a 

transcrição da matriz em alemão seguida das chaves de tradução de cada palavra e 

expressão transcrita. 

As etapas de transcrição da matriz e da tradução seguem a convenção 

seguinte: inicialmente, as referências completas da matriz e da fonte de tradução; para 

a matriz, a sigla T-KG (para Theodor Koch-Grünberg) com a informação da página 

transcrita; para a tradução, a sigla HR (para Henrique Roenick) também com 

informação da página; nas transcrições da matriz, Nota MA, para a transcrição das 

notas de Mário de Andrade na página em questão, como marcações, sublinhados e 

textos; o Aproveitamento cita o trecho que Mário aproveita na obra, conforme 

estabelecimento de texto feito na edição especial de 2015 publicada pela Editora Nova 

Fronteira, identificado com MAC seguido da página; as Notas de Pesquisa e 

Comentários, quando houver, trazem elementos importantes à compreensão do 

trabalho de Mário e que mostram, no conjunto, como ele decalcou seu herói. 

 

Matriz (T-KG): 

KOCH-GRÜNBERG, Theodor. Vom Roroima zum Orinoco, Ergebnisse einer Reise in 

Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911-1913, v. 2: Myten und Legenden der 

Taulipang aund Arekuna Indianer. Stuttgart: Strecker und Schroder Strecker und 

Schroder, 1924.  

Tradução (HR): 

KOCH-GRÜNBERG, Theodor. Mitos e lendas dos índios Taulipáng e Arekuná. 

Revista do Museu Paulista, n.s., vol. 7. Tradução de Henrique Roenick, revisão de M. 

C. Proença e prefácio de Herbert Baldus. São Paulo, 1953, p. 9-202. 

Edição de Macunaíma (MAC): 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Apresentação e 

estabelecimento do texto Telê Porto Ancona Lopez e Tatiana Longo Figueiredo. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. Ed. Especial. 
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INTRODUÇÃO - T-KG p. 3-30 

EINFÜHRUNG  

T-KG p. 9: „Vater des Königsgeiers“ 

Nota MA: Traço sublinhado do trecho com um fio para a margem inferior e a tradução 

proposta: “Urubú-rei”. 

 

Tradução: 

HR p. 19: INTRODUÇÃO 

HR p. 25: “Pai do urubu rei”. 

 

Aproveitamento: “Desde esse dia o urubu-ruxama que é o Pai do Urubu possui duas 

cabeças. A sombra leprosa é a cabeça da esquerda. De primeiro o urubu-rei tinha só 

uma cabeça.” (MAC, p. 175) 

Comentário: Algumas marcações indicam interesses específicos de Mário que 

aparentemente relia o texto anotando-o e traduzindo e grifando partes específicas já 

de seu interesse, como a do urubu-rei no capítulo 16 Uraricoera. 

 

 

MITO 1 - T-KG p. 33-36 

1. DER WELTBAUM UND DIE GROSSE FLUT.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

T-KG p. 33: “Er fand den Baum Wazaká, der alle guten Früchte trug, die es gibt.” 

Nota MA: Trecho sublinhado e tradução: “que havia”. 

 

Tradução: 

HR p. 45-48 

1. A ÁRVORE DO MUNDO E A GRANDE ENCHENTE 

(narrado por Akúli, índio arekuná) 

HR p. 45: “Achou a árvore Wazaká, que se achava carregada de tôdas as frutas boas 

que existem.” 

 

Aproveitamento: “Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore Dzalaúra-Iegue que 

dá todas as frutas, cajus cajás cajamangas mangas abacaxis abacates jaboticabas 

graviolas sapotis pupunhas pitangas guajiru cheirando sovaco de preta, todas essas 
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frutas e é mui alta. Os dois manos estavam com fome. Fizeram um zaiacúti com 

folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore pra 

flecharem a caça devorando as frutas.” (MAC, p. 49) 

Nota de Pesquisa: Mário aproveita o mito da Wazaká no Capítulo 5, Piaimã, com o 

nome de Dzalaúra-Iegue, a mesma que aparece no mito 11 e depois derrubada no 

29. O verbo sublinhado é traduzido do presente para o passado. 

Comentário: Sobre a narração desse mito feita por Akúli, Koch-Grünberg relata no 

diário publicado no volume I de Vom Roraima zum Orinoco: “Os dias são sombrios, 

frios e feios. Cada nuvem traz uma chuva densa e fina. Tempo típico de abril. Akúli 

não deixa o ambiente ficar triste. [...] Na maior parte do tempo ficamos todos juntos, 

agachados junto ao fogo da barraca grande, contando; de Piaimã, o malvado 

antropófago que, no fim é enganado e morto por um homem corajoso”. (KOCH-

GRÜNBERG, 2006, p. 173). 

 

 

MITO 2 - T-KG p. 36-38 

2. DER WELTBAUM UND DIE GROSSE FLUT.  

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 38: “Pirahíba, Sorubím und andere.” 

Nota MA: Cruzeta na margem esquerda e traço abaixo do trecho. 

 

Tradução: 

HR p. 48-50 

2. A ÁRVORE DO MUNDO E A GRANDE ENCHENTE 

(narrado por Mayuluaipu, índio taulipáng.) 

HR p. 50: “piraíba, surubim e outros.” 

 

Aproveitamento: “Virou numa piranha feroz pulou na lagoa arrancou o anzol e 

desvirando outra vez légua e meia abaixo no lugar chamado Poço do Umbu onde tinha 

umas pedras cheias de letreiros encarnados da gente fenícia, sacou o anzol da goela 

bem contente porque agora podia pescar corimã piraíba aruana pirara piaba, todos 

esses peixes.” (MAC, p. 114). 

Nota de pesquisa: Do mito da Wazaká narrado por Mayuluaípi, as enumerações são 

destaque para Mário, realizando a sequência de maneira desgeograficada, a fim de 
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marcar a mistura entre as regiões brasileiras. Processo semelhante aparece também 

nas notas do Turista Aprendiz, como exemplificado aqui no primeiro capítulo. 

 

 

MITO 4 - T-KG p. 39-40 

4. TATEN DES MAKUNAÍMA.  

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 39: “Leute sammelten viele, viele Maniuára und steckten sie in eine groẞe 

Kürbisflasche.”  

Nota MA: Uma cruz na margem direita e um traço abaixo da palavra. 

 

Tradução: 

HR p. 50-51 

3. FEITOS DO MACUNAÍMA 

(narrado por Mayuluaipu, índio taulipáng.) 

HR p. 51: “Juntavam-se muitas, muitas Maniuára, que eram colocadas dentro duma 

cabaça.” 

 

Comentário: Maniuára é uma espécie de formiga encontrada na Amazônia, 

popularmente conhecida como saúva-limão, por ser do tipo comestível, é servida em 

pratos típicos da alta gastronomia da região. Embora a formiga apareçaem muitas 

pesquisas do Mário, como identifica Proença em Roteiro de Macunaíma, e a saúva 

seja a chave de seu slogan, como aponta Lopez (1974), em A Margem e o Texto, a 

Maniuára não é aproveitada na obra.  

 

 

MITO 5 - T-KG p. 40-42 

5. WEITERE TATEN DES MAKUNAÍMA.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

T-KG p. 40: “Da begegnete e reinem Menschen, der fischte Aimará.” 

Nota MA: Uma cruz na margem esquerda e um traço abaixo da palavra. 

T-KG p. 41: “Ich werde mich in eine Piránya verwandeln und ihm die Angel abreiẞen!”  

Nota MA: Uma cruz na margem direita e um traço abaixo da palavra. 
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T-KG p. 42: “Makunaíma begegnete Leuten, die Kaschirí machten. Andere Leute 

kamen zum Trinkfest und tanzten den „Tukúzi“ und liefen zum Haus, wo es Kaschirí 

gab.” 

Nota MA: Duas cruzes na margem esquerda e traços abaixo das palavras. 

 

Tradução: 

HR p. 51-53 

5. MAIS FEITOS DO MAKUNAÍMA 

(narrado por Akúli, índio Arekuná.) (1) 

HR p. 52: “Então êle encontrou um homem que estava pescando aimará.” 

HR p. 52: “Transformar-me-ei numa piranha e lhe arrebentarei o anzol!” 

HR p. 53: “Makunaíma encontrou gente que fazia caxiri. Outros vieram assistir à festa, 

dançaram Tukúzi e correram para a casa onde havia caxiri.” 

(Tukúzi: nota 9 – dança preferida por estas tribos.) 

 

Aproveitamento: Aimará aparece 5 vezes na sequência da p. 114 do capítulo 11 A 

Velha Ceiuci: “Fez um anzol com cera de mandaguari mas bagre mordia, levava anzol 

e tudo. Porém tinha ali perto um inglês pescando aimarás com anzol de verdade.” 

(MAC, p. 114). 

Piránya, tradução de piranha, é aproveitada 6 vezes, sendo a primeira aparição no 

capítulo 5 Piaimã: “Porém no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes 

que de quando em quando, na luta pra pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam 

aos cachos pra fora d’água metro e mais.” (MAC, P. 44). 

Kaschirí aparece 4 vezes e já no capítulo 1 Macunaíma: “Quando tudo estava pronto 

Macunaíma pediu pra mãe que deixasse o caxiri fermentando e levasse ele no mato 

passear.” (MAC, p. 17). No capítulo 7 Macumba, o aproveitamento com detalhes da 

bebida: “Então veio a vez de beber. E foi lá que Macunaíma provou pela primeira vez 

o caxiri temível cujo nome é cachaça. Provou estalando com a língua feliz e deu uma 

grande gargalhada.” (MAC, 69). No epílogo, o caxiri é retomado como memória boa: 

“Então o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito! que era 

canto e que era caxiri com mel-de-pau, […]” (MAC, 190). 

Comentário: Como Koch-Grünberg, Mário também coleciona palavras, especialmente 

as que servirão para seus inúmeros exercícios de enumeração e mistura. É o caso do 

destaque dado às palavras grifadas no mito 5.  
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Da viagem pelo norte do Brasil e pela Venezuela durante os anos de 1911 a 1913, 

Koch-Grünberg organizou vocabulários de 23 tribos, textos de cantos medicinais e de 

magia, lendas e mitos (com transcrição da língua original seguida da tradução), 

observações escritas e visuais (fotografias) sobre os costumes e usos, fonogramas 

de cantos e filmes de danças. Exemplo disso é sua descrição da confecção do caxiri, 

típica bebida indígena fermentada: “Meu preferido é um caxiri de batata-roxa, que faz 

espuma como o vinho Assmannshäuser tinto e tem um sabor agridoce e refrescante, 

ligeiramente parecido com suco de framboesa fermentado. É verdade que, primeiro, 

a massa é mastigada, mas nunca por mulheres velhas, sempre por mocinhas que, na 

maioria das vezes, destacam-se por seus belos dentes brancos, de modo que a coisa 

é bem apetitosa. Um caxiri esbranquiçado, de milho, também é muito saboroso. 

(KOCH-GRÜNBERG, 2006, p. 61-62) 

 

 

MITO 7 - T-KG p. 45-47 

7. WIE DER STACHELROCHEN UND DIE GIFT-SCHLANGE IN DIE WELT KAMEN.  

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

Nota MA: Três cruzes na margem direita ao lado do título. 

T-KG p. 45 (nota de rodapé): “Caladium arborescens, von den Brasilianern Anínga 

genannt.” (nota de rodapé 4 referente à expressão “Makumúku-yeg”) 

Nota MA: Um traço abaixo da palavra com um fio puxando para a margem inferior e 

uma cruz assinalada. 

 

Tradução: 

HR p. 56-57  

7. COMO A ARRAIA E A COBRA VENENOSA VIERAM AO MUNDO 

(narrado por Mayuluaipu, índio taulipáng) 

HR p. 56: “Caladium arborescens, chamada pelos brasileiros aninga (nota de rodapé 

3, referente à expressão “Makumúku-yeg” que, segundo explicação da nota, é uma 

“flor branco-amarelada, larga, com duas barbatanas inferiores e lembra, na forma, 

uma arraia, sendo o rabo representado pelo talo e o espinho pelo brôto.”) 
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Aproveitamento: “Maanape gostava muito de café e Jiguê muito de dormir. 

Macunaíma queria erguer um papiri pros três morarem porém jamais que papiri se 

acabava.” (MAC, p. 55) 

Anínga: “A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de aninga na beira do rio.” 

(MAC, p. 16) e “Nos ramos das ingazeiras das aningas das mamoranas das embaúbas 

dos catauaris de beira-rio o macaco-prego o macaco-de-cheiro o guariba o bugio o 

cuatá o barrigudo o coxiú o cairara, todos os quarenta macacos do Brasil, todos, 

espiavam babando de inveja.” (MAC, p. 45) 

Comentário: O enredo do mito e sua ação são aproveitados no capítulo A Francesa e 

o Gigante. No mito 9, os irmãos Makunaíma e Jiguê estão pescando e em Mário estão 

com preguiça tentando construir um lugar para morarem (papiri ou tapiri como se usa 

em Roraima); Na narrativa indígena, Makunaíma cria a arraia e o irmão a cobra 

venenosa, enquanto em Macunaíma tem-se a criação da tatorana (lagarta rosada), do 

marandová (lagarta do café) e da bola de couro (futebol), causa de alguns problemas 

brasileiros, conforme apontados por Lopez (1974, p. 36). 

Anínga está entre as palavras que despertam interesse em Mário, usando-a em seu 

recursos de enumeração nos capítulos 1 e 5. 

 

 

MITO 9 - T-KG p. 47-48: 

9. MAKUNAÍMA IN DER SCHLINGE DES PIAI’MA. 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 47: [Piaima] “Dann sagte er zu dem Köcher: ‘Deine Mutter ist fetter als du!’ Er 

hielt den Köcher für das Kind des Makunaíma.” 

Notas MA: 

1. Palavra grifada no título: “Schlinge” e tradução proposta, na margem direita: 

“girau?”. 

2. Esboço traçado abaixo do trecho, ligado por um fio à continuação da ideia/frase na 

margem inferior, incluída a substituição do advérbio (rasura): “Macunaíma pensou:/ 

mas será então mesmo que / Piaimã imagina que sou mulher! Cai fora, sem 

vergonha!” 

 

Tradução: 

HR p. 57-58 
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9. MAKUNAÍMA NO LAÇO DO PIAI’MÃ.  

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 58: [.Piaima] “Então disse a carcás: ‘Tua mãe é mais gorda que tu!’ Êle pensou 

que a carcás era filho de Makunaíma.” 

 

Aproveitamento: – Vossa mãe é tão cheirosa e gordinha que nem você, criatura? E 

revirou os olhos de gozo. Ele estava maliciando que o mênie era filhinho da francesa. 

E a francesa era Macunaíma o herói.” (MAC, p. 60). 

A anotação de Mário à margem aparece no capítulo 6: “‘Será que o gigante imagina 

que sou francesa mesmo!... Cai fora, peruano senvergonha!’” (MAC, p. 59). 

Nota da pesquisa: Mário faz inúmeras marcações de tradução ou hipóteses de 

tradução ao longo de sua leitura do alemão.  

No capítulo 6, Mário apropria-se do mito 9 para o episódio A Francesa e o Gigante, 

unindo a ele o conto africano do macaco e a boneca de pixe, a quem o narrador chama 

de Caterina/Catita. Neste episódio também aparece o uso de frases mágicas como 

em Aladin e os 40 ladrões, de As mil e uma noites, e o “Abre-te, Sésamo!” usada por 

Piaimã para abrir seu cesto: “– Abra a boca, cesto, abra a vossa grande boca!” (MAC, 

p. 60).  

 

 

MITO 10 - T-KG p. 48 

10. MAKUNAIMA UND PIAI’MA 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

Nota MA: No índice, fio ligando essa narrativa à narrativa 26 (“Piai’mas Tod”).  

 

Tradução: 

HR p. 58-59 

10. MAKUNAÍMA e PIAI’MÃ 

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

 

 

MITO 11 - T-KG p. 48-50 

11. MAKUNAÍMAS TOD UND WIEDERBELEBUNG.  

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 
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Nota MA: Três cruzes na margem esquerda ao lado do título. 

T-KG p. 50: “Nach kurzer Zeit erhob sich Makunaíma, ganz geschwitzt.”  

Nota MA: Trecho grifado com fio levando para uma anotação na margem superior: 

“fraquinho, fraquinho. Maanape deu guaraná pra ele comer e Macunaima ficou taludo 

outra vez”. 

 

Tradução: 

HR p. 59-60 

11. MORTE E RESSURREIÇÃO DE MAKUNAÍMA 

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 60: “Pouco tempo depois, Makunaíma levantou-se, todo suado.” 

 

Aproveitamento: “Maanape chorou muito se atirando sobre o corpo do mano. Depois 

descobriu o esmagamento. Maanape era feiticeiro. Logo pediu de emprestado pra 

patroa dois cocos-da-Baía, amarrou-os com nó-cego no lugar dos toaliquiçus 

amassados e assoprou fumaça de cachimbo no defunto herói. Macunaíma foi se 

erguendo muito desmerecido. Deram guaraná pra ele e daí a pouco matava sozinho 

as formigas que inda o mordiam.” (MAC, p. 130). 

Comentário: Neste mito, a árvore Dzalaúra-yegue volta a aparecer. O guaraná como 

ingrediente que dá vitalidade e o fumo do tabaco como elemento mágico foram 

usados. Na sequência narrativa de Mário, com algumas e poucas alterações, o mito é 

apropriado integralmente, como aponta a professora Telê (1974, p. 43). 

 

 

MITO 13 - T-KG p. 51-53 

13. AKALAPIŽEMA UND DIE SONNE.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

T-KG p. 52: 

1. “[Denn es war schon spät geworden.] Wéi erwärmte den Mann. Wéi fürthe ihn immer 

weiter mit sich in die Höhe.” 

2. “Da begegneten ihm einige junge Mädchen, die Töchter des Aasgeiers.” 

T-KG p. 53: “Akālapižeima heiratete eine Tochter des Aasgeiers und gewöhnte sich 

an das Leben. Er war unser Vorfahr, der Vater aller Indianer.” 

Notas MA:  
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T-KG p. 51: Três cruzes na margem direita ao lado do título e a chamada “( ' )” para 

uma nota na margem inferior: “( ' ) aproveitar bem esta lenda pra demonstrar falta de 

caráter e cinismo de Macunaíma”. 

T-KG p. 52:  

1. Pequeno círculo entre as duas primeiras frases, após o colchete, do qual parte um 

fio para o esboço na margem superior, que remete à sequência na construção do 

episódio, na margem esquerda:  

“Wéi, o Sol arranja fogo como está na lenda nº 23, pg. 76, tirando da perna. Porêm 

quando ele manda Macunaíma embora ele dá pra êste a pedra Vató, pra fazer fogo”/. 

“Descrever o gôsto pela quebreira e o tédio de Macunaíma. Ele pega num urucungo 

que o Sol trazia na barca, vindo da África e canta ũa moda mole. (A moda, tirar em 

um dos cantos mais bestas da Poranduba.)” 

2. Grifo na menção aos personagens “Töchter des Aasgeiers” (filhas do urubu) e fio 

remetendo à substituição destinada à apropriação da narrativa indígena no segmento 

do esboço de Macunaíma, na margem esquerda: “uma portuguesinha”. 

T-KG p. 53: Trecho grifado com um fio levando à margem superior com a seguinte 

anotação: “Um belo dia Macunaíma deu o fora na portuga por causa duma colocação 

de pronomes da pronúncia e preferiu as francesas”. 

 

Tradução: 

HR p. 61-63 

13. AKALAPIJÉIMA E O SOL 

(narrado por Akúli, índio Arekuná). 

HR p. 62: 

1. “(Porque já era tarde). Wéi aqueceu o homem, ficou muito quente e ele sofreu com 

o calor. Wéi o levou cada vez mais consigo para a altura.” 

2. Ali se encontrou com algumas moças, as filhas do urubu. 

HR p. 63: “Akalapijéima casou-se com uma das filhas do urubu e acostumou-se àquela 

vida. Foi nosso ancestral, o pai de todos os índios.” 

 

Aproveitamento: “Porém por causa dela estar velha vermelha e tão suando o herói 

não maliciava que a coroca era mesmo a Sol, a boa da Sol poncho dos pobres. Por 

isso pediu pra ela que chamasse Vei com seu calor porque ele estava lavadinho bem 

mas tremendo de tanto frio.” (MAC, p. 76). 
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Comentário: Com poucas alterações, a ação do mito é aproveitada na totalidade. No 

mito, a árvore aparece novamente e Mário a troca por um sapo no capítulo 8. A 

preguiça e o torpor provocados pelo calor, são explicados. A ideia de retirar uma 

canção do Poranduba Amazonense, de Barbosa Rodrigues, também aparece no 

capítulo 8. As “filhas do urubu” aparecem seguindo a sugestão que teve na leitura por 

“portuguesinha”: “Logo topou com uma que fora varina lá na terrinha do compadre 

chegadinho-chegadinho e inda cheirava no-mais! um fartum bem de peixe.” (MAC, p. 

79). 

 

 

MITO 20 - T-KG p. 61-63 

20. MAUAI-PODOLE, E'MORON-PODOLE, PAUI-PODOLE.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

T-KG p. 62: “c. Dann ging der Schwager des Zauberarztes in den Wald, um zu jagen. 

Er fand Pauí-pódole, den Vater des Mutum. Dann kehrte er zurück. Er sagte zu seiner 

Frau, er habe Pauí-pódole gefunden; er sei auch Kamayuá begegnet. Er sagt, er sei 

ausgegangen, um Pauí-pódole mit dem Blasrohr zu schieẞen, aber der Pfeil habe ihn 

nicht erreicht, weil jener zu hoch gesessen habe.” 

Nota MA: Anotação à margem esquerda: “Pai do Mutum. Ver Poranduba pg. 237 a 

mesma lenda” 

 

Tradução: 

HR p. 70-72 

20. MAUAÍ-PÓDOLE, E’MORÓN-PÓDOLE, PAUÍ-PÓDOLE 

(narrado por Akúli, índio Arekuná). 

HR p. 71: “c) Então o cunhado do médico-feiticeiro foi ao mato, para caçar. Achou 

Pauí-pódole. Voltou. Êle disse à mulher que tinha achado Pauí-pódole, o pai do mutum 

e que se encontrava também com Kamaiuá. Êle disse que tinha saído para abater 

Pauí-pódole com a sarabatana, mas que a seta não chegou até lá, porque êle se 

achava muito alto.” 

Aproveitamento: “Aquelas quatro estrelas lá é o Pai do Mutum! juro que é o Pai do 

Mutum, minha gente, que para no campo vasto do céu!... Isso foi no tempo em que os 

animais já não eram mais homens e sucedeu no grande mato Fulano. Era uma vez 

dois cunhados que moravam muito longe um do outro. Um chamava Camã-Pabinque 
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e era catimbozeiro. Uma feita o cunhado de Camã-Pabinque entrou no mato por amor 

de caçar um bocado. Estava fazendo e topou com Pauí-Pódole e seu compadre o 

vagalume Camaiuá. E Pauí-Pódole era o Pai do Mutum.” (MAC, p. 101). 

Comentário: É no Poranduba Amazonense que Mário vai buscar também a lenda 

makuxi do Pai do Mutum, mas o aproveitamento em Macunaíma é o da narrativa de 

Koch-Grünberg. A lenda do Cruzeiro do Sul aparece em uma das cenas emotivas da 

obra, em que Macunaíma conta a história do Pauí-Pódole, o Pai do mutum, o 

verdadeiro Cruzeiro do Sul, e comove o povo que o escuta: “Macunaíma parou 

fatigado. Então se ergueu do povaréu um murmurejo longo de felicidade [...]. E era 

imenso o contentamento daquela paulistanada [...].O povo se retirou comovido, feliz 

no coração cheio de explicações e cheio das estrelas vivas.” (MAC, p. 103). 

 

 

MITO 21 - T-KG p. 63-68 

21. WIE DIE ZAUBERÄRZTE, DER TABAK UND ANDERE ZAUBERMITTEL IN DIE 

WELT KAMEN.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

T-KG p. 68: “Die Mauarí haben ihm alles gepflanzt.” 

Nota MA: Palavra grifada com traço levando até a nota de notapé 2: “’Eine Art Mauarí 

(Berggeister), aber ‘Leute’, die für die gewönhnlichen Menschen unsichtbar sind. Nur 

die Zauberärzte können sie sehen und mit ihnen verkehren.’ Erklärender Zusatz des 

Erzählers.” 

 

Tradução: 

HR p. 72-76 

21. COMO OS MÉDICOS-FEITICEIROS, O FUMO E OUTRAS DROGAS MÁGICAS 

VIERAM AO MUNDO 

(narrado por Akúli, índio arekuná). 

HR p. 76: “Foram os Mauarí que fizeram a plantação.” 

Nota de rodapé (26): “Uma espécie de Mauarí (espíritos da montanha), mas “gente”, 

que só pode ser vista pelos médicos-feiticeiros, que têm relações com os mesmos”. 

Explicação do narrador. 
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Aproveitamento: “Que mundo de bichos! que despropósito de papões roncando, 

mauaris juruparis sacis e boitatás” (MAC, p. 46). 

 

 

MITO 25 - T-KG p. 77-78 

25. PU'YITO. WIE TIERE UND MENSCHEN IHREN AFTER BEKAMEN. 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 77: “3 Eine Art kleiner Aal, der in den Gebirgsgewässern vorkommt.” (nota de 

rodapé 3 referente à “Karoíd”: “Dann kam der kleine Fisch Karoíd und erbat sic hein 

Stück.”) 

Nota MA: Palavra grifada com um traço indicando a tradução proposta: “enguia”. 

T-KG p. 78: “Er hat noche heute den After am Hals.” 

Nota MA: Traço com anotação à margem superior: “Então é que os bichos homes (sic) 

aves vieram pedir e se formou uma confusão danada. Os papagaios estavam tão 

atrapalhados que gritaram. Homens, bichos, aves levaram um susto e fugiram. Então 

os papagaios atiraram os pedaços de puíto que caíram nos / animais fugindo e 

grudaram no trazeiro de todos. Por isso é que todos são assim. Menos o peixe e a rã.” 

T-KG p. 78: “Das ist der After, den wir jetzt haben. Wenn wir ihn nicht hätten müẞten 

wir durch den Mund kacken, oder wir müẞten platzen.” 

Nota MA: Palavra grifada com traço indicando tradução proposta: “arrebentar”. 

 

Tradução: 

HR p. 84-85 

25. PU’IITO. COMO GENTE E ANIMAIS RECEBERAM O SEU ÂNUS 

(narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 85: “(2) uma pequena espécie de enguia, que existe nas águas das regiões 

montanhosas.” (nota de rodapé 2 referente à Karoíd: “Veio então o pequeno peixe 

Karoíd e também pediu um pedaço para sí.”) 

HR p. 85: “Ainda hoje tem o ânus no pescoço.” 

HR p. 85: “Assim foi com o ânus, que agora temos. Se não o tivéssemos, tínhamos 

que defecar pela boca, ou então arrebentar.” 

 

Comentário: Do mito, Mário aproveita a palavra “puíto”, usando-a para explicar o 

princípio do processo de inserção de uma palavra por meio da esteira linguística, 
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aproveitando também para satirizar as teorizações empoladas da academia: “Mas o 

caso é que ‘puíto’ já entrara pras revistas estudando com muita ciência os idiomas 

escrito e falado e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse elipse 

síncope metonímia metafonia metátese próclise prótese aférese apócope haplogia 

etimologia popular, todas essas leis, a palavra “botoeira” viera a dar em “puíto”, por 

meio duma palavra intermediária, a voz latina “rabanitius” (botoeira-rabanitius-puíto), 

sendo que rabanitius embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram 

os doutos que na certa existira e fora corrente no sermo vulgaris.” (MAC, p. 99). 

Sobre isso, a professora Telê entende que “o fundamental a ser observado aqui, é 

entretanto, a aplicação ativa que Mário de Andrade faz do lendário à literatura erudita. 

Ativa, porque se serve dele não como forma descritiva, mas para pôr em discussão 

problemas brasileiros: língua, instituições, costumes. Acredito que a transformação do 

mito foi mais significativa para o romance do que a sua simples narração que seria 

uma história a mais e não uma discussão maliciosa de valores” (LOPEZ, 1974, p. 77).  

 

 

MITO 26 - T-KG p. 78-81 

26. PIAI'MAS TOD. 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

Nota MA: No índice, fio ligando essa narrativa à narrativa 10 (“Makunaima und 

Piai’ma”).  

T-KG p. 79: “Da sagte Piaḭ’mā: „Tue das nicht, Schwager!“” 

Nota MA: Trecho grifado com fio puxando para a margem superior e a tradução 

proposta: “Foi isso não, patrício!”. 

T-KG p. 79: “Als Piaḭ’mā zu ihm zurückflog, zerschlug ihm der Mann das Schienbein.” 

Nota MA: Palavra com grifo e anotação à margem inferior com tradução: “canela”. 

 

Tradução: 

HR p. 85-88 

26. A MORTE DE PIAI’MÃ 

(Narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 86: “Piai’mã disse: ‘Não faça isto, cunhado!’” 

HR p. 87: “Quando Piai’mã voou para junto dele, quebrou-lhe a perna.” 
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Aproveitamento: “– Faz isso não, patrício!” (MA, p. 147). 

Comentário: Ambas as expressões, “parente” e “patrício” são formas de tratamento 

mas também podem ser, em certa medida, compreendidos gentílicos. Se “parente” 

indica pertencimento à etnia, “patrício” remete à mesma pátria. Nesse sentido, por 

exemplo, patrício (Portugal), paisano (Itália) e parente (indígena brasileira) têm o 

mesmo sentido de pertença. Mais adiante, Mário usa a expressão “parente”: “– Que 

está fazendo aí, parente!” (MAC, p. 166) ou ainda no capítulo final: “Não fazia mal que 

fosse brilho inútil não, pelo menos era o mesmo de todos esses parentes” (MAC, p. 

184). 

 

 

MITO 28 - T-KG p. 92-98 

28. ETETO. WIE KASANA-PODOLE, DER KÖNIGSGEIER, SEINEN ZWEITEN KOPF 

ERHIELT. 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 92: “Es war einmal ein Jüngling namens Etetó.” 

Nota MA: Palavra grifada com um fio puxando para a margem superior e a anotação: 

“Jiguê”. 

T-KG p. 92: “Sein Schwager ging seinen Spuren nach, weil er so viele Fische 

heimbrachte.” 

Nota MA: Palavra grifada com anotação à margem direita: “Macunaíma”. 

Nota MA (T-KG p. 93): Anotação à margem direita, ao lado do segundo parágrafo da 

página: “A segunda história daqui ou a primeira (a menos interessante tirar e pra 

variar), então M. vai caçar e conta a mentira nº 3 pg. 150.” 

T-KG p. 96: “[Die Schwiegermutter hatte zum Schatten seines Schwagers gesagt: 

„Wenn Etẹtó von den Frünchten ibt, so verwandele ihn in einen Wẹwé, einen 

Vielfraẞ!“]” 

Nota MA: Linha puxando para a margem esquerda com a nota: “e Macunaíma virou 

Macunaíma outra vez”. 

T-KG p. 97: “Nähe  seines Hauses, setzte auf einen Stein und schrie: „Bring Feuer! Ich 

finde den Weg nicht mehr! Beleuchte den Weg!“ Da kam seine Frau mit einem 

Feuerbrand. [...] Dann schrie er von neuem: „Bring anderes Feuer! Das Feuer ist 

erloschen!“ Da kamen drei Männer.” 
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Nota MA: Trechos grifados com anotações à margem, respectivamente: “Foguinho, 

cunhado”, “a princesa”, “Foguinho, mano” e “Maanápe”. 

T-KG p. 97: “Die Leute sagten: „Er ist weg!“ 

Nota MA: Palavra com grifo e a nota à margem direita: “Macunaíma”. 

 

Tradução: 

HR p. 98-103 

28. ETETÓ. COMO KASÁNA-PODOLE, O URUBU-REI, RECEBEU A SUA 

SEGUNDA CABEÇA 

(Narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 98: “Era uma vez um rapaz chamado Etetó.” 

HR p. 98: “Seu cunhado seguiu-lhe as pegadas, a ver por que trazia tantos peixes 

para casa.” 

HR p. 99: “O cunhado pegou muitos peixes. Depois procurou a cabaça, mas não a 

achou mais. Foi para casa, levando os peixes. Quando chegou em casa, disse logo a 

Etetó que tinha perdido a cabaça dêle. Etetó zangou-se e disse-lhe que não devia ter 

pegado na cabaça, pois por meio dela tinha peixes todos os dias. Etetó saiu a procura 

da cabaça. Procurou e procurou. Ficou sabendo que os peixes a tinham engulido.” 

 

Nota da pesquisa: Mário de Andrade faz referência aqui à “mentira nº 3 pg. 150” (em 

Roenick, p. 152): “3. Um dia Kaláwunség achou o rasto de um veado e o seguiu 

durante muito tempo. Abaixou-se para olhar as pegadas. De repente o veado estava 

postado diante dele, bem perto e lhe perguntou: ‘Quem estás procurando, 

Kaláwunség’ Êste respondeu: ‘Quem? Você!’, pegou na espingarda e matou o veado. 

Depois contou isso aos outros. Mas era uma mentira.” 

HR p. 102: “(A sogra havia dito à sogra do seu cunhado: “Quando Etetó comer das 

frutas, transforme-o num Wewé, um glutão!”) (16) 

Nota da pesquisa: Nota de rodapé 16, referente à nota de rodapé 3 no texto em 

alemão: “um quadrúpede mitológico, que tudo come: um espectro. Traduzindo para o 

português: ‘glutão’, quer dizer: ‘come-tudo’”. 

HR p. 102: “Chegou perto de casa, onde sentou-se numa pedra e gritou: ‘Traga fogo! 

Não acho mais o caminho! Ilumine o caminho!’ Veio sua mulher com um facho. [...]. 

Então gritou de novo: ‘Traga mais fogo! O fogo se apagou!’ Vieram então três 

homens.” 



81 

HR p. 103: “Os homens disseram: ‘Êle foi embora!’” 

 

Aproveitamento: “No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que Jiguê fosse 

pescar, saiu atrás. Descobriu tudo.” (MAC, p. 165). 

“E vai, matei o catingueiro que comi com tripa e tudo. Vinha trazendo um naco pra 

vocês, vai, escorreguei atravessando o ipu, dei um tombo, naco foi parar longe e 

tanajura sujou nele. / A peta era tamanha que Maanape desconfiou. Maanape era 

feiticeiro. Chegou bem rente do mano e perguntou: / – Você foi na caça? / – Quer 

dizer... fui sim. / – O que você caçou? / – Viado. / – Qual! / Maanape fez um grande 

gesto. O herói piscou de medo e confessou que tudo era lorota.” (MAC, p. 166). 

“Sentou numa pedra e berrou: / – Foguinho, cunhada princesa! / A princesa coxeando 

muito porque estava doente de zamparina veio com um tição alumiando caminho. A 

sombra engoliu o fogo e a cunhada. Berrou de novo: / – Foguinho, mano Maanape! / 

Maanape veio logo com outro tição alumiando caminho. E se arrastava molengo 

porque barbeiro chupara sangue dele e Maanape estava opilado. A sombra engoliu 

fogo e mano Maanape. Berrou: / – Foguinho, mano Macunaíma!” (MAC, p. 170). 

Comentário: No fabulário indígena, Wewé é antropófago, o come-tudo mítico. Em 

Macunaíma, Jiguê sombra de certa forma incorpora essa personalidade, tendo seu 

fim como a segunda cabeça do Urubu-rei. No capítulo 16 da narrativa marioandradina, 

a origem do Boi-Bumbá, elemento presente em quase todo o folclore nacional, 

também é explicada. Segundo Gilda de Mello e Souza, “o boi – ou a dança que o 

consagra – funcionava como um poderoso elemento ‘unanimizador’ dos indivíduos, 

como uma metáfora da nacionalidade” (2003, p. 17). Por sua vez, Telê Ancona Lopez 

entende que a presença de uma dança dramática dentro do arcabouço folclórico 

nacional é retrato do “inconsciente coletivo, preso ao que o escritor considera ‘forças 

vitais’, exemplificado na motivação sentida pelo povo para trazer para o cotidiano 

parcelas da cerimônia anual do culto ao Boi” (1972, p. 132). Além disso, cabe ao Boi 

“enfeixar passado e presente, isto é, primitivismo do povo brasileiro enquanto raiz 

histórica e enquanto condição social [...] uma das características mais legítimas do 

país” (LOPEZ, 1972, p. 136). 

 

 

MITO 40 - T-KG p. 124 

40. DIE AMAZONEN 
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(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu). 

Nota MA: No índice, traço à margem esquerda do título. 

 

Comentário: Mário não aproveita este mito em Macunaíma. Entretanto, a referência 

às Amazonas vai aparecer no capítulo 3 Ci, a Mãe do Mato e capítulo 9 Carta Pras 

Icamiabas. Ele busca em outras fontes os detalhes para seus episódios, mas a ideia 

das amazonas como mulheres sem homem e dominadoras permeia a narrativa. Mas 

um detalhe chama a atenção: Macunaíma as domina e é designado Imperador do 

Mato. A relação de poder que ele estabelece sobre elas é ampliada na Carta pras 

Icamiabas, episódio central da narrativa. Nela, Macunaíma, “pedantíssimo”, 

alfabetizado e verborragicamente “culto”, exerce seu domínio sobre as Icamiabas 

fazendo uso da linguagem que havia aprendido na nova civilização. 

 

 

MITO 46 - T-KG p. 132-134 

46. DAS AUGENSPIEL. 

(Krabbe, Jaguar und Vater des Trahíra-Fisches.) 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 133: “Als sich der Jaguar erhob, um die Krabbe, zu fassen, sprang diese in 

das Wasser und verbarg sich unter dem Fuẞe eines Bacába-Blattes, das dort lag.” 

Nota MA: Grifo na palavra “Bacába”. 

 

Tradução: 

HR p. 135-137 

46. O JOGO DOS OLHOS 

(O camarão, a onça e o pai do peixe-traíra). 

(Narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 136: “Quando a onça se levantou para apanhar o camarão, este pulou para 

dentro d’água e escondeu-se debaixo do pé de uma folha de bacaba que estava ali 

perto.” 

 

Aproveitamento: “Depois cortou uma folha açu de banana-figo e se escondeu botando 

ela por riba feito capote.” (MAC, p. 145). 
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“Os manos entraram num cerrado cheio de inajás ouricuris ubuçus bacabas mucajás 

miritis tucumãs” (MA, p. 46). 

Comentário: Segundo Nunes Pereira, esse camarão que pode mandar os olhos 

passear no Palauá ou Lago do Mar também aparece na área cultural do rio Madeira, 

no Estado do Amazonas: “vamos encontrar Revuguivugui que pode fazer a mesma 

coisa; e seus olhos, saltando das órbitas, vão espantar os caçadores noturnos, 

assombrar as crianças ou espreitar o sexo das mulheres no banho...” (PEREIRA, 

1980. p. 54). 

 

 

MITO 49 - T-KG p. 140-149 

49. KONE'WO 

(Erzält vom Taulipáng Mayuluaípu.) 

T-KG p. 140: „Was machst du da, Schwager?“ 

T-KG p. 140: „Ich zerbreche meine Hoden und esse sie“ 

Nota MA: Palavras com grifo e anotações à margem superior com tradução: “patrício” 

e “bagos”. 

 

Tradução: 

HR p. 142-151 

49. KONE'WO 

(Narrado por Mayuluaipu, índio Taulipáng). 

HR p. 142: “’Que faz aí, cunhado?’” 

HR p. 142: “’Estou quebrando meus testículos para comer’.” 

 

Aproveitamento: “Quebrou de escondido outro coquinho, fingindo que era um dos 

toaliquiçus e deu pra Macunaíma comer. Macunaíma gostou bem. / – É bom mesmo, 

tio! Tem mais? / – Agora se acabou mas si o meu era gostoso que fará os vossos! 

Come eles, sobrinho!” (MAC, p. 129). 

Comentário: Em Macunaíma, é o herói que é enganado pelo macaco. Aqui, as 

expressões “cunhado” (da tradução) e “patrício” (da substituição proposta) são 

trocadas por tio e sobrinho. 
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MITO 50 - T-KG p. 149-151 

50. KALAWUNSEG DER LÜGNER.  

(Erzält vom Arekuná Akúli.) 

Nota MA: No índice, traço à margem esquerda do título. 

T-KG p. 150: “ — Da erkannten die Nachbarn, daβ es eine Lüge von ihm war. —” 

Nota MA: Ao lado do trecho do final da narrativa 2, a chamada “( ' )” para uma nota na 

margem superior: “( ' ) Os irmãos ficaram muito envergonhados porquê toda a gente 

(trecho riscado) não sabiam mentir e contaram que não eram viados porem dois ratos. 

Quando Macunaíma chegou os vizinhos perguntaram de novo pra êle. Então o que foi 

que você caçou ontem, Mac. – Dois veados, secundou. Toda a gente principiou rindo 

dele. Então M. percebeu e pra não se dar por achado deu uma grande gargalhada 

deixando todos num desaponto enorme. Os irmãos se entreolharam com inveja da 

muita inteligência muita de Macunaíma.” 

T-KG p. 150: “3. Eines Tages fand Kaláwunség Spuren eines Hirsches und ging ihnen 

weit nach. Er bückte sich nach den Spuren. Da stand der Hirsch nahe vor ihm, blickte 

nach ihm hin und fragte inh plötzlich: ‘Wen suchst du da, Kalawunség?’ Da antwortete 

Kaláwunség: ‘Wen? Dich!’, ergriff sein Gewehr und tötete den Hirsch. Dann erzählte 

er es den anderen. — Es war aber eine Lüge. — —” 

Nota MA: Chave à margem direita com a anotação ao lado na narrativa 3: “Cap. final". 

Nota MA: No final do parágrafo, fio puxando para a margem inferior com a anotação: 

“Maanape percebeu chegou pra bem rente de Macunaíma e perguntou: – Você foi na 

caça. – Fui. – O que você caçou. – Um veado. – Teve medo? – Não. Então Maanape 

fez um grande gesto, Macunaíma teve medo e confessou que era tudo mentira.” 

 

Tradução: 

HR p. 151-153 

50. KALÁWUNSÉG, O MENTIROSO. 

(narrado por Akúli, índio arekuná). 

HR p. 152: “Então os vizinhos souberam que êle estava mentindo.” 

HR p. 152: “3. Um dia Kaláwunség achou o rasto de um veado e o seguiu durante 

muito tempo. Abaixou-se para olhar as pegadas. De repente o veado estava postado 

diante dele, bem perto e lhe perguntou: ‘Quem estás procurando, Kaláwunség’ Êste 

respondeu: ‘Quem? Você!’, pegou na espingarda e matou o veado. Depois contou 

isso aos outros. Mas era uma mentira.” 
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Aproveitamento: “Toda a gente se sarapantou com o sucedido e desconfiaram do 

herói. Quando Maanape e Jiguê voltaram, os vizinhos foram perguntar pra eles si era 

verdade que Macunaíma caçara dois catingueiros na feira do Arouche. Os manos 

ficaram muito enquizilados porque não sabiam mentir e exclamaram irritadíssimos: / 

– Mas que catingueiros esses! O herói nunca matou viado! Não tinha nenhum viado 

na caçada não! Gato miador, pouco caçador, gente! Em vez foram dois ratos 

chamuscados que Macunaíma pegou e comeu.” (MAC, p. 105). 

Comentário: Conforme a professora Telê, “a mentira de Macunaíma tem explicação 

do comportamento psicológico do brasileiro que se realiza no plano do ideal, através 

das palavras, da verborragia, mentindo, contando vantagem. Mário de Andrade 

salienta frequentemente a verborragia do povo como forma de realização fictícia, traço 

que herdou dos ancestrais indígenas” (LOPEZ, 1974, p. 72). 

 

 

3.2 Seleção, ocultação, atualização e outras questões 

 

No conjunto do lendário registrado por Koch-Grünberg, é interessante destacar 

o entrelaçamento de vozes presentes: dois informantes índios, Akúli (índio Arekuná) 

e Mayuluaipu (também conhecido por José, índio Taulipáng), um falante de português 

e outro não, narrando para um alemão que também mal sabia o português. 

Primeiramente, as narrativas eram feitas pelo índio Akúli na língua Arekuná, traduzida 

para o português (certamente o não-padrão) pelo índio Mayuluaipu, que falava a 

língua Taulipáng. Finalmente, a partir da tradução feita por Mayuluaipu, Theodor 

Koch-Grünberg, que também não dominava bem o português, traduzia as narrativas 

para o alemão. 

 

José está sempre à minha disposição. [...] todo dia dita pra mim textos 
Taulipáng, contos e fórmulas mágicas, e nós os traduzimos juntos, palavra 
por palavra, para o português. Assim, aprofundo-me mais e mais nessa língua 
rica e, com trabalho fatigante, obtenho um material valioso. (KOCH-
GRÜNBERG, 2006, p.173-174). 
 
José-Mayuluaípu me contou lendas de sua tribo. Conhece muitas delas. Diz 
que seu pai, que Neves chama de papagaio por ser muito falador, conhece 
muitas mais. Ele me conta dos feitos do pérfido herói da tribo, Makunaíma. 
(KOCH-GRÜNBERG, 2006, p.148) 
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Esse “papagaio falador” pode ser coincidentemente aquele narrador do 

Macunaíma de Mário. Sobre esse entrecruzamento de vozes, o professor Fábio 

Carvalho analisa que “em razão do modelo que praticava, Koch-Grünberg não pôde 

dimensionar devidamente o fato de que novos olhos geram novos olhares e novos 

modos de ver”. (CARVALHO, 2015, p. 88). Absorto em seu projeto etnográfico, o 

alemão parece buscar uma certa “pureza” nas narrativas que registra. Sobre isso, em 

artigo que discute a relação Makunaima/Makunaíma, Carvalho destaca: 

 

Chama a atenção o fato de não terem sido mencionadas por Koch-Grünberg 
quaisquer interferências culturais e linguísticas para o estabelecimento da 
tradução, que parece deslizar, poder-se-ia dizer, sem solavancos, do 
arekuna/taurepang, língua materna dos seus informantes, para o português 
(sabe-se lá falado em qual variedade por Mayuluaípu e pelo próprio Koch-
Grünberg) e, daí, para o alemão. Nada disso parece interferir no processo de 
captação e de fixação do material, uma vez que o autor não exibe qualquer 
suspeita de que pudesse haver possíveis ruídos e distorções culturais e 
linguísticas em relação à pretensão de pureza. (CARVALHO, 2009, s/p) 

 

Desse modo, Makunaíma foi apresentado ao viajante “em diferentes versões 

dadas pelos dois índios, compondo um retrato multifacetado do famoso personagem, 

tal como duas vozes divergentes ou complementares são capazes de oferecer” 

(MEDEIROS, 2002, p. 16). Embora haja exagero na afirmação de Medeiros, pois 

foram apenas duas narrativas apresentadas ao pesquisador, houve mudança nas 

narrativas orais ao serem traduzidas/colocadas no papel, dadas as condições de 

tradução por si só provocadoras de transformação.  

Se “Contar uma estória, ou compreendê-la, pressupõe o conhecimento dos 

meios e modos de produzir sentido em determinada cultura” (JOBIM, 2002, p. 150), 

no caso de Koch-Grünberg, suas impressões e “adaptações culturais” acabaram por 

criar, de certa maneira, um novo texto. Para Jobim (2002, p. 148), “Todo narrador, por 

mais engenhoso ou criativo que se pretenda, ao visar como leitor um membro de uma 

certa comunidade, lança mão de recursos e possibilidades normatizadas e 

socialmente disponíveis, para que possa atingir sua finalidade, qualquer que seja.”. 

Koch-Grünberg escrevia para o público alemão e, partindo desse princípio, 

entenderemos a compreensão de Mário sobre esse aspecto de captação e 

transposição das narrativas a partir das “tentativas” do etnógrafo alemão em preservar 

o “original” de tudo que lhe fora narrado, embora essa seja uma ideia ingênua 

estabelecida entre o ouvinte e o narrador, no entender de Walter Benjamin, ao 

dissertar sobre o texto de Nikolai Leskov no ensaio de 1936: 
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Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o 
ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi 
narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade 
da reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades: Somente 
uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso das 
coisas, por um lado, e resignar-se, por outro lado, com o desaparecimento 
dessas coisas, com o poder da morte. (BENJAMIN, 1994, p. 210)  

 

Benjamin faz referência à morte como “sanção de tudo o que o narrador pode 

contar”. Os interesses, a memória, as sanções, a reprodução são elementos que 

precisam ser observados nas relações entre o narrador e o ouvinte. Se a narrativa oral 

caminha para a escrita, mais sanções acontecem por parte do ouvinte/escritor. Koch-

Grünberg é esse ouvinte, não falante da língua dos narradores. Nada mais lógico, sob 

a perspectiva benjaminiana, de que um novo texto tenha saído dessa relação. E sobre 

a construção desse novo texto, dado o entrecruzamento de vozes, Fábio Carvalho 

defende que 

 

Não obstante, a despeito de todo tipo de agenciamento provocado pelo lugar 
do qual fala Koch-Grünberg – espécie de filtro de refração a permear o 
lendário –, os textos que compõem o lendário dos Mitos e lendas dos índios 
Taulipang e Arekuná conseguem resguardar a possibilidade de que seus 
leitores possam aceder aos valores e à cosmovisão da cultura pemon. E isso 
se dá desse modo porque o etnógrafo foi capaz de garantir na estruturação 
de seu texto a participação direta e a voz ativa de Mayuluaípu, sobretudo, 
mas também, de Akuli. Garantiu, dessa maneira, os meios para manter o 
sabor e o saber próprio as vozes indígenas que coletou. Por derradeiro: 
ambos os informantes são os autores de fato e os primeiros das narrativas. 
(CARVALHO, 2015, p. 89) 

 

Essa autoria “de fato” e a primazia desses narradores, entretanto, deixa claro 

que a tradução em Mário por vezes parece mais uma reapropriação da língua 

portuguesa que tradução ou versão. Mário amplia os sentidos ao questionar a 

tradução mais tradicional e lógica. É assim que se dá o processo de inserção do 

próprio texto no mise en abyme22 das idas e vindas da narrativa de Koch-Grünberg 

em Macunaíma. 

A reunião dos materiais culturais e linguísticos que seriam basilares em 

Macunaíma começa com bastante antecedência, embora o texto tenha sido escrito, 

como o próprio Mário revela, em apenas seis dias, tal como os dias da Criação, 

 

22 No sentido mesmo de narrativas dentro de outras narrativas dentro de si. 
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deitado numa rede (como seu herói), na Chácara de Sapucaia, do amigo Pio Lourenço 

Corrêa, em Araraquara. Em carta a Câmara Cascudo, em 1 de março de 1927, Mário 

escreve:  

 

Não sei se já te contei ou não mas em dezembro estive na fazenda dum tio 
e... escrevi um romance. Romance ou coisa que o valha, nem sei como se 
pode chamar aquilo. Em todo caso chama-se Macunaíma. [...]. Minha 
intenção foi esta: aproveitar no máximo possível lendas tradições comuns 
frases feitas etc. brasileiros. [...]. O livro quase que não tem nenhum caso 
inventado por mim, tudo são lendas que relato. (MORAES, 2010, p. 123) 

 

O longo processo de coleta e reciclagem também encontra apoio no fazendeiro 

Pio, a quem Mário chama carinhosamente de tio e de quem difere intelectualmente 

em grande medida, especialmente no tocante à língua. Pio Lourenço é também um 

dos principais interlocutores de Mário na troca de informações sobre folclore, tradições 

paulistas, fala popular, ditos, problemas de linguística. Pesquisador sistemático da 

língua, é para o fazendeiro que Mário pede muitos favores, como na carta datada de 

20 de agosto de 1927: 

 

Quero lhe pedir um favor. Ando metido mesmo nessa coisa de folclore e já 
estou com material pra mais dum volume. [...]. Escarafunche bem a memória 
e veja se tira dela algum provérbio, abusão, frase-feita, quadrinha, 
superstição que imagina não recolhida e vá mandando. [...]. Sobretudo pro 
momento, veja se lembra de qualquer espécie de documento folclórico 
referente a boi. (ANDRADE e CORRÊA, 2009, p. 123) 

 

É para Manuel Bandeira também que ele pede ajuda, em carta do dia 05 de 

janeiro de 1928: “Olhe, pergunte como coisa de você, pro Gilberto [Freyre] se ele sabe 

o nome de alguma rendeira célebre de Pernambuco ou do Nordeste qualquer […]. É 

pro Macunaíma” (MORAES, 2001, p. 372). Essa pesquisa e curiosidade pelo folclore 

e coisas do Brasil vão desembocar na temática de boa parte de sua obra. Em carta a 

Câmara Cascudo, em 26 de junho de 1925, Mário exclama: “Como eu vivo e vibro de 

ânsia brasileira!” (MORAES, 2010, p. 47). É essa “ânsia” que lhe serve de “inspiração” 

– “possessão” por assim dizer... “Tenho uma fome pelo Norte, não imagina. [...]. Mas 

sei surpreender o segredo das coisas comezinhas da minha terra. E minha terra é 

ainda o Brasil” (MORAES, 2010, p. 39). É com esta declaração que Mário de Andrade, 

em carta a Câmara Cascudo no dia 26 de setembro de 1924, define sua curiosidade 

pelo Brasil. 
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Da enorme correspondência que Mário de Andrade trocou com diversos amigos 

e intelectuais, as cartas trocadas com Câmara, a quem de início ele ainda não 

conhecia pessoalmente, são as que mais traduzem e revelam o interesse do autor de 

Macunaíma pelas coisas do Brasil. Entre estas “coisas do Brasil”, a região Norte surgia 

como emblemática do desconhecido, trazendo à tona curiosidades que o consumiam 

como obras de arte, imagens de madeira, igrejas, autores e, principalmente, a língua 

brasileira. É com Câmara Cascudo e Pio Lourenço que Mário troca informações sobre 

expressões e palavras, suas origens e pronúncias. “Estou às ordens para abarrotá-lo 

de regionalismos, modismos característicos, etc., etc.” (MORAES, 2010, p. 54), 

responde Câmara em 2 de agosto de 1925. 

E não é só de seus interlocutores contemporâneos que Mário recebe respostas 

e efetiva trocas para seu projeto Macunaíma. Muitas outras respostas e trocas têm 

ecoado ao longo dos anos, atualizando ainda e sempre o herói indígena, o lendário e 

o mitológico. É o caso, por exemplo, de duas recentes narrativas: a do indígena 

venezuelano Lino Figueroa (2001) e a do indígena roraimense Jaider Esbell (2018). 

É nas palavras/vivências da arte de Jaider Esbell, artista makuxi 

contemporâneo, que, para esse artista, Makunaima ganha mais vida, mais que a 

lendária e literária já concedida por Koch-Grünberg e Mário. Jaider, que se intitula neto 

de Makunaima, em um texto manifesto-memória publicado na Revista Iluminuras, em 

2018, revitaliza o herói que, conforme conta, apareceu para ele e o designou seu 

herdeiro: “Ele me disse: - É você mesmo. É você que eu esperava para me 

acompanhar”. Esse avô Makunaima, mais que herói, é a própria natureza, é deus, é 

a própria língua/linguagem feito gente, feito ser “incompreendido” que “autoriza” o neto 

artista “a citá-lo, a reivindicá-lo, a cultivá-lo, vivê-lo, ressuscitá-lo”. E nesse ato de 

consciência, revela que Makunaima sabia das implicâncias e implicações do “se 

lançar na capa do livro do Mário de Andrade”, conforme faz saber numa das “inúmeras 

conversas de avô e neto”: 

 
- Meu filho eu me grudei na capa daquele livro. Dizem que fui raptado, que fui 
lesado, roubado, injustiçado, que fui traído, enganado. Dizem que fui besta. 
Não! Fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro. Fui eu que quis 
acompanhar aqueles homens. Fui eu que quis ir fazer a nossa história. Vi ali 
todas as chances para a nossa eternidade. Vi ali toda a chance possível para 
que um dia vocês pudessem estar aqui junto com todos. Agora vocês estão 
juntos com todos eles e somos de fato uma carência de unidade. Vi vocês no 
futuro. Vi e me lancei. Me lancei dormente, do transe da força da decisão, da 
cegueira de lucidez, do coração explodido da grande paixão. Estive na 
margem de todas as margens, cheguei onde nunca antes nenhum de nós 
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esteve. Não estive lá por acaso. Fui posto lá para nos trazer até aqui. 
(ESBELL, 2018) 

 
E, assim, cada episódio que conhecemos de Makunaima a Macunaíma, do 

lendário indígena recolhido pelo alemão Koch-Grünberg às textualidades ainda 

circulantes em comunidades indígenas da região do circum-Roraima23, assim como 

as peripécias do herói sem nenhum caráter, são agora narrados sob a perspectiva do 

próprio Makunaima, avô do artista Jaider, tão real como o ar que respiramos ou uma 

estrela no céu (que bem pode ser a Ursa Maior). Dessa forma, as histórias do neto 

makuxi são “reais” porque ele compartilha com o avô o “mesmo sangue, a mesma 

astúcia, o mesmo caráter”, recebendo dele todas as informações e justificativas, 

desde a derrubada da Wazak'á até sua fixação em capa de livro: 

 
Quando Makunaima decide estar na capa do livro, sabia que a partir daquele 
momento sua vida ganharia outra dimensão. Sabia da grandiosidade do ato 
dessa representação de realidades ainda a vir a se extrapolar. Sabia da 
importância dos ícones na cultura que havia chegado. Sabia dos limites e da 
gana daquele povo. Sabia da sua missão e foi. Foi para o livro, foi para o 
cinema, foi sujeito e entregue para o mundo. Foi por saber, por lucidez, foi 
por querer. Sabia que estar na capa do livro era estar em um outro ambiente. 
Sabia que em um mundo carente de deuses e bondades sua imagem estaria 
sendo associada a algo ainda não vivido mas bem conhecido. Sabia de tudo, 
sabia de todas as etapas sentidas até seu pleno fazer que é o agora. 
(ESBELL, 2018) 

 
É nesse manifesto-memória que a linguagem se pretende arte (embora, em 

muitos e vários aspectos, pareça simulacro, posto que representação intencional). 

Como arte epifânica, anuncia e denuncia, inclusive, questões indígenas, tendo em 

vista que o Macunaíma estampado na capa do Mário não é, nem de longe, esse avô 

“real” que conta suas intenções ao neto.  Sabedor e consciente de seus atos, 

Makunaima admite ser exposto como Macunaíma “por querer”, cuja transformação no 

herói sem nenhum caráter revela um objetivo maior: defender e proteger a causa 

indígena. Para tanto, é como mártir que ele justifica sua exposição no texto 

marioandradino: 

 

O endeusamento de Makunaima lhe permite viver ainda mais as amarguras 
necessárias para o triunfo que virá. O herói sem nenhum caráter estava 
pronto para abrir os braços bem abertos ao mundo e receber sua chuva de 
flechas, suas estocadas contínuas e esse projetar nos indígenas por todo o 

 

23 Entende-se por Circum-Roraima a região compreendida na área da tríplice fronteira entre Brasil, 

Venezuela e Guiana, tendo o Monte Roraima como marco geográfico central e onde habitam os povos 
de língua karib, pemon e kapon. 
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existir. Nos preservou se entregando, se fazendo caça ao caçador. O 
surgimento, o encantamento, a máxima sucção e o abandono de meu avô 
como um inútil trapaceiro chega ao fim aparentemente. (ESBELL, 2018) 

 

Esse fim aparente de Macunaíma (o “trapaceiro” desenhado pelo Mário) faz 

referência ao fim do herói e seu destino de “viver o brilho inútil das estrelas”. Sua 

abnegada aceitação de se deixar expor e sofrer (de braços abertos, flechas e 

estocadas, como o Cristo da ocidentalidade), vai na contramão do herói que Mário 

nos deu a conhecer e mesmo a do lendário, cujos traços característicos apontam para 

uma “tentativa imperativa de extrair-impondo por força tal identidade”. Tanto uma 

narrativa como outra, conforme denuncia Jaider Esbell, é “essa a proposta enviesada, 

que tanto se festejou, esse fracasso de sentimento que é a cara falida da cultura 

brasileira”. Ambas são “um fracasso humano, uma leitura mundana sem profundidade”. 

Aqui podemos pensar na relação entre o Macunaíma trickster24 de Mário de 

Andrade, e o Makunaima mítico (com a aparência de simulacro), avô de Jaider, como 

complementares subordinantes entre si. Enquanto um (Macunaíma) denuncia um 

processo de redimensionamento crítico do universo da linguagem (similar ao da 

desgeograficalização dos espaços) como um processo criativo-narrativo-cultural, no 

qual a própria língua assume características e caracteres diferentes, tornando-se 

pantanosa/movediça, o outro (Makunaima) assume ares messiânicos e profetiza ao 

seu neto real, mas autoficcional, sua ressureição e assujeitamento altruísta aos 

desígnios dos autores de Macunaíma (Koch-Mário), fechando um ciclo infinito de 

apropriações e determinações, que permite a um deglutir o outro e vice-versa. 

Macunaíma é fruto de Makunaima, assim como Makunaima é de Macunaíma. 

Um conhece e evidencia o outro através de narrativas lidas de tal modo e em tal 

sequência, que a reação do “neto” só poderia existir após a leitura do Macunaíma de 

Mário, posto que se trata de visível reação ao “sacrifício” do avô. E o avô, por seu 

turno, se dá em sacrifício consciente, no texto do neto (como se esse “sacrifício” pré-

existisse ao texto marioandradino que o tornou conhecido e difundido), esperando, 

com isso, obter benesses para seu povo, tal como Cristo, ou como faria o Makunaima 

de Lino Figueroa, escritor venezuelano, indígena da etnia karamoto (pemon), que, 

tendo estudado fora de seu país e alcançado o status de intelectual, assume “o 

 

24 Ver estudos de Lúcia Sá (apud MEDEIROS, 2002 e SÁ, 2012) e Fabio Carvalho (2015) que permitem 
definir Macunaíma como trickster levando em conta seu status de herói cultural indígena, sua natureza 
criativa e seu desvencilhamento a categorias fixas. 
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compromisso de, na qualidade de intelectual e de representante de um povo de 

consciência tradicional, alimentar o anseio de se instituir como autor indígena, escritor 

de obras literárias – perante índios e brancos”. (CARVALHO, 2015, p. 208). Sobre 

este, Fábio Carvalho aponta o uso de expedientes e estratégias autorais para conferir 

ao seu Makunaima en el valle de los kanaimas25 o estatuto de aprendiz de uma cultura 

que precisa ser reconhecida e valorizada, a pemon/karamoto26.  

 

E, ao assumir uma estratégia que busca positivar de forma unilateral o valor 
da cultura pemon e a imagem da personagem que a representa e sintetiza, o 
autor de Makunaima en el valle de los kanaimas altera drasticamente os 
elementos de sua caracterização, tornando-a adequada aos desígnios de seu 
projeto autoral, à defesa de uma concepção de cultura que se caracteriza 
pela pretensão à pureza e à originalidade. (CARVALHO, 2015, p. 241) 

 

Ao contrário do herói sábio e altruísta de Jaider Esbell, o Makunaima de 

Figueroa é um aprendiz da cultura kanaimé que busca o conhecimento e o 

pertencimento à tradição e aos rituais do seu povo. Para tanto, o escritor venezuelano 

despe seu herói da sua natureza ambivalente e seu caráter trickster, presentes no 

Macunaíma dos narradores indígenas e do antropólogo alemão e no Macunaíma de 

Mário. Esse construto criativo de Figueroa faz-nos pensar que ele acomoda seu 

personagem nos moldes clássicos do índio rousseauniano.  

Para atingir seu objetivo, no “romance de fatura étnico-pedagógica”, de 

recomendação escolar, Lino Figueroa realiza “o movimento de cunhagem e fixação 

de uma imagem limpa, nítida, bem-definida e eminentemente positiva da personagem” 

(CARVALHO, 2015, p. 241). Narrador, Figueroa equipara-se a Mayuluaípu e Akúli, os 

narradores de Koch-Grünberg, cujas vozes assumem um lugar de fala que é, segundo 

Carvalho, “propriamente indígena”, herdeiros que são “de uma tradição lendária de 

circulação oral” (CARVALHO, 2015, p 209). 

Nesse lugar de fala ocupado por indígenas detentores do saber oral também 

está o artista makuxi. Em Jaider Esbell, o Makunaima é um mártir cristão. Como “neto” 

 

25 FIGUEROA, Lino. Makunaima en el valle de los kanaimas. Venezuela: Editorial Intenso, 2001. 

26 Segundo Paulo Santilli, “a designação Pemon abrange os grupos a oeste e a sudoeste, na região: 
os Kamarakoto, os Arecuna, os Taurepan e os Macuxi, que habitam os vales dos rios Cuyuni, Caroni, 
Paragua, Uraricoera, Tacutu e Rupununi, compreendendo a área conhecida como Gran Sabana, ao 
norte a oeste do Monte Roraima, e os campos naturais ou lavrado, ao sul e a sudoeste da cordilheira 
de Pacaraima.” (SANTILLI, 2009, p. 61). Ver SANTILLI, Paulo. Povos do Roraima. In: MIRAS (org.). 
Makunaima grita!: terra indígena Raposa Serra do Sol e os direitos constitucionais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Beco do Azougue, 2009. 
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herdeiro da voz e da representação, sua intenção é a de desconstruir a má imagem 

que a narrativa, sabidamente ficcional, de Mário, bem como a do lendário alemão, 

atribui a seu avó: “É mostrado seco, mal, do tipo perverso, detentor de péssimas 

qualidades, mesmo como um reforço à ideia de machismo e patriarcado”. Poderíamos 

pensar, contudo, que sendo os dois frutos desta linguagem incerta (entre a memória-

mito e a ficção desgeograficada), ambos acabam se tornando títeres da linguagem 

arte, ou, melhor dizendo, efeitos de uma ficção cujas dimensões extrapolam o comum, 

se pluralizam, explodem o retilíneo e se expandem em todas as direções. 

Em Mário, tudo assume a multiplicidade, o multiverso. Da linguagem narrativa, 

propositalmente incongruente, à autoria (ele é 300, 350, como afirma alhures), 

passando pelas muitas leituras que faz, denunciadas no texto; do mito (apropriado a 

outro que o traduziu de outros, que não falavam sua língua, nem a nossa) à ausência 

de caráter (do herói trickster de nossa gente), da geografia impossível; não há uma 

fixidez, não há um fio da meada a ser seguido. Todas as dimensões parecem explodir 

em sentidos vários que procuram espelhar um único: o Brasil que “ama” em toda sua 

complexidade ou “esfacelamento”, como ele mesmo afirma a Cascudo. 

Por outro lado, Jaider, ao reivindicar o protagonismo de seu avô pelo sacrifício 

voluntário em prol de seu povo, também o faz por meio de uma linguagem simbólica, 

não indígena (elaborada) nos moldes de um manifesto como o antropófago, tornando-

o similar a um simulacro de visão. Ficção reivindicando o protagonismo do mito sobre 

outra ficção. Jaider é pai de seu avô Makunaima, que se deixou “por lucidez” imolar 

por Mário, pai de Macunaíma, por sua vez filho de Koch-Grünberg, também lido e 

discutido por Jaider, que ressuscita o que diz ser o real Makunaima. 

Para o Makunaima-mártir, avô do makuxi Jaider, conhecedor de coisas futuras, 

era intento seu “esse projetar nos indígenas por todo o existir”. Para o Macunaíma do 

Mário, o futuro está lá no céu, com a Ursa Maior, “E se vê de todo o nosso céu, não 

se vê? Eu a enxerguei do Amazonas a São Paulo” (MORAES, 2001, p. 359). 
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CONCLUSÕES 

(OU COMO MÁRIO ATUALIZA MACUNAÍMA E VICE-VERSA) 

 

O aproveitamento do material por Mário coletado culminou em um projeto do 

qual Macunaíma é um dos resultados da intensa pesquisa sobre o Brasil na qual ele 

estava engajado. Nesse caso específico, Mário intenta ir além do projeto indigenista 

e de uma língua brasileira proposta por José de Alencar e outros. Tal e qual Alencar, 

Mário anuncia o projeto de uma gramática da “língua brasileira” literária, com o 

propósito de “consolidar a integração cultural de um Brasil monstruoso, tão 

esfacelado, tão diferente, sem nada nem siquer uma língua que ligue tudo”, como 

escreveu em carta a Cascudo datada de 26 de junho de 1925 (MORAES, 2010). 

Ainda quanto às pesquisas feitas nesse empreendimento que buscava discutir 

o Brasil mais a fundo, a música também passa a configurar como uma possibilidade 

de entendimento. Assim, uma partitura, por exemplo, sugere a possibilidade de 

entrada de um outro segmento ou colagem (afinidades), dando espaço para reflexões 

acerca do modo como as colagens se organizam de forma a dar uma coerência rítmica 

e conjunto à obra, apesar das aparentes “incoerências”. É justamente o arran jo 

harmônico que permite que o texto se torne coeso e passível de ser lido em conjunto 

e como um conjunto, isso se pensarmos em questões de como e o que torna esse 

conjunto macunaimínico harmônico ou qual é a harmonia da obra. 

Esse trabalho de “colagem” ou “arranjo harmônico” das afinidades eletivas que 

Mário realiza não é aleatório, posto que é resultado de apropriações oriundas de um 

extenso trabalho de pesquisa e que vão ao encontro das teorias antropofágicas 

pregadas pelo movimento modernista (embora Mário não concorde que Macunaíma 

seja representante dessa teoria). E vale lembrar aqui a divergência entre Mário e 

Oswald acerca do caráter de aproveitamento do material da cultura popular ao 

considerarmos a antropofagia oswaldiana mais ideológica que a de Mário em relação 

ao popular, especialmente porque este, “sem estar vinculado à Antropofagia, faz na 

realidade um crivo crítico na assimilação de elementos, tão diversificados, que se 

adequariam à literatura e à realidade brasileira” (LOPEZ, 1974, p. 19). 

E isso vai fazer referência à assimilação crítica, considerando que a harmonia 

é crítica em sentido duplo: além de fazer a relação crítica com a cultura brasileira, é 

crítica também no sentido rítmico ao juntar as partes dispersas para estabelecer um 

todo harmônico. Desse modo, não é qualquer ordem e sim a ordem que Mário 
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estabelece de forma sequencial que dá conjunto à obra, pois há um script, isto é, uma 

linha melódica a ser seguida. Daí Macunaíma ser por ele justificado como uma 

rapsódia, uma colagem de vários ritmos e incidências afins, e, portanto (e por isso 

mesmo), um conjunto harmônico. 

E talvez seja aqui que podemos pensar na preocupação de Mário com a 

desgeograficalização do Brasil em Macunaíma, por exemplo. Se pensarmos que é na 

harmonização dos contrastes existentes no universo que reside o segredo da 

existência no mundo, entenderemos como o escritor paulista associa os conceitos das 

culturas musicais diversas ao entendimento do Brasil, constituído, em sua essência, 

por um mundo de contrastes e dualidades. O que ele percebe é que são, justamente, 

as divergências entre as dualidades que provocam a complementaridade entre partes 

tão díspares. Para tanto, há a necessidade de colocar em consonância tudo que é 

dissonante, de ligar o que (aparentemente) se opõe.  

Associados à instabilidade e estabilidade, os conceitos de dissonância e 

consonância 27  foram sendo condicionados e moldados por tradições e culturas 

musicais diversas, sofrendo, portanto, modificações. Se cada povo tem suas 

convergências e divergências, fruto das suas subjetividade e idiossincrasias, é natural 

que a música também sofra mudanças estéticas de cultura para cultura. Numa 

espécie de polifonia poética, seguindo um padrão enumerador de disparates, Mário 

junta estilos díspares, transformando o material popular mediante a mistura de 

elementos análogos, ainda que oriundos de tradições distintas. 

Isso posto, ainda é necessário lembrar que os sentidos a que nos referimos 

alguns parágrafos acima entram em cena ao tomarmos como ponto de partida a ideia 

de que a narrativa indígena é considerada desconexa, tendo em vista que o modo de 

narrar do indígena não é o modo como a convenção ocidental costuma construir seu 

discurso narrativo. Ao diferir da tradição ocidental em elementos como ausência de 

linearidade, construção espaço-tempo, altercação aleatória entre personagens e 

espaços ou personagens demasiadamente polimorfos28, o uso feito por Mário de uma 

 

27 Características tipicamente pitagorianas, para quem todos os sons e notas funcionam de forma 
encadeada objetivando a estabilidade harmônica. 

28 Como demostram, nesse campo, as narrativas coletadas por atuais projetos como o do prof. Devair 
Fiorotti, da UFRR, ou ainda a discussão recente empreendida pela professora Isabel Fonseca, do 
Insikiran/UFRR. Ver Projeto de Pesquisa “Panton Piá: narrativa oral indígena: junto com a história”, 
financiado pelo CNPq (<http://www.cnpq.br/in/web/guest/projetos-pesquisa>). Ver FIOROTTI, Devair 
Antônio. Panton pia’: Registro na Terra Indígena São Marcos. Vol. I. Boa Vista: UERR edições; Wei, 
2019. Disponível em <https://pantonpia.com.br/wp-content/uploads/2019/01/ebook-narrativa-oral-
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estrutura semelhante à da narrativa indígena (mesmo a captada nos moldes de Koch-

Grünberg) justificaria a quebra de regionalismos através da desgeograficalização do 

Brasil, que faz três irmãos saltarem de um lugar a outro do país em espaços não 

contíguos, por exemplo. 

Esses elementos de incongruências e absurdos em Macunaíma, cujo discurso 

procura de certa forma hiperbolizar o exótico (ele cria um conflito com o exótico do 

comum e do vazio amazônico, aquele em que a Amazônia oscila eternamente entre 

as visões de “inferno verde” e Eldorado), geram um efeito para o leitor de transposição 

daquilo que é o cerne do exotismo amazônico em exotismo urbano. E isso porque 

mostra uma forma extremamente autoconsciente de um discurso metaficcional de 

apropriação ao considerarmos os diversos mecanismos utilizados com o intuito de se 

apropriar, hiperbolizar, quebrar a linguagem e até mesmo “misturar o Brasil todo”, 

como Mário explica em carta a Cascudo. É nesse ponto que essa 

desgeograficalização (e, por que não, essa hiperbolização do exótico no Macunaíma 

de Mário) cria um conflito com o exótico comum, ou seja, com o exótico que a 

Amazônia de alguma forma exporta dos discursos sobre ela mesma. Mário sabia disso 

e confessou seu receio em “se exotizar” (ainda das confissões a Cascudo, como já 

referido aqui no primeiro capítulo). 

E é aí, então, que, ao mostrar um discurso extremamente consciente daquilo 

que está se apropriando e modificando, Mário transforma um discurso que se 

pretenderia popular em discurso culto, em um discurso que é todo seu, de Mário de 

Andrade, próprio da literatura de vanguarda, e que se apresentava como “coroamento 

de uma época”, o final de um projeto nacionalista. Dessa forma, ao identificar e discutir 

os trâmites e mecanismos na construção de Macunaíma, Mário apresenta sua obra 

como sendo um modelo de possibilidades, conforme o entendimento dele, de como a 

questão do nacional deveria ser enfatizada e como isso, necessariamente, passava 

pela criação/estilização de uma “língua literária brasileira”. É necessário aqui refletir 

sobre o lugar/função da narrativa indígena na cultura brasileira e em que Macunaíma 

consubstanciaria de algum modo. 

E isso dá um retorno àquele discurso indígena ou àquela forma de narrar 

indígena. Mário, de algum modo, consegue uma mágica que é criar um círculo em que 

 

indigena.pdf >. Ver também FONSECA, Isabel Maria. Textualidades indígenas: Watunna, mitología 
Makiritare. 1. ed. Boa Vista: EdUFRR, 2017. v. 3. 
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o discurso do exótico seja possível de veicular e, ao mesmo tempo em que ele toma 

o modelo de um discurso culto, ele retoma o que seria a forma da narrativa indígena 

que, para os ocidentais, é incoerente. Ao fazer uso de uma lógica absurda (uma ultra 

lógica para o ocidental) e apresentar um texto com sequências tão desconexas, Mário 

demonstra o apreço que tinha pelo expediente comum no rapsodismo da narrativa 

religiosa.  

O estilo, com fala sonorizada, rima, músicas e repetições extraídas do populário 

nacional é o seu principal recurso poético-estilístico. Em Clã do Jabuti, espécie de 

ensaio para Macunaíma, já aparecem com mais firmeza os elementos de fontes 

indígenas como a cultura e a língua indígena, em que há uma ilogicidade que Mário 

também usa ao retomar a narrativa indígena como uma narrativa de vanguarda e não 

como uma narrativa exótica. De certa maneira, é aí que ele se apropria desse modo 

de narrar indígena (milenar, vale ressaltar) e o toma como base para a elaboração de 

seu projeto nacionalista. 

Essa forma de apropriação remete-nos à ideia de transculturação no entender 

de Ángel Rama. No ensaio “Transculturación narrativa em America Latina”, de 1982, 

o crítico uruguaio aproxima José Maria Arguedas, Guimarães Rosa, Juan Rulfo e 

Gabriel Garcia Márquez como sendo narradores transculturadores, dando destaque 

para a forma como lidaram com os repertórios orais de suas regiões em suas 

narrativas neorregionalista após os anos de 1940. Em 1978, na obra intitulada Os 

primeiros contos de dez mestres da narrativa latino-americana, Rama faz um estudo 

crítico com 10 textos por ele selecionados, entre os quais o conto “São Marcos”, de 

Guimarães Rosa, e o conto “O Besouro e a Rosa”, de Mário de Andrade, aparecem 

como representantes brasileiros. 

Em chave análoga à da interpretação da obra de João Guimarães Rosa 

utilizada por Ángel Rama (1982), para dissociar Grande Sertão: veredas de uma 

linguagem regionalista, mas com surpreendente antecedência, podemos situar o 

Macunaíma de Mário num espaço supra-regionalista. Tanto no que tange à 

desgeograficalização, como afirma Telê Ancona Lopez (1974), quanto no que tange 

ao próprio uso da linguagem transculturalizada, mais tarde atribuído a Rosa por Rama 

ao tratar da produção literária latino-americana. Assim, faz-se necessário observar 

que mesmo nesse quesito, talvez Mario tenha sido o predecessor de Rosa. No 

entanto, ainda é preciso ressaltar que o processo de desgeograficalização proposto 

por Lopez não serve ao Macunaíma apenas como forma de fugir ao regionalismo que 
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Mário tanto temia, mas, e também, como meio de entender essa forma de narrar 

indígena, tão diferente das formas redondinhas, coerentes e lineares da 

ocidentalidade.  

Pode se dizer que a desgeograficalização também é uma quebra de 

expectativas quanto à contiguidade territorial das regiões, um tapa no rosto do público, 

uma espécie de gravata amarela enorme no pescoço de um poeta cujo tema-território 

poderia ser apenas exótico, se não fosse mais que isso, se não fosse supra, 

guardadas as devidas proporções e temporalidades, como queria Rama, anos depois, 

em relação à linguagem de Guimarães. 

É o crítico uruguaio ainda que, em seu último texto da última conferência em 

Madri, em 1983, assevera: “A língua faz parte dos mitos latino-americanos que 

testemunham sua singularidade cultural, e ela que compôs, mais com a voz que com 

escritura, suas obras-mestras” (RAMA, 2008, p. 192). Sob este ponto de vista, 

linguagem e meio andam pari passu, lado a lado, descontínuos, desconstruindo a 

monotonia de um único narrar-falar-lugar/região no mundo, tornando o texto aberto, 

ao mesmo tempo em que miraculosamente o torna legível por uma chave de 

interpretação para além da possibilidade do unívoco, sempre plural, sempre 

polissêmico. 

Por outro lado, também chama a atenção esse Mário plural, numeroso, 350, 

sempre em busca da unificação das vozes muitas que atravessam um país tão 

gigantesco e que, na opinião dele, não conseguiria permanecer geograficamente 

unido por muito tempo. A impressão que dá é que ele mesmo não aceitava a 

possibilidade de coexistência das diferenças, de sobreposição de falares, de um Brasil 

feito de diversos brasis. A busca incessante pela unidade, por uma língua em comum 

(nem que fosse a literária), revelam detalhes de um projeto que remete ao hibridismo 

como sendo resultado da falta de organização nacional, algo “danoso e prejudicial”. 

Todavia, (e não menos por outro lado ainda), é possível entender também seu 

posicionamento acerca da desordem brasileira e da ausência de caráter (a entidade 

real, como seja) que é detectada quando se tenta definir o Brasil e o brasileiro. Seu 

Macunaíma é, sendo tudo e nada, a ambiguidade personificada. É o herói que, 

imperador do mato, vira estrela de “brilho inútil”, lembrando para sempre o quão 

ambivalente também somos nós, brasileiros, “corpo espandongado, mal costurado, 

que não tem direito de se apresentar como pátria porque não representando nenhuma 
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entidade real de qualquer caráter que seja nem racial, nem nacional, nem sequer 

sociológico, é um aborto desumano e anti-humano”.(FONSECA, 2006, p. 106). 

Essa recusa pela desordem brasileira, como sua correspondência e ensaios 

demonstram, apontam para o fato de que a ideia de “linguagem indígena” nos moldes 

do que tratamos ao longo deste texto parece ter sido o principal elemento a chamar a 

atenção de Mário em termos de símile que justificasse os efeitos da 

desgeograficalização, inclusive em termos de linguagem. É esse mesmo Mário que 

parece autonomizar o destino de Macunaíma à revelia de sua própria vontade. É como 

se ele fosse um narrador/autor incapaz de compreender o próprio ofício e o poder 

decisório de quem detém o poder sobre a linguagem.  

Seria fingimento? Ou Mário, adivinhando o poder de conquistar a confiança do 

Narrador, como atesta Benjamin, procura fugir desta confiabilidade que a narrativa 

dos narradores profissionais empresta ao texto, travestindo seu narrador num duplo 

papagaio/bardo? Se fingimento, estaria Mário, dentro do paradigma do “fingidor”, 

atestando a impossibilidade de sentir “a dor que deveras sente” pelo triste fim de 

Macunaíma? 

Entre tantas indagações, o vaticínio de Antônio Candido um ano após a morte 

do morador da rua Lopes Chaves levou-nos das cartas às críticas, da 

pensamenteação à possessão preparada, das apropriações à marginália. 

Encontramos a mesma dor lá do início de nossas discussões e confessada a Álvaro 

Lins quase no fim da vida, reflexo da sensação de fracasso, de “não-conformismo 

revoltado”, de culpa pela autoria de um herói que não alcança seu intento, como 

projeto que era, em revelar um Brasil real. 

Sejam quais forem as respostas para esse projeto inconcluso, o certo é que 

Mário não fazia ideia do alcance que teria seu herói, por mais demiurgo que fosse, por 

mais sistemático e consciente do fazer autoral que tenha sido. Ao trazer Macunaíma 

novamente ao centro do palco, podemos perceber que estamos diante de uma língua 

literária que é resultado de um projeto pensamenteado que bem serviu à operação 

que levou a “linguagem indígena” para o escalão da dimensão literária. No “Lundu do 

escritor difícil” (de 1928), a receita: “Misturo tudo num saco”. 

E é assim que vimos Macunaíma atualizado não como herói nacional, embora 

andarilho de um país inteiro, nascido às margens do Uraricoera e morador eterno do 

céu brasileiro. Ursa Maior, ele ainda vive aprontando entre os makuxis de Roraima, 

ou ensinando os karamoto na Venezuela ou (por que não?) ressurreto e soprando 
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conselhos ao pé do ouvido de neto autodeclarado, traçando novas e outras diretrizes 

para possíveis leitura de Mário e seu Macunaíma. 

Essas são, ainda, algumas provocações no front de Macunaíma. Mais de 90 

anos depois de sua publicação, em domínio público desde 2016 e sucessivas edições, 

e ainda encontramos a aposta recente e (e sempre atemporal) de uma companhia 

teatral carioca na encenação Macunaíma – uma rapsódia musical29. Para o teaser 

oficial do espetáculo, a fala de um dos artistas sintetiza nossas considerações à guisa 

de conclusões: “Falar de Macunaíma nesses momentos tão complexos e difíceis é 

mostrar que Brasil é esse. Macunaíma é tão hoje, é tão dias de hoje”. 

Tem mais sim, Mário-Macunaíma. Tem sim. 

 

 

 

  

 

29 Espetáculo com estreia em junho de 2019. Encenação de Bia Lessa com a Barca dos Corações 
Partidos e artistas convidados. Idealização e Direção de Produção de Andréa Alves, adaptação de 
Veronica Stigger e realização da Sarau Agência de Cultura Brasileira e Centro Cultural Banco do Brasil. 
Teaser disponível na página oficial do espetáculo (<www.facebook.com/macunaimapeca>). 
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Portela apresenta 

Do folclore tradições 

Milagres do sertão à mata virgem 

Assombrada com mil tentações 

Cy, a rainha mãe do mato, oi 

Macunaíma fascinou 

Ao luar se fez poema 

Mas ao filho encarnado 

Toda maldição legou 

 

Macunaíma índio branco catimbeiro 

Negro sonso feiticeiro 

Mata a cobra e dá um nó 

 

Cy, em forma de estrela 

À Macunaíma dá 

Um talismã que ele perde e sai a vagar 

Canta o uirapuru e encanta 

Liberta a mágoa do seu triste coração 

Negrinho do pastoreio foi a sua salvação 

E derrotando o gigante 

Era uma vez Piaiman 

Macunaíma volta com a muiraquitã 

Marupiara na luta e no amor 

Quando sua pedra para sempre o monstro levou 

O nosso herói assim cantou 

 

Vou-me embora, vou-me embora 

Eu aqui volto mais não 

Vou morar no infinito 

E virar constelação 

 

(Samba-enredo da Portela, 1975) 
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