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RESUMO

MENEZES, José Lúcio da Silva. Pouca saúde e muita saúva, os males do
Brasil são! O povo em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário
de Andrade. 2018. 174 f. Tese - Programa de Pós-graduação em História da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2018.

Esta tese examina a diversidade étnica e cultural do povo brasileiro no livro
Macunaíma, de Mário de Andrade – uma obra consagrada e objeto de
inúmeras outras investigações. Uma indagação deu o norte a este trabalho: o
caráter de Macunaíma poderia ser tomado como expressão de uma dada
representação sobre o povo brasileiro? Trata-se de uma questão que
problematiza a rapsódia de Mario de Andrade, pois o personagem central
sagrou-se como emblema da identidade nacional – o que era uma
preocupação do nacionalismo vigente naquele período. Macunaíma se
notabilizou pelas características nada abonadoras que lhe atribui o autor
modernista: herói sem caráter, egoísta, de sexualidade exacerbada, preguiçoso
e muito astucioso. A identidade nacional que era parte dos debates propostos
pelos modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922 tinha como princípio
recuperar a cultura popular. Assim, Macunaíma, que é resultado das intensas
pesquisas de Mario de Andrade sobre a cultura do povo brasileiro, realiza, de
certa forma, os anseios daquele movimento.
Palavras-chave: Modernismo. Autocracia. Capitalismo atrasado. Identidade
nacional. Povo.

ABSTRACT

MENEZES, José Lúcio da Silva. Few health and a lot of saúva ant, Brazil's
evils are! The people in Mário de Andrade's Macunaíma, the hero with no
character. 2018. 174 p. PhD Dissertation. Graduate Program in History,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2018.

This dissertation examines the ethnic and cultural diversity of the Brazilian
people in Mario de Andrade’s work Macunaíma - a consecrated literature work
that has been object of numerous other investigations. A specific inquiry gave
the north to this research: could Macunaíma's character be taken as an
expression of a given representation of the Brazilian people? An issue that
problematizes Mario de Andrade rhapsody, because the main character was
enshrined as an emblem of national identity that was a concern of the
nationalism at that time. Macunaíma was noted for his uncharacteristic
characteristics attributed to him by the modernist author: hero without character,
selfish, with exaggerated sexuality, lazy and very astute. The National identity
that was part of the debates proposed by the modernists during of the Modern
Art Week of 1922 had as objective to recover the popular culture. Thus
Macunaíma, which is the result of an intense research on Brazilian people
culture, accomplishes, in some way, the yearnings of that movement.
Keywords: Modernism. Autocracy. Late capitalism. National identity. People.
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INTRODUÇÃO

O exame da diversidade étnica e cultural do povo brasileiro no livro
Macunaíma, de Mário de Andrade, tornou-se um desafio em função de se estar
frente a frente com uma obra já consagrada, que já tinha sido objeto de
inúmeras outras investigações, como pode se ver no diálogo historiográfico ao
longo deste trabalho. Uma indagação deu norte à tese: o caráter de
Macunaíma poderia ser tomado como expressão de uma dada representação
sobre o povo brasileiro? Esta é uma questão que se revelou instigante, pois tal
personagem consagrou-se como emblema da identidade nacional – o que era
uma preocupação do nacionalismo vigente naquele período.
Macunaíma, que nasceu no fundo do mato virgem na tribo dos
tapanhumas, já era herói ao nascer. As peripécias do personagem central têm
início quando, por engano ou por artimanha de Anhaga, ele acabou matando a
mãe tapanhumas. Desde este incidente, ele e seus dois irmãos, Maanape e
Jiguê, partiram para o mundo. Neste percurso, ele perdeu a sua pedra mágica
– seu amuleto, a muiraquitã – e saiu a sua procura, pois a pedra passara para
as mãos do poderoso Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro que morava
em São Paulo, "a maior cidade do universo". Esta trama em forma de rapsódia1
é o mote para o personagem viajar pelo Brasil num processo conhecido por
"desgeografização",

que

os

críticos

(LOPEZ,

1974;

MORAES,

1990)

interpretaram como sendo a capacidade de superar fronteiras físicas e
transportar-se para regiões distantes e distintas em questões de segundo – o
que possibilita a superação do regionalismo, fornecendo o substrato para o
autor pensar o nacionalismo. Conforme Moraes (1990, p. 69), analisando Mário
de Andrade, Macunaíma "se descobre para além das fronteiras regionais (ou
outras) que comporta a nação, uma unidade subjacente, relativa à sua
identidade".

1

"A denominação ‘rapsódia’ alude à construção do livro, que é composto, como a forma musical
que tem esse nome, pela justaposição de trechos de procedência variada, que, entretanto,
ganham uma grande unidade no conjunto da composição". (LAFETÁ, 2004, p. 222).
9

A geografia e o tempo do romance são totalmente subvertidos,
de modo que seu "herói sem nenhum caráter” pode, num
mesmo capítulo, estar na cidade macota de São Paulo, viajar
para o mítico rio Uraricoera, encontrar o minhocão Oibê,
assombração, e fugir dele disparado, correndo por Sergipe,
pela Bahia, por Campinas e por Santo Antônio do Mato Grosso,
encontrando personagens reais ou lendários. (LAFETÁ, 2004,
p. 223).

Macunaíma se notabilizou pelas características nada abonadoras: herói
sem caráter, egoísta, de sexualidade exacerbada, preguiçoso e muito
astucioso. A fala que o notabilizou, "Ai que preguiça", parece vir em
contraposição ao seu próprio desejo (ou propósito): o de recuperar a muiraquitã
e vingar Venceslau Pietro Pietra, o rico proprietário que se apossara do talismã.
Macunaíma é desenhado como um anti-herói.
Em busca da muiraquitã, o personagem, de origem indígena, bugre ou
cabocla, viaja pelo Brasil desde que nasceu no fundo do mato-virgem.
Macunaíma vagou para todos os lados, descobrindo a cultura do país;
finalmente,

aportou

na

cidade

de

São

Paulo,

convulsionada

pela

industrialização dos anos de 1920, onde se dará o embate com seu
antagonista Venceslau Pietro Pietra que é o atual proprietário da pedra.
Este trabalho tem por intuito investigar a obra maior de Mário de
Andrade2 que, imerso em seu tempo e nas contradições da sociedade
brasileira da década de 1920, produziu uma criação artística amparado em
ampla pesquisa sobre a cultura popular e as mitologias indígenas, que
aparecem expressas na figura principal do romance, o Macunaíma. Com isso,
o autor deu visibilidade, através da criação literária, não apenas às condições
de exclusão em que viviam parcelas significativas da sociedade brasileira, mas
também construiu uma representação personificada em Macunaíma e seus
irmãos, da complexidade do ser social brasileiro.

2

Mário de Andrade vinha de uma incipiente classe média e tornou-se um intelectual de ponta,
ao lado dos expoentes da aristocracia paulistana, com especial destaque a Paulo Prado, o
mecenas da Semana de 1922. "Apesar de ascendência ilustre, a família não era rica: vivia
folgadamente, sem aperturas financeiras, mas também sem luxos ou desperdícios. Primeiro na
rua Aurora; depois no largo Paissandu, onde o escritor passou a mocidade; e por fim na rua
Lopes Chaves, endereço que mais tarde se tornou conhecido de todos os artistas do Brasil".
(LAFETÁ, 2004, p. 215).
10

Este personagem, assim apresentado em breves pinceladas, foi tomado
como emblema do que se considerava ser as características do povo 3 e que
estava incurso no debate sobre a cultura brasileira,4 cujas tendências
exprimem as contradições vigentes nos anos de 1920 e que continham, nas
assertivas, diferentes projetos de sociedade.
O romance, assim posto, apreendeu a visão de qual parcela da
sociedade brasileira sobre o que seria o povo? Da classe dominante brasileira
conservadora em sua gênese histórica? Ou apreendeu as características do
povo empobrecido, por ele mesmo? As duas perspectivas comportariam uma
crítica a um desses segmentos?
Em seu livro maior, Mário de Andrade construiu representações acerca
da

população

brasileira,

plural

e

diversa

em

sua

formação.

Estas

representações, segundo Chartier (1990), que compõem uma obra literária,
expressam as lutas que os diferentes grupos travam no âmbito da vida social.
Para Roger Chartier,

[a] investigação sobre as representações supõe-nas como
estando sempre colocadas num campo de concorrências e de
competições cujos desafios enunciam em termos de poder e de
dominação. As lutas de representações têm tanta importância
como as lutas econômicas para compreender os mecanismos
pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção
do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.
(CHARTIER, 1990, p. 17).

Pode-se dizer que a obra literária apreende estas lutas e, no caso
específico de Macunaíma, o livro nos revela as representações sobre o povo
realmente existente, qual seja, negro e egresso do cativeiro, brancos pobres,
oriundos das franjas de uma economia atrasada, e os povos indígenas. Esta
composição étnica, um dos temas do livro, conspurcava o projeto europeizante

3

Neste sentido, ver o pensamento dos geneticistas Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Alberto
Torres na historiografia, por exemplo, Ladrilhadores e Semeadores, de Luiz Guilherme Piva
(2000); A Utopia brasileira: etnia e construção da nação no pensamento social brasileiro, de
Geoge Zarur (1996). Revisitando o problema da História em Oliveira Viana, de Maro Lara
Martins (2007). Brasil e brasileiros: interpretações cientificistas/ensaios de caracterização, de
Márcia Regina Capelari Naxara (1993/1994).
4
O debate sobre a cultura brasileira que se estende ao longo das décadas de 1920 a 1930
pode ser recuperado no texto de Maria Clementina Pereira Cunha, Folcloristas e historiadores
no Brasil: pontos para um debate (1998).
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da classe dominante, desejosa de um Brasil em configuração europeia. Uma
classe que não acolheu em seu projeto de país o povo aqui instalado.
Mário de Andrade, apaixonado pela cultura brasileira e seu grande
pesquisador, segundo Telê Porto Ancona Lopez (1974)5, teria expressado
“uma visão crítica do brasileiro pelo próprio brasileiro". Assim, temos um
homem que se apresenta a seus analistas como dotado de uma inteligência
rara e singular e de vasta erudição6 que lhe permitiu alcançar o fundo da
cultura de matriz popular e que, à diferença de seus pares modernistas em
constantes viagens pela Europa, viajava pelos livros de sua biblioteca e pelo
Brasil como um turista aprendiz em busca da alma brasileira.
[ele] não foi a Europa, como muitos modernistas nos anos de
1920, ambicionando atualização nas artes e na literatura.
Viajou em sua biblioteca, onde descobriu subsídios decisivos
para a originalidade de seu percurso na literatura de seu país,
combinados com a pesquisa efetiva da cultura popular e da
língua portuguesa falada no Brasil. (CARVALHO, 2008, p. 16).

Incansável caçador de vestígios, ele preocupava-se em juntar despojos
que pudessem dar forma ao que ele pensava sobre o caráter nacional.
Juntamente com Paulo Prado, o grande mentor da Semana de 1922, e autor de
Retrato do Brasil, Ensaio sobre a tristeza Brasileira, desenharam um perfil do
povo que apresentava semelhanças. Ambos lançaram suas respectivas obras
no mesmo ano, 1928. Assim como Mário de Andrade, o autor de Ensaio Sobre
a Tristeza Brasileira também perseguia em sua obra a questão da formação do
povo; no entanto, os dois trilharam caminhos opostos. De acordo com Berriel
(2000),

5

Em livros como Macunaíma: a margem e o texto e na coordenação do Turista aprendiz, ela
tornou-se uma das grandes referências sobre o trabalho de Mário, dando prosseguimento aos
estudos de M. Cavalcante Proença que, em 1955, publicou O roteiro de Macunaíma, em
estudo pioneiro sobre Mário de Andrade.
6
Segundo Veloso e Madeira (1999, p. 111), Mário de Andrade “[...] nasceu na Rua Lopes
Chaves, no centro de São Paulo, oriundo da pequena burguesia do fim do século XIX e início
do século XX. Mário leu e pesquisou tudo o que estava a seu alcance: Marx, Freud, Frazer,
Lévi-Bruhl, Durkheim. Conhecia também sociólogos e antropólogos brasileiros, como Manoel
Bonfim, Gilberto Freyre, Câmara Cascudo e Oliveira Viana”.
12

As posições de Mário de Andrade e as de Paulo Prado, apesar
de tocarem pontos similares, caminharam em direções
diferentes. Enquanto Mário considerava, por exemplo, que
havia efetivamente uma construção da identidade brasileira, e
que esta era expressão de uma rica cultura já existente, Paulo
Prado indicava a existência de duas raças no território
brasileiro – a paulista, já consolidada, e a mixórdia racial do
resto do país – e que pouco havia para ser preservado numa
história que era equívoco, pecado e crime. (BERRIEL, 2000, p.
14).

O nacionalismo de Mário de Andrade está incurso numa discussão que
dominara o cenário da formação e consolidação dos Estados modernos no
século anterior e a função social que cumpriu na consolidação dos Estados
nacionais. Embora a discussão teórica sobre nação, nacionalismo e
nacionalidade viceje durante todo o século XX, segundo Pamplona e Doyle
(2008):
A ideia de nação tornou-se um elemento fundamental da
construção da vida social durante o início da modernidade,
especialmente nos séculos XVIII e XIX”. Tendo crescido lado a
lado com os Estados Modernos, “foi essencial para a um novo
modo de reivindicar legitimidade política. Os Estados
promoveram a integração social entre seus súditos (...), mas
estes também foram moldados por uma transformação cultural
que introduziu uma ideia nova, mais forte, do ‘povo’ que seria
tanto governado, como atendido pelo Estado”. (PAMPLONA;
DOYLE, 2008, p. 64-65).

No Brasil, esta integração social e a constituição de uma ideia de povo
ficaram comprometidas pelo desenvolvimento do capitalismo atrasado e
subordinado e das heranças escravistas. Estes dois elementos constituíram
poderosos óbices para a integração da população na categoria povo.
É neste contexto que emerge a Semana de Arte Moderna de 1922, que
se consagrou ao longo do século XX como o grande referencial sobre a
renovação das artes, tendo como princípio promover rupturas em seu interior.
Romper com o passado acanhado das tradições e ingressar o país na
modernidade. São artistas e intelectuais que queriam descobrir o Brasil
profundo. Desejavam repensar a nossa identidade coletiva. Foi um movimento
que buscou uma cisão com o passado de herança portuguesa. O Brasil tinha
que entrar na nova ordem mundial pela porta da frente da modernidade. Para o
Prof. Antonio Candido,
13

A semana da Arte Moderna [...] foi realmente o catalisador da
nova literatura, coordenando, graças ao seu dinamismo e a
ousadia de alguns protagonistas, as tendências mais vivas e
capazes de renovação, na poesia, no ensaio, na música, nas
artes plásticas. Integram o movimento alguns escritores
intimistas como Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida;
outros, mais conservadores como Ronald de Carvalho, Menotti
Del Picchia, Cassiano Ricardo; e alguns novos que estrearam
com livre e por vezes desbragada fantasia: Mário de Andrade,
Oswald de Andrade na poesia e na ficção; Sérgio Milliet, Sérgio
Buarque de Hollanda, Prudente de Moraes, neto, no ensaio.
(CANDIDO, 2010, p. 125).

São Paulo entrou para história dos movimentos culturais brasileiros,
como o local privilegiado desse movimento de renovação, liderado por Mário de
Andrade e Oswald de Andrade e outras dezenas de artistas provenientes das
mais diferentes áreas. Pouco se fala, desde então, das produções modernistas
em outros espaços do Brasil. No entanto, outros autores, sobretudo cariocas,
se colocaram como críticos desta hegemonia paulista da Semana de 1922.
São Paulo, território que concentrou o desenvolvimento propiciado pelo
processo da industrialização, fez emergir também as vanguardas modernistas.
Muito embora ela tenha sido, durante muito tempo, uma cidade acanhada e
provinciana, no início do século XX a cidade passa por considerável
transformação em sua configuração. O Rio de Janeiro, por outro lado, era a
Capital Federal desde o período colonial. Esta situação ofereceu ao Rio uma
condição privilegiada no cenário nacional. Era o centro da vida cultural do país.
Para lá, acorreram artistas e intelectuais das mais diferentes partes do Brasil.
No entanto, foi São Paulo que ficou com o título de capital do modernismo
brasileiro. Ainda assim, esta é uma imagem redutora de um movimento
complexo que transcende a dimensão paulista de sua concretude.
Esse duelo já estava instalado entre seus participantes mais ilustres.
Mário de Andrade, figura símbolo da Semana de 22, em conferência no
auditório da Biblioteca do Itamaraty, em 30 de abril de 1942, que havia como
tema “O Movimento Modernista”, destaca as diferenças que ele tinha com a
cidade do Rio de Janeiro. Neste mesmo colóquio, o autor ressalta as
diferenças de classe que estavam por trás da criação e execução do
14

Modernismo brasileiro. Suas palavras expõem as cisões no interior do próprio
projeto modernista.
Ele localiza em Paulo Prado, membro da aristocracia cafeeira paulista, o
mentor principal da realização da Semana:
Além de audaciosa, dispendiosíssima. E o fautor verdadeiro da
Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. E só mesmo uma
figura como ele e uma cidade grande, mas provinciana como
São Paulo, poderiam fazer o movimento modernista e objetiválo na semana. (PRADO apud BERRIEL, 2000, p. 80-81).

Neste evento, o autor dedica-se a explicitar porque o Rio não poderia
sediar a Semana de Arte Moderna. Segundo Berriel (2000), a “Corte”, como
Mario se referia ao Rio de Janeiro, abrigava todas as instituições que eles
combatiam, sobretudo a Academia Brasileira de Letras e, também, a Academia
Nacional de Belas Artes. Estes espaços produziam, segundo a leitura de
Berriel sobre Mário, tudo aquilo que deveria ser ultrapassado, a ruptura
também com as produções cariocas associadas à continuidade de um Brasil
que se transforma (BERRIEL, 2000).
Essa dimensão de classe em Mário de Andrade e sua indisposição com
o Rio de Janeiro é avaliada por Carlos Eduardo Ornelas Berriel (2000). Para
ele, o discurso do modernista paulista,

Principia com a oposição entre Rio e São Paulo, justificando a
incidência da segunda como sede da Semana. Enquanto o Rio
era porto marítimo, capital do país e internacionalista, São
Paulo tem uma história de isolamento geográfico e
provincianismo; o Rio possuía uma burguesia endinheirada
com um espírito coerente com esta condição – isto é, covarde;
São Paulo possuía uma verdadeira aristocracia que, além do
mais, era casada com a modernidade industrial e com o
comércio mundial. Mais técnica e mais atualidade. O Rio
possuía uma instituição cultural – as academias –
comprometida com a continuidade, enquanto o Modernismo
era justamente uma ruptura com este tipo de inteligência.
(ORNELAS apud BERRIEL, 2000, p. 84).

Traçando o estilo de vida e o ambiente em que circulava um dos
principais mentores daquele evento na capital paulista, Nicolau Sevcenko
também ressalta o caráter aristocrático dos sujeitos da Semana de Arte
Moderna de 1922 e seus vínculos intelectuais com os movimentos intelectuais
15

europeus, sobretudo na pessoa de Paulo Prado, considerado, por Mário de
Andrade, o mentor da Semana.

O retorno a São Paulo, em particular de Paulo Prado, premido
pela irrupção da Guerra, após uma longa itinerância de
diletante pela Europa, por designação de sua própria família,
iria mudar em definitivo o cenário político e cultural vigente. Era
em sua casa e na de Olívia Guedes Penteado – igualmente
recém-chegada da Europa pelo início da Guerra e viúva desde
1915 do grande fazendeiro de café Ignácio Penteado – que os
jovens interessados em ‘artes modernas’ encontravam as
últimas revistas, livros, informações, obras, chegados da
Europa, e as portas abertas. (SEVCENKO, 2009, p. 235).

O destaque na produção paulista acabou por construir, paulatinamente, uma
invisibilidade histórica sobre outros movimentos modernistas. A ênfase nas
diferenças das classes que organizavam a vida social nas duas cidades pode
ser um indicativo para compreendermos tal invisibilidade.
[...] há uma substancial diferença entre as classes sociais e a
relação destas com o óbice da ruptura: a aristocracia – o
Modernismo era aristocrático – tem estatuto mental e lastro
histórico para entrar numa aventura em que as reputações
ficam questionadas; já a burguesia guarda-se ciosa de sua
aparência, e aposta no que já deu certo. (BERRIEL, 2000, p.
84).

O que podemos observar é que os embates de Mário de Andrade dão-se
no interior de um mesmo grupo: o setor dominante seja econômico ou
intelectual, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro.
Ou melhor, uma luta contra as Academias instaladas na “Corte” e suas
propostas de continuísmo em oposição a um país que teve suas bases sociais
revolucionadas em um curto espaço de tempo: as primeiras décadas do século
XX. Neste sentido, se compreendem as diferenças de Mário de Andrade com o
Rio de Janeiro, pois se opõem à subordinação ao tradicionalismo cultural
associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o
simbolismo e a arte acadêmica. Conforme Oswald considerava, eles se
propunham ser “personalíssimos e independentes não só dos dogmazinhos do
marinettismo como mesmo de qualquer outro jogo mesquinho”. (ANDRADE
apud BOAVENTURA, 2005, p. 5).
16

Os sinais da modernidade carioca, em oposição ao similar paulista de
viés aristocrático, Monica Pimenta Velloso (1996) buscou no espaço vivo e
dinâmico das ruas da “Corte” – expresso nas memórias de Olavo Bilac. Um
mundo em transformação e com experiências moldadas pela modernidade nas
ruas da Capital Federal. Assim, o poeta e cronista parnasiano Olavo Bilac
legou-nos um depoimento sobre a chegada dos equipamentos de gravação de
áudio: os discos da Casa Edson.
De cada porta irrompe a voz esganiçada de u’a máquina
falante ou cantante; são urros, gemidos, garganteios frenéticos,
imprecações, ganidos, carcarejos [sic], miados, latidos,
mugidos, arrulhos, guinchos, berros, grunidos! E a mísera Rua
do Ouvidor parece uma galeria do inferno, cheia de
condenados e réprobos, prisioneiros em caldeiras de pez
fervente, vociferando maldições e pedindo misericórdia.
(BILAC, 1907 apud SUSSEKIND, 2006, p. 20).

Olavo Bilac, membro fundador da Academia Brasileira de Letras,
instituição combatida pelo Modernismo de São Paulo, mostrava-se em
desconforto com a modernidade trazida pelo desenvolvimento das forças
produtivas do capital que se popularizavam pelas ruas do Rio de Janeiro.
Investigando um grupo marginal dentro da própria sociedade carioca, os
artistas, boêmios, humoristas que não tinham espaço nas academias e nas
altas rodas sociais, Ângela de Castro Gomes (1999), assim como outros
similares, se valem desses sujeitos para questionar os referenciais do
modernismo brasileiro que têm a Semana de Arte Moderna em São Paulo
como o único marco daquele momento da história do Brasil. Momento de
repensar a identidade nacional em um ano emblemático: 1922 – centenário da
Independência.
Na Capital Federal, um mundo paralelo às Academias, tais humoristas
que registravam sua visão sobre o Brasil em diferentes periódicos eram, de
certa forma, marginais às altas rodas sociais. Foi precisamente nesse universo
que Monica Pimenta Velloso buscou novas leituras sobre o modernismo
brasileiro. Segundo ela, fazer do humor um objeto de análise permite colocar
em cheque a visão de Paulo Prado sobre a tristeza atávica da nacionalidade
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brasileira, uma vez que os intelectuais da Revista D. Quixote não admitiam tal
marca de nossa personalidade coletiva.

Nas revistas e jornais cariocas ficou claro o enfoque satíricohumorístico no tratamento dos acontecimentos cotidianos que
mobilizavam a cidade. Nos escritos de Lima Barreto, nas
caricaturas da Revisa da Semana, da D. Quixote e do Jornal do
Brasil, encontrei uma reflexão fortemente marcada por esta
tônica. [...] O fato me instigou a repensar a modernidade
carioca, tomando outro caminho para compreender o
modernismo fora do paradigma paulista em que forçosamente
acabou se convertendo o movimento de 1922. Enfim, a
questão, um tanto quanto desafiante, era repensar o próprio
sentido de moderno. Entendê-lo na dinâmica acidentada do
cotidiano, através de uma linguagem de forte apelo visual.
(VELLOSO, 1996, p. 17).

Esses

artistas,

boêmios,

humoristas

cariocas

acabaram

marginais

à

modernidade vinda de cima. Por esta razão, eles se debruçaram sobre o
mundo das ruas na busca de outros referenciais de sociabilidade, como
contraponto às altas rodas sociais da “Corte” que também os rejeitavam
(VELLOSO, 1996).
É também nestas especificidades da cidade do Rio de Janeiro que se
engendrou um tipo particular de intelectual que propiciou à Ângela de Castro
Gomes e à Monica Velloso buscarem o entendimento das diferenças entre o
modernismo paulista e o carioca. Ambas apontam para a posição marginal
desses sujeitos na Capital Federal: sejam os humoristas da revista D. Quixote
ou os intelectuais em torno da revista Festa e da Sociedade Felipe d’Oliveira.
Uma condição de inadequação ao instituído que estaria em oposição ao
intelectual paulista plenamente aceito e reconhecido pela aristocracia cafeeira.
Aliás, muitos deles oriundos desta mesma aristocracia.

Em relação ao intelectual carioca, o perfil construído é o de um
produtor de bens simbólicos que está marcado por uma dupla e
contraditória inscrição social. De um lado, ele possuiria um
estreito vínculo com o Estado, pois seria com muita frequência
um funcionário público, o que o impregnaria de um misto de
dependência, atração e desprezo por seu “patrão”. De outro,
por não conseguir um grande reconhecimento social ou por
não conseguir ascender às altas esferas do poder político,
integrando e influenciando suas instituições de maneira
profunda, acabaria por eleger a “rua” como seu locus de
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sociabilidade por excelência, tendo na vida boêmia e na
convivência com a população marginal um de seus traços
definidores. (GOMES, 1999, p. 24).

A produção modernista carioca analisada por Velloso (1996) e Gomes
(1999) encontrava-se em uma marginalidade em relação às instituições oficiais,
como a Academia Brasileira de Letras, e também em relação às elites políticas
e econômicas. Esta condição empurrou-a para os braços das camadas
populares. Foi uma produção que não ensejou para si o papel de timoneiro do
modernismo nacional, mas era tão desejosa e portadora dessa nova
mentalidade que se instaurava no país, assim como os modernistas em São
Paulo.
Em um sentido diverso do carioca, temos também em Recife um
movimento modernista que existiu no entorno do regionalismo que, por sua
vez, não era muito bem-visto em São Paulo. Afinal, na capital paulista, os olhos
estavam direcionados para o futuro. O Brasil tinha que entrar na Nova Ordem
Mundial e o olhar regionalista não propiciaria esta entrada. As diferenças de
perspectivas encontram-se no desenvolvimento assimétrico do capitalismo
brasileiro.
O desenvolvimento do Brasil ocorreu de forma desigual em suas
diferentes regiões. Durante os séculos iniciais de nossa formação, a região
mais viva da economia estava concentrada no Nordeste. Enquanto São Paulo
era uma região de menor importância para a Coroa Portuguesa que era, então,
a Metrópole que controlava o território. Este período deixou marcas riquíssimas
na cultura barroca do Nordeste. Tal quadro alterou-se a partir do século XIX,
quando o Nordeste entrou em decadência e assistiu à ascensão de São Paulo
à condição de novo polo dinâmico da economia do país. Este breve quadro
aqui traçado é de grande valia para entendermos as diferenças dos projetos
modernistas – o paulista e o configurado na cidade de Recife.
Se, como observamos, no Rio de Janeiro localizamos os modernistas
em uma condição marginal; em Recife, há o deslocamento na natureza dos
produtores. O grande mentor foi Gilberto Freyre, um sociólogo, responsável por
arejar a vida intelectual na capital pernambucana. Face ao quadro desenhado
anteriormente, Freyre voltou seus olhos para o passado de glória do Nordeste
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em oposição ao modernismo paulista antenado com as vanguardas europeias.
A terra de Freyre parou no tempo; estagnou-se numa sociedade agrária e
patriarcal. Assim,

Para o intelectual nordestino, em busca de afirmação no plano
nacional, não se tratava de encontrar linguagens artísticas
revolucionárias para exprimir um mundo em acelerada
transformação, mas de procurar apoiar-se na riqueza das
tradições culturais e artísticas locais, para fazer de sua
revalorização sua bandeira de luta. Assim, não deve causar
surpresa o fato de, nos anos 20, os escritores da região
retomarem o caminho do regionalismo, [...]. (ALMEIDA, 2003,
p. 321).

Em um mesmo sentido, de compreender as diferenças entre São Paulo
e Recife, apontando um para a estética como matéria-prima e outro para a
história e a tradição como fermento, Antonio Dimas (2003) observa que:
Num primeiro momento, pelo menos, São Paulo tinha em mira
a estética; Pernambuco, a história. Estética e história eram,
pois, os alicerces dos dois movimentos, e o que ocorreu
depois, em torno de ambos, foram desdobramentos de enorme
qualidade, sem dúvida, mas que se seguiram no rasto do
primeiro. (DIMAS, 2003, p. 340).

O que podemos observar é que tanto Mário de Andrade quanto Gilberto
Freyre, malgrado as diferenças entre eles, tinham uma ânsia por modernizar o
país. Renovar as artes e o pensamento, mesmo que com olhos postos em
direções diversas: um em direção a um futuro pleno de possibilidades e o outro
a um passado com uma tradição que poderia ressignificar um presente
adormecido pela decadência econômica.

[...] no fundo, modernismo e regionalismo são apenas faces
diferentes de um mesmo processo de luta pelo
aprofundamento da consciência nacional, na arte como na
cultura: é natural que, em cada momento histórico e em cada
latitude, o sol ilumine, com luz diversa, cada uma dessas
múltiplas faces. (ALMEIDA, 2003, p. 325).

O Modernismo brasileiro, em suas diferentes configurações, buscou
modernizar o país naquele ano emblemático do centenário de nossa
independência. Lograram colocar a cultura popular, com especial destaque
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para Mário de Andrade, em outro patamar de reconhecimento. São traços em
comum que podemos identificar nos movimentos de renovação encarnados no
Modernismo. Desde os mais conservadores até os mais progressistas, todos
queriam as artes e o pensamento em sintonia com as mudanças que
ocorreram na base social e política do país.
No entanto, em face de múltiplos projetos modernistas, observamos que
o movimento paulista ficou, para a história, quase como o único projeto.
Algumas considerações podem ser tecidas sobre esta definição histórica. As
diferenças de classe e postura parecem ser um indicador que aponta para a
permanência, no tempo, do movimento paulista.
Os modernistas cariocas não tiveram acesso às altas esferas do poder,
constituindo um grupo marginal frente, sobretudo, às Academias que
norteavam os debates na Capital Federal. Tal condição fez com que este grupo
optasse, também, por não se constituir em um movimento e abraçar o espaço
marginal das ruas e da boêmia. Por outro lado, em São Paulo, os modernistas
foram apoiados pela aristocracia cafeeira, sendo que muitos eram oriundos
deste grupo social. Recife, por sua vez, ficou atada ao regionalismo, a outra
face da renovação cultural que ficou numa posição de divergência em relação,
principalmente, à Semana de 1922. Seu principal líder, Gilberto Freyre,
resgatou o passado do Nordeste em oposição à ânsia futurista de São Paulo.
Esta soma de conjunturas diversas, na base do Modernismo brasileiro,
propiciou maior visibilidade, na memória histórica, à Semana de Arte Moderna
de 1922 e, ao mesmo tempo, ofuscou as memórias de outras práticas
modernistas.
A obra de arte apreende o real vivido por seu autor, seja qual for a forma
de expressão. Ela capta o entorno social e histórico do criador, por isto, como
produto social, é pura temporalidade. Macunaíma como expressão de parte do
povo brasileiro é uma representação de uma realidade do país eivada por
conflitos de diferentes naturezas: classe social, gênero e raça.
As marcas do personagem central - malandro, mau-caráter, preguiçoso,
mentiroso - foram analisadas por Gilda de Mello e Souza (2003). Ela identifica
a sua construção numa longa tradição de heróis que remonta ao romance de
cavalaria medieval. Segundo a autora, se a base de criação de Mário de
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Andrade é o populário brasileiro, por outro lado, ele tinha um vasto repertório
erudito – o que possibilita perceber outras matrizes na invenção do
personagem.
Gilda de Mello e Souza (2003) ao aproximar Macunaíma e o herói do
romance de cavalaria, apresenta-nos um registro sucinto do que seria aquele
herói medievo. Estas características são:
Nobreza: o cavaleiro está colocado no ápice da hierarquia
aristocrática e é equiparável a um rei; só os filhos de rei ou
rainha tinham o direito de atingir o grau mais alto da cavalaria,
[...]
Coragem: o cavaleiro não deve evitar nenhum perigo. O
conjunto de provas a que se submete, durante a busca
aventurosa em que se empenha, sublinha o sentido heroico de
sua vida.
Lealdade: o cavaleiro é um personagem simpático, que vai de
torneio em torneio em busca de aventuras, medindo lealmente
a sua força com a força dos companheiros; por outro lado, a
defesa da honra dos companheiros deve incitá-lo sempre ao
combate.
Verdade: o cavaleiro recusa sempre a mentira, "car Dieu et
vérité les mantient en la haute renomée où ilt sont".
Justiça: o cavaleiro deve assumir sempre a defesa dos fracos.
Desprendimento: o cavaleiro deve ignorar qualquer proveito
pessoal. (SOUZA, 2003, p. 73-74).

A estas características clássicas para o herói de cavalaria medieval,
Gilda de Mello e Souza aponta para uma inversão que subverte estes cânones,
no romance Macunaíma.

Macunaíma é o modelo inverso de um rei; ou melhor, é o seu
duplo destronizado. Soberano e perseguido, vitorioso e
escorraçado, esperto e ludibriado, retalhado e recomposto,
representa, na verdade, o atuante do ritual infindável de
entronização e destronização, núcleo profundo do mundo
carnavalesco. Macunaíma é, por conseguinte, a carnavalização
do nobre. (SOUZA, 2003, p. 75).

Macunaíma é construído como uma antítese do cavaleiro medieval.
Assim, Gilda de Mello e Souza ressalta algumas características dele, nas quais
podemos notar a subversão operada por Mário de Andrade.
Medroso: dorme de roupa, temendo ser apanhado pela
Caruviana, a umidade da garoa paulistana.
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Desleal: apesar de sempre protegido pelos irmãos, desconhece
qualquer sentimento de companheirismo ou gratidão, comendo
escondido os ratos que caçou, para não reparti-los com
ninguém.
Mentiroso: tendo caçado dois ratos, conta a Maanape e Jiguê
que havia apanhado dois veados mateiros, só confessando a
mentira depois de pressionado pelos irmãos. Este traço é,
aliás, sublinhado com insistência no decorrer da narrativa e
constitui uma das características básicas do herói. (SOUZA,
2003, p. 76).

Ao operar esta subversão do cânone no romance Macunaíma, a
literatura de Mário de Andrade apreendeu em suas páginas o pensamento
vigente no interior da classe dominante brasileira sobre o povo empobrecido
pela via colonial do desenvolvimento do capitalismo. No entanto, para além do
debate incurso na crítica literária aqui desenhada, esta tese toma os
personagens, que Gilda de Mello e Souza localiza no interior da literatura
universal, como representações do homem brasileiro construídas pela ideologia
dominante. A historicidade de tais representações é trabalhada nos capítulos
dois e três.

Imagens pictóricas, discursos poéticos e lendas são
representações do mundo que se oferecem ao historiador
como portas de entrada ao mundo das sensibilidades da época
que as engendrou. Se a definição aristotélica as coloca do lado
das coisas não verdadeiras, por contraste à história, narrativa
do acontecido, tais representações, contudo, não deixam
jamais de ter o real como referente. Seja como confirmação,
negação, ultrapassagem, transformação, inscrição de um
sonho, fixação de normas e códigos, registro de medos e
pesadelos, exteriorização de expectativas, a arte é um registro
sensível no tempo, que diz como os homens representavam a
si próprios e ao mundo. (PESAVENTO, 2002, p. 57).

Assim, ao tomarmos os personagens como representação de uma parte
do povo brasileiro, não negamos, o estudo de Gilda de Mello e Souza sobre o
romance de Mário de Andrade, mas partimos dele para procedermos a uma
análise histórica como assevera Sandra Jatahy Pesavento (2002), que diz que
"Imagens pictóricas, discursos poéticos e lendas são representações do mundo
que se oferecem ao historiador como portas de entrada ao mundo das
sensibilidades da época que as engendrou".
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A questão ganha pertinência na medida em que a complexidade de uma
sociedade em processo de transformação, como a brasileira do início do século
XX, apresenta profundas cisões no interior dos grupos que a compõe. Assim,
investigar as relações da literatura com os diferentes estratos sociais a que ela
se reporta tornou-se uma tarefa instigante para o campo da historiografia, pois
o material produzido pelo artista é um documento privilegiado de acesso ao
real.

Admitimos que a literatura é fonte de si mesma enquanto
escrita de uma sensibilidade, enquanto registro, no tempo, das
razões e sensibilidades dos homens em um certo momento da
história. Dos seus sonhos, medos, angústias, pecados e
virtudes, da regra e da contravenção, da ordem e da contramão
da vida. A literatura registra a vida. Literatura é, sobretudo,
impressão de vida. E, com isto, chegamos a uma das metas
mais buscadas nos domínios da História Cultural: capturar a
impressão de vida, a energia vital, a enargheia presente no
passado, na raiz da explicação de seus atos e da sua forma de
qualificar o mundo. (PESAVENTO, 2006, p. 8).

Porque qualifica o mundo, a literatura se eleva à condição de possuidora
de representações dos complexos liames que tecem a vida dos homens num
tempo preciso. A linguagem literária, umas das formas de expressão da arte, é
resultado da produção humana, numa rede complexa de significações sociais,
no dizer do professor Antonio Candido.
(...) a primeira tarefa é investigar as influências concretas
exercidas pelos fatores socioculturais. É difícil discriminá-los,
na sua quantidade e variedade, mas pode-se dizer que os mais
decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias,
às técnicas de comunicação. O grau e a maneira por que
influem estes três grupos de fatores variam conforme o aspecto
considerado no processo artístico. Assim, os primeiros se
manifestam mais visivelmente na definição da posição social
do artista, ou na configuração de grupos receptores; os
segundos, na forma e conteúdo da obra; os terceiros na sua
fatura e transmissão. (CANDIDO, 2010, p. 31).

Isto faz destas criações um documento valioso para o trabalho de
investigação histórica decorrente das “influências concretas exercidas pelos
fatores socioculturais”. Essa dimensão sociocultural, aludida pelo Professor
Antonio Candido (2010), encontramos também em Terry Eagleton (2011), nas
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suas reflexões sobre marxismo e literatura. Ele define as relações entre a obra
literária e o tecido social que a envolve:

Toda arte é socialmente progressista no sentido de que, não
importa qual seja a filiação política consciente do autor (e, no
caso de Scott e Balzac, ela é abertamente reacionária), ela
torna concreta as forças “histórico-universais” de uma época,
forças que formam a base para mudança e o crescimento,
revelando seu potencial de desenvolvimento em seu mais alto
grau de complexidade. O escritor realista, assim, penetra por
meio dos fenômenos acidentais da vida social para expor a
essência ou o essencial de uma condição, selecionado-os ou
combinando-os em uma forma integral e elaborando-os como
uma experiência concreta. (EAGLETON, 2011, p. 58-59).

Na mesma trilha da concretude social que as obras literárias expressam,
temos, no historiador Nicolau Sevcenko, uma visão que se aproxima dos
autores aqui arrolados. Para ele,
[...] todo escritor possui uma espécie de liberdade condicional
de criação, uma vez que seus temas, motivos, valores, normas
ou revoltas são fornecidos ou sugeridos pela sua sociedade e
seu tempo – e é destes que eles falam. Fora de qualquer
dúvida: a literatura é antes de mais nada um produto artístico,
destinado a agradar e comover; mas como se pode imaginar
uma árvore sem raízes, ou como pode a qualidade dos seus
frutos não depender das características do solo, da natureza do
clima e das condições ambientais? (SEVCENKO, 2003, p. 29).

Assim, a partir do arcabouço teórico aqui desenhado, foi possível
deslindar a estrutura social, os valores e as ideologias que nos aponta Antonio
Candido, entrelaçados no romance, visando tracejar a base social na qual se
construíram as características de seu personagem principal, Macunaíma.
A obra de Mário de Andrade possui aquela "liberdade condicional"
delegada pelo tempo de que nos fala o Professor Nicolau Sevcenko. É de lá
que ele parte para a produção literária em busca de respostas às inquietações
vividas por ele. Foi o seu tempo que lhe forneceu a matéria de sua criação. E,
assim, captou a concretude das relações sociais que tecem a sociedade
brasileira mais complexa nos anos de 1920, em função do desenvolvimento
das forças do capital.
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A matéria-prima que Mário de Andrade usou para sua criação, ele
encontrou junto à cultura popular. Nesse sentido, Mário superou preconceitos
vigentes em seu tempo e se apropriou de um material até então rejeitado por
parte da elite intelectual, respaldando-se em outros pesquisadores, no campo
do folclore, que lhe forneceram estudos sobre a cultura popular, municiando-o
com um aparato teórico para manipular em sua criação. Foram homens como
Capistrano de Abreu, Couto Magalhães, Barbosa Rodrigues, J. Oliveira
Coutinho, Gustavo Barroso, Basílio de Magalhães e Silvio Romero que
forneceram aquilo que Cavalcanti Proença chama de "livros guias" de Mário
para a construção de sua rapsódia (MORAES, 1990).
A linguagem do romance é o grande achado de Mário de
Andrade. Não se trata de uma "fala brasileira", mas sim de uma
língua pessoal e artística, construída também pelo processo de
colagem, pela combinação de vocábulos e torneios sintáticos
colhidos dos mais variados falares do Brasil. Assim, o escritor
forjou um instrumento expressivo de muita força, capaz de
transmitir o humor mais fino e o mais debochado, ou um lirismo
sutil trançado à vivacidade picante das anedotas –
características que fascinam o leitor. Com Macunaíma, o
ficcionista revelava plena maturidade, domínio completo de
seus recursos estilísticos. (LAFETÁ, 2004, p. 223).

A rapsódia de Mário de Andrade suscita diferentes leituras, nem sempre
convergentes. Para João Luiz Lafetá, é uma colagem, pois ancorada na
imagem da própria rapsódia. Em Telê Ancona Lopez (1974), que o toma como
um "romance popular", é uma fusão de três estilos.

Anuncia a obra e, 1928, como romance popular; caracteriza-a
no volume como "rapsódia" e define-a em 1935 como "poema
herói-cômico". Mas, na realidade, Macunaíma é a fusão dos
três, além de poder ser considerado um romance, no sentido
culto do gênero. É um romance popular porque faz viver um
herói popular como centro dos episódios e das peripécias da
obra; uma rapsódia, porque espelha a ética e a psicologia
nacional no passado e no presente; é um poema malazartiano
porque satiriza a sociedade através da personagem,
procurando dar um ritmo narrativo poético: espontaneidade nas
palavras, conceituações através de imagens, universo
mitológico, dinamismo musical nas enumerações, nas
descrições. É um marco no modernismo como prosa
experimental. (LOPEZ, 1974, p. 9).
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Em um mesmo sentido de análise, Gilda de Mello e Souza (2003)
adensa a leitura da forma em Macunaíma. A autora chama a atenção para um
entendimento do livro como sendo uma espécie de "composição em mosaico"
que estava presente em autores como Florestan Fernandes e Haroldo de
Campos. Este conceito, segundo a Professora Gilda, seria limitante, pois
sugere uma simples justaposição de partes que decorreria da vasta erudição
de Mário de Andrade com seu repertório tanto da cultura popular brasileira
quanto da tradição europeia. Este entendimento apagaria a criação do autor. À
"composição em mosaico", ela opta pela ideia da bricolage.

O bricoleur procura realmente a sua matéria-prima entre os
destroços de velhos sistemas. No entanto, seu gesto é
norteado por um objetivo lúdico, por uma sensibilidade passiva,
e esta se submete ao jogo das formas. Diante do elenco de
detritos que tem sempre à mão, o bricoleur se abandona a uma
triagem paciente, escolhendo ou rejeitando os elementos,
conforme a cor, o formato, a luminosidade ou o arabesco de
uma superfície. A figura que irá compor em seguida,
combinando a infinidade de fragmentos de que dispõe, poderá
ser muito bela, mas, como respeita as imposições da matéria
aproveitada, é caprichosa, cheia de idas e vindas, de rupturas,
e não revela nenhum projeto. (SOUZA, 2003, p. 10-11).
Aparentemente, segundo tal leitura, Mário de Andrade, como um bricoleur,

teria aliado o vasto material de sua pesquisa sobre a cultura popular à sua
erudição na composição de sua obra máxima do modernismo. No entanto, na
concepção da Professora Gilda, Mário vai além de uma simples bricolagem,
defendendo que a base da estrutura do romance está na forma da música
popular.

Macunaíma é composto neste momento de grande
impregnação teórica, pesquisa sobre a criação popular e busca
de uma solução brasileira para a música. É minha convicção
que, ao elaborar seu livro, 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.
(SOUZA, 2003, p. 12).
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O encontro de Mário de Andrade com a cultura popular não só deu a ele
as bases para construção formal de sua obra, como também fundamentou seu
ideário nacionalista. O Brasil em sua dimensão territorial de talhe continental
não constituiu a formação de um povo como se consolidou na Europa. Mário
viu no bumba-meu-boi uma espécie de elemento de unidade nacional, pois é
um festejo que se encontra em todo país.

A análise das representações coletivas brasileiras revelara a
Mario de Andrade que o boi era "o bicho nacional por
excelência" e se encontrava referido de norte a sul do país,
tanto nas zonas de pastoreio como nos lugares em gado.
Ocorria em todas as manifestações musicais do populário: "na
ronda gaúcha, na toada de Mato Grosso, no aboio do Ceará,
na moda paulista, no desafio do Piauí, no coco norte-riograndense, na chula do Rio Grande e até no maxixe carioca".
Num país sem unidade e de grande extensão territorial, "de
povo desleixado onde o conceito de pátria é quase uma
quimera", o boi – ou a dança que o consagra – funcionava
como um poderoso elemento "unanimizador" dos indivíduos,
como uma metáfora da nacionalidade. (SOUZA, 2003, p. 17).

Desta forma, a obra literária Macunaíma, em toda sua riqueza formal,
expressa um desconforto com as saliências, arestas mal aparadas de uma
sociedade em transformação. A sua forma aparentemente em bricolage, termo
emprestado de Gilda de Mello e Souza, ou em rapsódia assenta-se, por
analogia, na própria constituição de um país feito de destroços de velho
sistema colonial, cuja burguesia se recusou a dar uma forma moderna,
alimentando arcaísmos anacrônicos em plena vigência do liberalismo. Atrelada
ao estágio de desenvolvimento hipertardio do capitalismo, manteve as
desigualdades regionais, suas iniquidades de classe e raça, o que deu ao país
uma feição sem unidade nacional. Mas manteve essa unidade frouxa por meio
de um violento aparelho de estado autocrático.
Assim, pode-se dizer que a forma do romance em bricolage, rapsódia,
suíte e na estrutura do bumba-meu-boi e do cantador nordestino apreende um
país que é, em sua construção, um grande bricolage, um ajuntamento de
partes desiguais em sua construção. É a forma literária em sua derivação
histórica.
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O livro Macunaíma, assim, tornou-se, com o decorrer do tempo,
emblemático no interior da cultura brasileira. Um paradigma para pensar o
ethos do povo brasileiro que obteve alcance e projeção junto a diferentes
setores da sociedade. Isto agrega à sua produção características invulgares
que legitimam e demandam novas leituras sobre o romance de Mário de
Andrade. O debate sobre Macunaíma como símbolo do povo brasileiro se deu
já por ocasião do lançamento do livro. José de Paula Ramos Júnior (2006)
reporta-nos a crítica feita por Alceu Amoroso Lima, então um crítico literário
que assinava sob o pseudônimo de Tristão de Ataíde. O próprio Mário de
Andrade enviara o livro para as devidas apreciações do crítico. Tristão de
Ataíde, em suas reflexões sobre o livro, identificou, em primeira mão 7, a
questão de Macunaíma como herói nacional.

Mário de Andrade, informa o crítico [Tristão de Ataíde], para
criar Macunaíma, o "herói sem nenhum caráter", protagonista
da obra homônima, inspirara-se no herói mítico amazônico,
Makunaima, cujas aventuras cíclicas se encontram reunidas no
segundo volume de Vom Roroima zun Orinoco, de KochGrünberg. Tristão de Ataíde considera o herói ameríndio como
um "espírito do mal, (...) embusteiro, trapacista e enredador",
cujo nome, formado do étimo "Maku! (mau) e do sufixo "ima"
(grande), apresentava-se "bem correspondente ao caráter
nefasto e intrigante do herói", reverenciado como uma espécie
de demiurgo pelas tribos caribes. O crítico também assinala:
“toda estrutura do livro e grande número de suas aventuras
estapafúrdias são a reprodução, por vezes fiel, das aventuras
de Macunaíma e seus irmãos, em lutas com o ogro Piaimã".
Ressalva, porém, ser o livro não simples "romanceação de
lendas amazônicas", mas algo muito mais complexo – a busca
"por uma expressão nacional, por um herói nacional, por uma
cultura nacional". (RAMOS JÚNIOR, 2006, p. 22).

Essa busca por "uma expressão nacional, por um herói nacional", como
alude Tristão de Ataíde, levou Mário de Andrade a pesquisar profundamente a
cultura popular. Ele teve seus olhos direcionados para a produção da
população brasileira. Neste sentido, há uma positividade, porque o setor
popular passou a ter algum reconhecimento, mesmo que apenas no plano
7

Segundo José de Paula Ramos Júnior (2006), a crítica de Tristão de Ataíde é considerada a
primeira, pois teve uma anterior publicada, no Diário Nacional, em 07 de agosto de 1928, mas
de origens controversas, uma vez que não foi assinada. Há uma hipótese, inclusive, que teria
sido o próprio Mário de Andrade que tenha escrito tal matéria.
29

simbólico, pois as condições materiais de existência permaneceram as
mesmas de sempre.

O povo e a nação aparecem nas narrativas modernistas como
categorias mediadoras entre o local e o universal. O povo era
percebido como detentor da “alma nacional”, da autenticidade e
originalidade da cultura. Nas narrativas modernistas é possível
identificar uma relação de igualdade, uma quase sinonímia
entre povo e cultura. A superposição dessas categorias dará
uma feição particular ao nacionalismo então elaborado, que
permanecerá com todo vigor, nos debates culturais, até a
década de 1970. (VELOSO; MADEIRA, 1999, p. 98).

Sob o pano de fundo convulsivo do início do século XX, aflora o debate
acerca da identidade nacional e Macunaíma pode ser entendido como um
sinalizador das questões da época, embora não tenha sido uma obra de
grande recepção popular, pois teve apenas oitocentos exemplares impressos
em seu lançamento. No entanto, ela se consagrou como um marco na literatura
brasileira.

Essa conclusão [de Tristão Ataíde de que Macunaíma é
símbolo do brasileiro] inaugura a polêmica sobre o caráter
simbólico da obra e do herói, respectivamente associados ao
Brasil e ao homem brasileiro. Seriam símbolos ou não? Em que
sentido, direção e medida? Seriam verdadeiros ou falsos em
relação aos referentes? A essas questões subjaz uma outra,
que não seria tão cedo explicitada claramente, mas que
sempre esteve implícita nessa discussão, prolongada na
fortuna crítica dai em diante: a hipótese de que Macunaíma,
por conter uma síntese artística – simbólica? – do brasileiro,
conteria também uma interpretação do Brasil. O fulcro desse
problema, por sua vez, está no projeto modernista de Mário de
Andrade, de contribuir no esforço de integração nacional por
meio da apropriação artística culta e crítica do patrimônio da
cultura popular. (RAMOS JÚNIOR, 2006, p. 25).

Este trabalho parte da perspectiva de que o romance Macunaíma
constrói representações simbólicas sobre o brasileiro. É um debate, como
aponta Ramos Júnior (2006), que sempre ensejou longas discussões e que
está em aberto. Não é objetivo de esta tese oferecer uma resposta definitiva,
mas parte exatamente das portas entreabertas que permitem novas leituras.
Assim, a obra deu visibilidade, através da criação literária, não apenas
às condições de exclusão em que viviam parcelas significativas da sociedade
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brasileira, mas também construiu uma representação personificada, em
Macunaíma e seus irmãos, da complexidade do ser social brasileiro; ou seja,
procedeu à abstração das múltiplas características componentes daqueles
sujeitos sociais e captou as contradições inerentes à existência sob os marcos
de um capitalismo hipertardio e atrasado.
A tese está composta de uma introdução e três capítulos. O primeiro
capítulo – Povo brasileiro: "atraso e barbárie" – assentou-se sobre uma
discussão acerca da construção problemática da categoria povo no Brasil.
Fizemos uma espécie de mapeamento das processualidade históricas que
dificultaram o pleno desenvolvimento do povo brasileiro na passagem do
século XIX para o século XX. Os autores que se debruçaram na análise dos
ideólogos do início do século XX ressaltam em comum a sistemática
desqualificação do povo efetuada por intelectuais e literatos que, na passagem
do século XIX para o século XX, deixaram obras sobre esse litígio difícil de ser
equacionado.
Neste primeiro capítulo, também foram desenvolvidas as categorias
Estado e burguesia autocrática para ancorar a dimensão política que
possibilitou a sistemática desqualificação do povo brasileiro. Realizou-se, por
outro lado, o entendimento da via colonial do desenvolvimento do capitalismo
brasileiro que fornece as bases para o atraso econômico do país.
O segundo capítulo – Racialidade: cada um no seu lugar – é quando há
a análise histórica das categorias apreendidas no romance Macunaíma que é
base documental da tese. O livro traz em suas páginas representações de uma
formação social marcada pelas diferenças substantivas entre os grupos étnicos
que constituíram o Brasil. Na realidade brasileira em que o romance se
encontra, temos brancos, negros e povos indígenas ocupando um lugar na
hierarquização racial, mas no interior de uma sociedade de classes. Este lugar
ocupado, nesta hierarquia, por negros e povos indígenas, traz marcas de
inferiorização na disputa ideológica travada no processo de constituição da
sociedade brasileira.
O terceiro capítulo encerra as análises das categorias que dão suporte
histórico à tese. Em "Desgeografização: os destinos do homem", o rompimento
das fronteiras, expresso nas andanças interespaciais dos personagens de
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Macunaíma, é a figuração de uma superação do regional por uma unidade
nacional; pode-se também compreender o rompimento dessas fronteiras como
resultado da ação de homens e mulheres, em mobilização crescente, em busca
de sobrevivência. E tais sujeitos buscam por todo o Brasil novas formas de
vida, desnorteadamente, através de um país com dimensões continentais que
é depositário de um capitalismo hipertardio e de um desenvolvimento não
homogêneo de todo o país.
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1. POVO BRASILEIRO: ATRASO E BARBÁRIE

... Quando um político diz nos seus discursos que está ao
lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar
as nossas condições de vida pedindo o nosso voto
prometendo congelar os preços, já está ciente que
abordando este grave problema ele vence nas urnas.
Depois divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos
semicerrados. Com um orgulho que fere a nossa
sensibilidade.

Carolina Maria de Jesus
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1. POVO BRASILEIRO: ATRASO E BARBÁRIE

A discussão sobre a categoria povo, conforme ocorre na historiografia do
continente latino-americano, ganha expressão quando da consolidação dos
Estados Nacionais, pois, juntamente com as independências, colocou-se a
necessidade de se discutir quem teria direitos nas novas nações que
emergiam. Ao contrário do que se desenvolveu na Europa 8, onde a ideia do
reconhecimento do pertencimento a uma comunidade, a um espaço delimitado
por fronteiras, a uma identidade que se expressava – ou pela língua, ou por
costumes, hábitos, ética e moral ou por tudo isto em comum –, conduziu à
construção de uma sociedade liberal pautada em diretos universais, na
América Ibérica a consolidação do Estado liberal e republicano se impôs às
antigas culturas, tendo sido necessário subsumi-las. E é neste contexto que as
discussões sobre quem teria direitos na nova ordem política ganha
expressividade, constituindo-se a partir daí uma ampla historiografia sobre o
tema9.
No caso brasileiro, em particular, tal discussão sequer se pôs para os
juristas ou políticos, dado que a primeira Constituição do Primeiro Reinado de
1824 manteve os mesmos parâmetros excludentes vigentes nos períodos
anteriores,10 se restringindo a uma pequena parcela da população que foi
8

Ver a obra PAMPLONA, Marco; DOYLE, Don. Nacionalismo no novo mundo: a formação
de Estados-nação no século XIX. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 64-65.
9
Um variado grupo de autores, a partir de distintas perspectivas, desde clássicos aos
contemporâneos se debruçaram sobre o tema em tela. Consultar as obras:
ACOSTA, Alberto et. al. Plurinacionalidad: democracia en la diversidad. Quito: Ediciones
Abya Yala, 2009; DE MARZO, Giuseppe. Buen Vivir: para una democracia de la tierra. La Paz:
Plural Editores, 2010; LECHNER, Norbert (Ed.). Estado y política en América Latina. Mexico:
Siglo Vientiuno, 1981; KAPLAN, Marcos. Formación del Estado Nacional en América Latina.
Buenos Aires: Amorrortu, 1983; MARTNER, Gonzalo (Coord.). El Estado en América Latina.
América Latina hacia el 2000. Caracas: Editorial Nueva Sociedad/UNITAR, 1985; YRIGOYEN
FAJARDO, Raquel Z. (Ed.). Pueblos indígenas: constituciones y reformas políticas en
América Latina. Bogota: ILSA; Brasília: INESC; IIDS: Lima, 2010; MARTÍ, J. Nuestra
América. La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de l891; DUSSEL, E. Oito
ensaios sobre cultura latino-americana e libertação. São Paulo: Editorial Paulinas: 1997;
MIGNOLO, Walter. Ocidentalización, imperialismo, globalización: herencias coloniales y teorías
poscoloniales. Revista Iberoamericana, 1995.
10
Segundo Renata R. Diório, em sua tese, a Constituição de 1824 assim determina o lugar na
vida pública dos homens livres, porém, destituídos de bens. "Na segunda etapa havia três
restrições que excluíam eleitores que participavam da Assembleia Paroquial. A primeira
àqueles que não possuíam renda mínima anual de 200 mil réis, a segunda os libertos, e a
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reconhecida como cidadã, isto é, com direitos de representação e acesso aos
bens públicos. Assim, a discussão sobre qual era a constituição do povo
brasileiro foi hegemonizada por intelectuais que integravam a pequena parcela
acima referida, muitos dos quais foram – e até os dias de hoje o são –
reconhecidamente ideólogos da Primeira República.
Os autores que se debruçaram na análise dos ideólogos do início do
século XX ressaltam em comum a sistemática desqualificação do povo
efetuada por intelectuais e literatos que, na passagem do século XIX para o
século XX, deixaram obras sobre esse litígio difícil de ser equacionado. A
desqualificação da categoria povo se respaldou nos projetos idealizados pelos
“donos do poder”11: o de um Brasil de talhe europeu, branco, moderno e
saneado das endemias causadas pelos negros, pobres, desempregados,
encortiçados e trabalhadores mal-agradecidos (KOWARICK, 1994).
Historicamente, a formação da nação se constituiu em um problema
para tais segmentos dominantes, sobretudo, a partir do século XIX, período de
formação do Estado Nacional e após a República, em 1889. A forte presença
de africanos escravizados no interior da sociedade brasileira de então se
chocava com os preceitos ditados pelo pensamento eugenista que vigorava no
Brasil em formação. Para os que se pretendiam de cultura europeia, um grupo
étnico considerado inferior não poderia fazer parte da nação.
terceira "os criminosos pronunciados em querela ou devassa". Portanto, mesmo que o exescravo possuísse renda anual exigida, não poderia ser eleito para as eleições secundárias.
Noutras palavras, não poderia ser eleito para participar de votação que elegeria os deputados e
senadores. O que mais chama atenção é que o liberto sofria essa restrição juntamente com os
criminosos. A candidatura aos cargos relativos às eleições secundárias estava atrelada a
exigências de ordem religiosa e censitária. O interessado deveria ser católico e possuir uma
renda anual mínima de 400 mil réis. Os libertos, portanto, jamais exerceriam sua cidadania na
escolha de representantes de províncias. Seu poder de voto ficaria restrito às esferas locais da
administração do Estado". (DIÓRIO, Renata Romualdo. Os libertos e a construção da
cidadania em Mariana, 1780-1840. 2013. Tese (Doutorado). FFLCH/Departamento de
História. Programa de Pós-Graduação em História Social da USP/SP. São Paulo, 2013. p.
172). A tese de Hilton Meliande Oliveira que discute a Constituição de 1824 apresenta um
detalhe importante para esta reflexão. No Projeto de Constituição para o Império do Brasil,
apresentado em 1823, se discute o que é ser brasileiro e o Art. 5°, item nº VI, diz: Escravos que
obtiveram a carta de alforria. Portanto, estavam excluídos daquele debate o sujeito escravo
que compunha parte significativa da população de então. Assim, temos uma Constituição de
1824 que, conforme os autores apontam, apresentava um caráter excludente. (OLIVEIRA,
Hilton Meliande. A construção da ideia de constituição no Rio de Janeiro e em Buenos
Aires. 2013. Tese (Doutorado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. p. 111).
11
Referência à obra Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, de
Raymundo Faoro.
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Nas escolas de Medicina do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, por
exemplo, a discussão racial era tão constante que muitas vezes parecia que
estávamos a um passo do apartheid social. Nina Rodrigues, da Faculdade de
Medicina da Bahia, defendia a introdução da frenologia no Brasil e era adepto
da antropologia criminal de Cesare Lombroso (1876). Rodrigues atuará
inclusive no sentido de introduzir essa cadeira nas Faculdades de Medicina e
de Direito, bem como lutará por intervir na conformação do Código Penal
(SCHWARCZ, 1996, p.161).
Dentre os intelectuais do período, os mais conhecidos eram Oliveira
Vianna, Azevedo Amaral e Alberto Torres; e são eles que revelam de forma
mais clara o dilema de reconhecer direitos a pessoas como os recém-libertos
do regime de trabalho escravo, os indígenas ou os denominados “homens
livres”, em geral, brancos e mestiços pobres que não encontravam espaço
naquela dualidade social constituída de senhores e escravos ou, ainda, no
começo do século XX, os assalariados sem direitos trabalhistas.
Desta forma, conforme aponta Daniel Pécaut (1990), podemos entrever
em Alberto Torres, ex-presidente do Estado do Rio de Janeiro e membro do
Supremo Tribunal, essa desqualificação que aventamos anteriormente. Assim,
ele dirigiu, em 1914, aos intelectuais a seguinte mensagem:

A vida cerebral do Brasil gira em torno de dois centros: o
mundo dos intelectuais e dos governantes: os escritores,
professores, homens de letras e de ciência, os artistas, no
primeiro grupo; os políticos, os administradores, os
funcionários, no segundo. (TORRES12 apud PÉCAUT, 1990, p.
25).

Esta breve preleção de Alberto Torres exclui toda a “plebe”, aquelas
"gentes sem preparo" para a vida pública e a política mais refinada. Ela revela,
igualmente, uma sociedade altamente hierarquizada em que não há espaço
para os grupos subalternizados. Os intelectuais fazem parte daquele grupo
naturalmente talhado para o desenvolvimento de uma consciência nacional,
segundo a concepção do citado ideólogo. Assim, os postos de mando dos
grupos intelectualizados do país expressavam um continuísmo em relação ao
12

TORRES, Alberto. O problema nacional brasileiro. São Paulo: Nacional, 1933. p. 179.
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pensamento vigente no século XIX em oposição a uma esperada ruptura que,
em tese, deveria acompanhar os ideais republicanos.
Dois Brasis,13 desde então, parece, viveram em mundos à parte. Um
diálogo difícil de ser estabelecido. Ruídos interferiram na comunicação entre
esses dois universos que se formaram no século XIX. Ruídos de natureza
racial e cultural impediram as elites de reconhecer uma nação que abrigasse a
heterogeneidade dos grupos étnicos que compunham a formação histórica da
população brasileira. Apegados a ideais europeus de pureza da raça e de
noções de superioridade e inferioridade de determinados grupos sobre outros,
os extratos sociais posicionados no topo da pirâmide social não puderam,
assim, estabelecer o diálogo necessário no interior de uma cultura que se
formou no decorrer do século XIX, com vistas à construção de uma sociedade
que tivesse na cidadania burguesa um valor universal para todo o conjunto da
população, em sua diversidade. Com o advento da República, persistiram os
mesmos dilemas para os homens bem pensantes. Onde está a nação?

A busca de uma identidade coletiva para o País, de uma base
para a construção da nação, foi tarefa que perseguiu a geração
intelectual da Primeira República (1889-1930). Tratava-se, na
realidade, de uma busca das bases para a redefinição da
República, para o estabelecimento de um governo republicano
que não fosse caricatura de si mesmo. (CARVALHO, José,
1998, p. 101-102).

Este dilema que persegue os intelectuais, de que nos fala José Murilo de
Carvalho, pode localizar-se na difícil equação entre um Brasil que se pretende
europeu e o Brasil de fato, das cidades e do campo: negro, índio, mestiço e
branco14. Uma sociedade composta por diferentes tipos urbanos e rurais: uma
pequena

burguesia,

trabalhadores

autônomos,

operários,

ambulantes,

13

Não por acaso, o catedrático francês, Jacques Lambert, professor convidado da USP, na
década de 1950, falando sobre as estruturas sociais que via no país, lançou o livro Os Dois
Brasis, Col. Brasiliana n° 335, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 5. ed. 1969.
14
Sobre a mestiçagem que está na formação do povo brasileiro temos uma obra já clássica
como O Povo Brasileiro: a formação e o sentido de Brasil de Darcy Ribeiro (1995). E também
Estilo Tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil (1870-1914), de Roberto
Ventura (1991), que se propõe a discutir a mestiçagem enquanto dilema em autores como
Silvio Romero, Araripe Jr, Machado de Assis e outros, na passagem do antirromantismo para o
período pré-modernista.
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mascates, com especial destaque para os ex-escravos, que buscavam um
espaço em uma liberdade que os aprisionou na exclusão. Os povos originários
da terra e outros tantos de origem europeia e asiática se somaram na
constituição da nação. Mas, estas características históricas nunca foram bem
vistas pelos setores dominantes do país, pois, amparados pelo cientificismo
reinante no período, acabaram por se ancorar em ideais racistas.
Outros intelectuais, "o grupo dos autoritários", na acepção de Daniel
Pécaut, expressavam também seu olhar elitista. Plínio Salgado (1895-1975)
acreditava caber aos intelectuais uma "evangelização" que deveria inculcar no
povo uma "resistência nacional". Oliveira Viana (1883-1951), imortal da
Academia Brasileira de Letras, jurista e professor, por seu turno, apregoou com
mais vivacidade esta violência encarnada dos segmentos dominantes. Para
ele, às massas bastava ensinar a "ler, escrever e contar". Otávio de Faria
(1908-1980), membro da Academia Brasileira de Letras, advogado, romancista,
jornalista, crítico literário e tradutor, autor de inúmeros livros sobre o Brasil,
propunha "civilizar por cima" (PÉCAULT, 1990, p. 39).
Assim, fez-se o povo brasileiro ancorado em uma diversidade étnica.
Esta pluralidade está na base das interpretações sobre o ser brasileiro. Desde
as mais pessimistas, como em Paulo Prado e Nina Rodrigues, até nos mais
otimistas, como Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. Como tornar este cadinho de
raças em um povo coeso, sempre foi a grande questão norteadora dos debates
e, por conseguinte, qual seria nossa identidade.
Às evidências das contradições de classe somam-se os preconceitos
étnico-raciais e tais intelectuais expressam claramente a real forma de
tratamento que os segmentos privilegiados dispensavam à imensa maioria do
povo brasileiro: uma “subcategoria”, ou seja, cidadãos de segunda classe,
conforme aponta Falcon (2000).
A diversidade da formação do povo brasileiro, nos níveis culturais e
sociais, afastava-se paulatinamente do modelo almejado pela classe
dominante. Quais seriam os sujeitos componentes da categoria povo, portanto?
Há momentos da história nos quais são considerados apenas os brancos de
herança portuguesa, não incluindo os imigrantes. Em outros momentos,
incluem-se os trabalhadores. Os afrodescendentes foram os que sofreram mais
38

rejeição na concepção dos componentes do povo. Desta forma, a
categorização de povo escapa pelos dedos, tanto das elites econômicas,
quanto intelectuais às voltas com suas reflexões.15
Assim, o percurso da categoria povo no Brasil é bastante irregular. Não
há uma definição coesa e, sim, uma variedade de usos ao longo da história e
quase sempre é aplicado como fato desabonador associado à população pobre
e negra. Estes grupos, segundo os ideólogos da autocracia, acabariam por
arruinar a ideia de povo, pois eram associados ao atraso. Neste caso, teríamos
uma população considerada inferior – o que dificultaria a construção da nação
(NAXARA, 1998; FALCON, 2000). Este percurso do conceito nos indica que
povo é uma construção histórica difícil de realizar no Brasil – resultado das
complexas relações estabelecidas pelas três etnias básicas em suas disputas
com o setor dominante. Esta percepção de povo como barbárie e atraso, pelas
elites, adentra o século XX.16
Nos documentos do século XIX e início do XX usou-se o termo
nacional quando se pretendeu falar da população pobre, (mal)
nascida no Brasil, em geral mestiça, pertencente ou egressa da
escravidão. Os que observam nessa população um abandono
político e social teve a percepção de seu confinamento, de seu
isolamento e do seu esquecimento dentro da sua própria terra
e história. (NAXARA, 1994, p. 15).

Dois segmentos se destacaram neste período com suas lutas contra as
oligarquias tradicionais: a classe operária e as classes médias urbanas, cujas
formações também obedecem à lógica da industrialização crescente. A
população que compõe a classe operária tem as mais distintas origens. São
brasileiros de outras regiões que migram para o Estado de São Paulo, em

15

Ver também a análise de Márcia Regina Capelari Naxara (Brasil e brasileiros: interpretações
cientificistas/ensaios de caracterização) sobre os intelectuais Euclides da Cunha, Silvio Romero
e Manoel Bonfim a respeito da tarefa destes autores em compreender o ser brasileiro.
(NAXARA, 1994).
16
Em um sentido diverso, no que tange à questão da nacionalidade, Éder Silveira aponta para
outras formas de percepção do caráter nacional: "[...] no Brasil ela (a nacionalidade)
primeiramente é vista com dádiva. É a terra emulada por suas virtudes naturais e não pela
tradição que definiu a história das nações europeias. E esse me parece ser o cerne da
discussão sobre a nacionalidade no Brasil: ela necessariamente se desloca para outros fatores,
como o exotismo e o fantástico, que envolvem as imagens que dizem respeito à natureza,
tangenciando assim o ponto que lhe falta, que é a tradição". (SILVEIRA, Éder. Tupi or not
tupi: nação e nacionalidade em José de Alencar e Oswald de Andrade. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2009).
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geral, provenientes do meio rural. São filhos dos ex-escravos que disputam um
espaço no universo do trabalho. São imigrantes estrangeiros que acorrem à
cidade de São Paulo, sobretudo italianos. Esta base heterogênea compõe este
setor de classe.
Falar de uma classe operária “branca”, composta em sua
maioria de imigrantes europeus, é sem dúvida uma avaliação
globalmente correta para os estados de São Paulo e do Sul,
mas desconsidera o peso do operariado “nacional”, com
significativa participação de negros e mulatos no restante do
país. (BATALHA, 2003, p. 164).

No interior deste grupo, ideologias socialistas, anarquistas e comunistas
tiveram seu florescer na construção das organizações dos trabalhadores. Já
nos primórdios da industrialização, os enfrentamentos de classe colocaram em
cena as diferenças entre as elites arrivistas e os interesses do mundo fabril. O
diálogo não será o dos mais democráticos. As reivindicações foram tratadas
como caso de polícia. Diante da movimentação dos trabalhadores que
provocam alterações na ordem social, as elites, incapazes de lidar com seus
antagonistas, os entendem apenas como um grupo próximo à criminalidade
comum. Não são portadores de diálogo político para resolver os interesses
conflitantes. "Os anos de 1918, 1919, 1920 registrariam ainda o desencadear
de greves e da reação policial, publicamente justificada ao reduzir o movimento
a ação de bandidos, fazendo, das prisões e da deportação, o destino comum
de muitos anarquistas". (MOURA, 1997, p. 48).
“Bandidos” ou “ameaça à ordem pública” são as representações
construídas acerca dos trabalhadores com visibilidade nos espaços públicos. O
pensamento das elites sobre os transtornos causados à uma ordem social
hierarquizada que não comporta movimentos desta natureza foi expresso por
Rodrigues Alves, ex-presidente do país, em pronunciamento na Câmera dos
Deputados em 1917.

Os últimos acontecimentos, que perturbaram séria e
profundamente a nossa vida, sob todos os seus aspectos,
vieram demonstrar, de modo incontestável, que a força pública
que possuímos é de todo insuficiente, demasiado pequena
para as necessidades de um policiamento regular e eficaz. Não
foram a abnegação, o desprendimento, a correção, nunca
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desmentida, com que os nossos soldados cumprem os seus
deveres, por certo com maiores e mais sérios embaraços
lutaria o governo, para manter e assegurar a tranquilidade
pública. (ALVES17 apud MOURA, 1997, p. 46).

Apesar de seus membros serem tratados como “bandidos” pelas forças
da ordem, a agitação no interior das classes populares não arrefeceu. Os
embates intensificaram a busca por uma sociedade pautada por relações
sociais mais justas e equânimes. Em 25 de Março de 1922, foi fundado o
Partido Comunista Brasileiro, o que seria uma organização partidária com
objetivos específicos para a classe operária. A sua fundação sinalizou para o
crescente movimento de classes então em plena disputa na cena pública que
adentrou os anos de 1920.
Tais representações sobre o brasileiro,18 também relativas ao período de
1870/1920, agora conforme pesquisa de Márcia Regina Capelari Naxara,
revelam a percepção da classe dominante de que:

O povo brasileiro, visto por suas elites, aproximava-se do
atraso e da barbárie, enquanto que o que se tinha em vista era
alcançar o progresso e a civilização. Tal questionamento
acabou levando a uma identificação do brasileiro pela ausência
do que se esperava ele pudesse ser, ou seja, por aquilo que
lhe faltava. (NAXARA, 2002, p. 18).

Tal representação advinha do período escravocrata, quando a
estratificação social só reconhecia a existência de segmentos em sua condição
de dominantes ou de dominados, conforme aponta Vânia Maria Losada Moreira
(2008) em diálogo com Hebe Mattos e Ilmar Rohloff de Mattos. Eles atribuem
estas representações às rígidas posições dos diferentes grupos nessa escala
social.

17

ALVES, Rodrigues. Anais da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, 1917, p.
119.
18
Márcia Regina C. Naxara analisa em seu livro Estrangeiro em sua própria terra (2002) os
intelectuais Euclides da Cunha, Silvio Romero, Manoel Bonfim e os literatos Cornélio Pires,
Monteiro Lobato e Valdomiro Silveira para recuperar as representações sobre o ser brasileiro
nestes respectivos autores.
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[...] a sociedade estava dividida em três setores bem distintos:
os brancos, ou a boa sociedade, o povo mais ou menos miúdo
e os escravos. Enquanto os escravos não tinham nem
propriedade nem liberdade, a plebe, embora livre, não era
proprietária. Só a “boa sociedade” conjugava em si os
principais atributos que organizavam as hierarquias sociais: a
liberdade e a propriedade. (MOREIRA, 2008, p. 69-70).

A associação que se consolidou nas novas formações estatais foi a de
que os que detinham a propriedade eram também os detentores da “cultura”,
tomada como padrão de civilidade, enquanto os outros eram a negação de
todos estes e outros valores societários. É nesta condição que tanto a
população de ascendência africana, quanto todos os outros pobres e
desvalidos, viu-se aprisionada na exclusão. Sua liberdade ainda estava por se
realizar plenamente.
Após o término do período colonial e do Império e com o advento da
República, em que pese a complexização da sociedade – com o crescimento
das cidades, a abolição da escravidão, a implantação do trabalho assalariado e
o início das fortes correntes imigratórias – as representações sobre o povo
pouco se alteram. O trocadilho expressa bem tal situação: só tinham direitos e
eram reconhecidos como cidadãos os homens de bem, ou seja, os com bens.
Os outros eram o povo, ou seja, a ralé, a escória, os desqualificados. Desta
forma, a palavra povo adquire, desde este momento, um tom pejorativo que a
distancia em muito das associações que tal termo adquirira na Europa, onde o
povo passou a ser associado a nacionalidades, integrantes de nações/pátrias
em continuidade às lutas por direitos encetadas no fim do século XIX.
Assim, a perspectiva de desqualificação do setor popular se desdobra ao
longo do século XX, o que levou Francisco Calazans Falcon (2000) a ressaltar
as diferentes conotações historicamente construídas sobre o termo "povo".
A palavra “povo” pode designar, de acordo com o respectivo
contexto, coisas muito diferentes: 1) “povo”, como sinônimo de
“população”, conjunto dos habitantes de um país ou território;
às vezes no plural – “os povos” – significando as gentes que
habitam, residem ou moram num determinado espaço
geográfico; 2) “povo”, como segmento ou grupo social distinto e
equivalente, no esquema trifuncional, ao “terceiro estado”, ou
“braço popular”, da sociedade de ordens, típica do Antigo
Regime; 3) “povo”, como ralé ou “plebe”, sinônimo de massa de
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indivíduos pertencentes aos estratos inferiores da sociedade –
os “desclassificados”; 4)“povo”, como conjunto de “cidadãos”
que constitui o “corpo da Nação”, isto é, os legítimos
depositários do poder soberano e constituinte. (FALCON, 2000,
p. 33).

Estes diferentes significados da categoria povo, identificados por Falcon,
o fizeram refletir sobre a alternância de seu uso em nossa processualidade
histórica19, o que revela a complexidade que a questão ganhou. Explicita, por
outro lado, as profundas cisões de classe nascidas no interior de uma
sociedade escravista que inviabilizou um entendimento de povo que superasse
uma prática reduzida à desclassificação e à exclusão. Em diálogo com Stuart
Schwartz, Falcon (2000) nos lembra do grande desafio que foi a construção da
ideia de "povo" numa sociedade assim constituída.
Em artigo sobre a questão nacional, Francisco Calazans Falcon (2000)
identifica estas zonas de fricção que perseguiam o debate sobre o ser brasileiro
no início do século XX, na literatura contemporânea produzida no Brasil. Ao
analisar o personagem Amleto, figura da elite baiana, na obra do escritor João
Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro (1984), Falcon destaca a visão de
mundo da classe dominante nacional sobre "povo", tão bem expressa por tal
personagem:
Mas vejamos bem (diz Amleto) que será aquilo que chamamos
de povo? Seguramente não é essa massa rude, de iletrados,
enfermiços, encarquilhados, impaludados, mestiços e negros…
O nosso povo é um de nós, ou seja, um como os próprios
europeus. As classes trabalhadoras não podem passar disso,
não serão jamais povo. Povo é raça, é cultura, é civilização, é
afirmação, é nacionalidade, não é o rebotalho dessa mesma
nacionalidade... as classes trabalhadoras não serão jamais o
19

Assim o autor traça o percurso da categoria povo nos distintos momentos históricos do país.
As acepções abaixo se encontram na citação desta página. "A primeira dessas acepções é
mais ou menos comum nos textos dos cronistas e documentos oficiais; quase sempre no
plural, refere-se preferencialmente aos “colonos” e “colonizados”. A segunda acepção sofre
sucessivas transformações ao longo dos espaços-tempos coloniais, significando o conjunto dos
“homens bons”, ou dos “moradores”, distintos da “nobreza da terra”, equivalendo, na passagem
do século XVII para o XVIII, á “gente da terra”, “naturais do país”, “filhos do Brasil” (ou da
América). A terceira acepção agrega quase sempre uma valoração ou perspectiva negativa,
depreciativa, incluindo todos que estão fora de “povo no bom sentido”. Trata-se na realidade
dos “desclassificados” da sociedade colonial tomados aí no sentido de “vadios” – homens livres
pobres, brancos ou mestiços, libertos e índios. Quanto à última significação de “povo”, a quarta,
é mais ou menos evidente que ela só se manifesta realmente a partir da crise do sistema
colonial – nas conjurações, na Revolução de 1817 e nos debates que antecedem e
acompanham a Independência de 1822". (FALCON, 2000, p. 33-34).
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povo brasileiro, eis que esse povo será representado pela
classe dirigente… (RIBEIRO, 198420 apud FALCON, 2000, p.
32).

Esta visão de mundo, destaca Pécaut, está expressa também no
pensamento de Azevedo Amaral (1881-1942), outro desses intelectuais que se
dedicou a pensar o Brasil e a identidade nacional nas primeiras décadas do
século XX.
A própria natureza essencial da ação política é de ordem
intelectual, isto é, exerce-se pelo domínio da inteligência de
minorias
privilegiadas
cerebralmente
sobre
maiorias
intelectualmente inferiores. (AZEVEDO AMARAL21 apud
PÉCAUT, 1990, p. 30).

Pécaut perpassa por aqueles que ajudaram a construir as bases dos
preceitos pedagógicos da educação escolar no Brasil que, ao contrário da
América hispânica, só aportou por aqui em meados do século XX. A criação da
USP, em 1934, assinala ele, obedece a esta lógica inscrita na formação social
brasileira. Uma disposição que reconhece a alguns a condição de serem
naturalmente talhados para o exercício de funções públicas e organização da
política. Da mesma forma, Cardoso (1982) identifica, em Fernando de Azevedo
(1894-1974), um dos fundantes da Escola Nova, a proposição de formação de
uma "aristocracia de capacidades". Nas palavras do próprio Azevedo:

A democracia consiste, praticamente, não no "governo do povo
pelo povo", o que, em última análise, é uma ficção, mas no
governo por elementos "diretamente" tomados do povo e
preparados pela educação. Não há salvação para a
democracia senão na escolha e pela escolha de capacidades.
O problema da educação sobreleva, por isso, em alcance
social e político, a todos os outros problemas, numa república
decidida a entregar seu governo a uma "aristocracia de
capacidades [...]". (AZEVEDO22 apud CARDOSO, 1982, p. 49).

20

RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.
244-5.
21
Antonio de Azevedo Amaral é citado por Pécaut (1990) a partir da citação de MEDEIROS, J.
Ideologia autoritária no Brasil (1930-1945). Rio de Janeiro: FGV, 1978.
22
Artigo publicado por Fernando Azevedo em O Estado de São Paulo no dia 17 de março de
1925.
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Mantém-se, assim, o desenho ideológico de princípios do século XX que
não reconhecia imensos segmentos da população como passíveis de
participação da vida política do país por "serem maioria intelectualmente
inferiores" ou "fracos de saúde". Para organizar o país, a proposta de Fernando
Azevedo era justamente formar uma "aristocracia de capacidades", pois uma
democracia mais ampliada, que garantisse os direitos da maioria, para ele era
uma "ficção". Assim, não comporta nesta visão a incorporação do povo em
toda sua diversidade e complexidade. A escola era para a formação de
quadros. Elitismo e exclusão caminham de mãos dadas.
Desta forma, podemos apreender nos distintos autores, que se
dedicaram a estudar a questão da categoria povo, um denominador comum: a
desqualificação de parte significativa de grupos que faziam parte do conjunto
populacional que deveriam constituir a nação. Este dilema, que é expressão da
dinâmica sócio-histórica que aqui se desenvolveu, expressa, por outro lado, a
violência da dominação brasileira no trato com as relações sociais
estabelecidas entre os diferentes grupos.
Assim, podemos observar que estas ideias nasceram da concretude de
relações sociais cindidas em classes e com forte apelo racial, pois ancoradas
na escravidão. São estas práticas concretas que fazem a experiência brasileira
de construção do Estado Moderno ganhar em complexidade, pois foi marcada
por racismos, exclusões de grupos étnicos da esfera pública e do não
reconhecimento de sua culturalidade. Estas relações sociais legaram, também,
uma dominação extremamente violenta que resulta nesta desqualificadora
conotação da palavra "povo", "daí as diversas transformações da ideia mesma
de 'povo' ao longo da história moderna do Brasil, conforme se tenha em vista
as diferenças, de classe ou culturais, entre a 'elite' e o 'povo'” (FALCON, 2000,
p. 34). A este quadro, assim configurado, somou-se a ideia de "atraso" e
"barbárie", associada aos grupos subalternizados, notadamente negros e
mestiços, e o entendimento de que eles não eram sujeitos produtores da
cultura brasileira. São estas marcas apreendidas nos trabalhos dos intelectuais
da virada de século XIX para o século XX que resultaram em noções
estereotipadas sobre o brasileiro não pertencente às classes dominantes.
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A década da Semana de Arte Moderna de 1922 viu o país passar por
profundas transformações. A industrialização consolidou-se, sem dúvida, neste
período, embora ainda tardia e incipiente para transformar a profunda
dependência e subordinação de uma república recém-proclamada e ainda sob
os auspícios das elites mais conservadoras e vinculadas a um agrarismo
dominante.
A Primeira República foi um tempo de consolidação do parque industrial
brasileiro. Este processo, que teve início ainda no século XIX, de forma
embrionária e tímida, assistiu seu desenvolvimento no limiar do século XX. Foi
este fenômeno que provocou mudanças profundas na ordem social vigente. As
relações entre os diferentes grupos viveram conflitos intensos na arena pública
brasileira. O enfrentamento com as velhas oligarquias era inevitável dado o
descompasso entre as transformações na base social e a manutenção do estilo
de poder que vigorava desde o século anterior à República.
Uma nova classe, sem pudores na condução da vida pública, ascendeu
aos cargos mais elevados e fizeram do arrivismo e da corrupção desenfreada
sua marca principal. A especulação e o enriquecimento pessoal eram a tônica
desse grupo sem uma preocupação com o desenvolvimento do país – o mais
genuíno espírito do capitalismo selvagem (SEVCENKO, 2009; CARVALHO,
1998).

Aqui, a burguesia se ligou às antigas classes dominantes,
operou no interior da economia retrograda e fragmentada.
Quando as transformações políticas se tornavam necessárias,
elas eram feitas "pelo alto", através de conciliações e
concessões mútuas, sem que o povo participasse das decisões
e impusesse organicamente a sua vontade coletiva. Em suma,
o capitalismo brasileiro, ao invés de promover uma
transformação social revolucionária – o que implicaria, pelo
menos momentaneamente, na criação de um "grande mundo"
democrático – contribuiu, em muitos casos, para acentuar o
isolamento e a solidão, a restrição dos homens ao pequeno
mundo de uma mesquinha vida privada. (COUTINHO, 1967, p.
142).

Mas esta burguesia que aqui se objetivou é resultado mesmo do próprio
capitalismo que se desenvolve pela via colonial. Assim, vai-se revelando a
violência ontológica da burguesia brasileira que impede o surgimento de
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relações minimamente democráticas. Em conformidade com Carlos Nelson
Coutinho (1967), Lívia Cotrim reforça as marcas do que seria uma autocracia
que se põe em oposição à ideia de democracia.

Autocracia e politicismo, longe de serem contingentes ou
restritos a um momento histórico singular, são determinados
pela atrofia histórica e estrutural do capital e da burguesia de
via colonial, retardatária, conciliadora e subordinada,
economicamente liberal, mas sem aspirações democráticas.
Estreiteza econômica e consequentemente política que lhe
inviabilizam o exercício da hegemonia sob forma democrática –
que exigiria a integração e participação de todas as categorias
sociais – e deixam-lhe apenas duas alternativas para sua
dominação: a "truculência de classe manifesta" – o
bonapartismo, expressão armada do politicismo – ou a
"imposição de classe velada ou semivelada" – a autocracia
institucionalizada, expressão jurídica do politicismo. (COTRIM,
2000, p. viii).

O quadro, aqui traçado, da burguesia autocrática, ou seja, uma classe
“economicamente liberal, mas sem aspirações democráticas” (COTRIM, 2000)
recebe a contundente definição de José Chasin, igualmente em acordo com
Carlos Nelson Coutinho e Lívia Cotrim. Para ele, é uma classe menor, sem
envergadura histórica e apequenada em sua mediocridade.
Na história brasileira das personae do capital, a dominação
proprietária nunca foi a cabeça de sua própria criação, e nunca
aspirou a não ser não ter aspirações. Não consumou suas
luzes políticas, porque só abriu os olhos quando estas já
estavam extintas. Nunca teve que desacreditar do ideal do
estado representativo constitucional, simplesmente porque este
nunca foi seu ideal de Estado. Também não abandonou a
salvação do mundo e os fins universais da humanidade, porque
sempre só esteve absorvida na salvação amesquinhada de seu
próprio ser mesquinho, e seus únicos fins foram sempre seus
próprios fins particulares. (CHASIN, 2000, p. 230).

De que podemos dar como exemplo de autocrata desta natureza é o
mecenas da semana de arte moderna, Paulo Prado, um legítimo representante
das oligarquias paulistas. Sobre ele, Carlos Eduardo O. Berriel (2000) diz que
"Paulo Prado não aceita as ideias liberais, mas aceita a arte moderna após
convertê-la em elogio da superioridade racial Paulista". (BERRIEL, 2000, p.
159). Um bom exemplo do "ser mesquinho" cujos fins "foram sempre seus
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próprios fins particulares". Por outro lado, Paulo Prado é resultado das
contradições postas pela processualidade histórica engendrada pela via
colonial.
Naqueles inícios do século XX, no Brasil, o Estado que se consolidava
mantinha-se ainda sob a égide dos segmentos hegemônicos que direcionavam
a ordem política nos anos anteriores à República. Tal configuração é impeditiva
da incorporação dos interesses dos demais segmentos da sociedade civil, à
ordem estatal. Mais do que isto, o antagonismo entre os segmentos
hegemônicos e as demais classes e ordenações sociais, alija as demandas,
destes últimos, das decisões do Estado. Resulta daí que o Estado no Brasil,
desde sua gênese republicana, embora já sob o capitalismo, não cumpre a
função de expressar a emancipação política, nos moldes como ocorreu nas
formações clássicas europeias, resultantes das revoluções burguesas.
Em sua obra Sobre a Questão Judaica, Karl Marx disserta sobre a
emancipação política dos homens nos quadros de uma sociabilidade marcada
pelo capitalismo. Suas reflexões nos levam a pensar sobre a real efetivação da
emancipação política do Estado brasileiro conforme preconizado por ele. Este
Estado que não se emancipou de formas estatais arcaicas, em que pese a
roupagem moderna, alijou parte significativa da população brasileira de sua
efetiva representação política junto ao Estado. A questão que se põe, portanto,
são os limites e as possibilidades desta emancipação no interior de um Estado
forjado num cenário que combina capitalismo restringido e, também, um Estado
marcado por profundas heranças de uma sociedade escravocrata.
As análises de Marx encontram-se no seu embate com Bruno Bauer
sobre as demandas de emancipação política por parte da comunidade judaica.
Em meados do século XIX, quando se colocava, no Império Germânico, a
unificação do que vai ser configurado como o Estado Alemão, um dos
problemas, dentre aqueles a serem solucionados, era o da religião.
Para Marx, é o Estado, enquanto abstração genérica das sociabilidades
em curso, que tem que se emancipar e se libertar da questão religiosa. Neste
entendimento, a religião torna-se uma questão privada e não dá ordem da
política. “Não transformamos as questões mundanas em questões teológicas.
Transformamos as questões teológicas em questões mundanas”. (MARX,
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2010, p. 38). Sua propositura adquire, a partir daí, uma radicalidade oposta à
de Bauer. Não há contradição no viver religioso e na emancipação política para
Marx.

A emancipação política do judeu, do cristão, do homem
religioso de modo geral consiste na emancipação do Estado
em relação ao judaísmo, ao cristianismo, à religião como tal.
Na sua forma de Estado, no modo apropriado à sua essência,
o Estado se emancipa da religião, emancipando-se da religião
do Estado, isto é, quando o Estado como Estado não professa
nenhuma religião, mas, ao contrário, professa-se como Estado.
(MARX, 2010, p. 38).

A questão chave para Marx, portanto, não é a religião. Mas, um Estado
cujas características lhe permitem assumir o papel histórico exigido na
configuração à qual pertencia e usa a religião para se legitimar. A análise,
obviamente, se refere à Alemanha de fins do século XIX. A condição daquele
Estado decorre das fragilidades históricas do país, uma vez que sua unificação
foi tardia e sua burguesia relegou seu papel revolucionário ao exército. A
fragilidade da unificação da Alemanha, enquanto expressão da generidade
abstraída das múltiplas particularidades que compunham o Império Germânico
resulta em que:
Na Alemanha, onde não existe um Estado político, onde não
existe um Estado como Estado, a questão judaica é uma
questão puramente teológica. O judeu encontra-se em
oposição ao Estado que confessa o cristianismo como sua
base. Esse Estado é teólogo ex professo [com perfeição].
Nesse caso, a crítica que se faz é a crítica à teologia, crítica de
dois gumes, crítica à teologia cristã, crítica à teologia judaica.
Entretanto, por mais que estejamos nos movendo criticamente,
ainda estamos nos movendo no interior da teologia. (MARX,
2010, p. 37).

A discussão que Marx encetou com Bruno Bauer produziu uma reflexão
que nos legou um estudo profundo sobre a condição humana genérica, ou seja,
toda a sociedade civil. Esta condição é marcada pela não emancipação política
dos cidadãos sob um Estado burguês em formações capitalistas atrasadas,
como era a Alemanha quando comparada à França ou à Inglaterra no mesmo
período. A fraqueza da burguesia alemã deitava raízes na historicidade da
Alemanha, como já elucidado anteriormente.
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Deste estudo, o que importa reter são os fundamentos do caráter
atrasado destas formações estatais analisadas por Marx e expressas em seu
debate com Bauer em torno da questão judaica. Desta forma, tomo esta
reflexão para entender os impasses diante dos quais se encontrava o Estado
brasileiro, no alvorecer do século XX, pois não alcançou sua emancipação
política em relação às formas arcaicas com raízes no escravismo. É importante
ressaltar que eu me aproprio da linha de análise procedida por Marx, pois há,
entre Brasil e Alemanha, diferenças históricas significativas.
Se, no estudo de Marx sobre a questão judaica, o grande problema da
Alemanha é o Estado que não se professa como Estado, no Brasil temos um
Estado com roupagens republicanas e liberais, mas com práticas que entram
em contradição com estas vestes. É nos desvãos dessas contradições que
podemos apreender o atraso do Estado brasileiro na passagem do século XIX
para o XX.
Qual é a importância da discussão em torno da emancipação política?
Porque, para Marx, ela é um avanço possível para uma dada sociedade, mas,
sem pretensões de uma emancipação humana plena. No Brasil de meados do
século XX, a luta por direitos mínimos era tratada como caso de polícia, pois a
concessão desses direitos implicaria numa participação na esfera do Estado de
maior parte da população. Esse avanço preconizado por Marx é, para a
sociedade brasileira, um campo de intensa luta com visíveis vitórias do Estado
que não assume suas vestes republicanas, tornando-as apenas adorno para
ocultar um Estado autoritário e autocrático em seus fundamentos.

A emancipação política de fato representa um grande
progresso; não chega a ser a forma definitiva de emancipação
humana em geral, mas constitui a forma definitiva da
emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até
aqui. Que fique claro: estamos falando de emancipação real,
de emancipação prática. (MARX, 2010, p. 41).

Este Estado com vestes republicanas, mas autocrático em sua essência,
foi apreendido por Florestan Fernandes em sua análise acerca da burguesia
brasileira e sua condição de classe subalterna na ordem do capitalismo
mundial. Para ele, o retardamento das revoluções burguesas na periferia do
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capitalismo ganha conotações políticas diferenciadas, pois aponta para uma
burguesia que luta por sua sobrevivência e a do próprio capitalismo.

Essa variação, puramente histórica, é, no entanto, central para
que se entenda o crescente divórcio que se dá entre a
ideologia e a utopia burguesas e a realidade criada pela
dominação burguesa. Entre a ruína final e o enrijecimento,
essas burguesias não têm muita escolha propriamente política
(isto é, "racional", "inteligente" e "deliberada). O idealismo
burguês precisa ser posto de lado, com seus compromissos
mais ou menos fortes com qualquer reformismo autêntico, com
qualquer liberalismo radical, com qualquer nacionalismo
democrático-burguês mais ou menos congruente. A dominação
burguesa revela-se à história, então, sob seus traços
irredutíveis e essenciais, que explicam as "virtudes" e os
"defeitos" e as "realizações históricas" da burguesia. A sua
inflexibilidade e a sua decisão para empregar a violência
institucionalizada na defesa de interesses materiais privados,
de fins políticos particularistas; e sua coragem de identificar-se
com
formas
autocráticas
de
autodefesa
e
de
autoprivilegiamento. (FERNANDES, 1976, p. 296).

A sociedade brasileira, livre do jugo colonial, fundada no século XIX foi
objeto de análise de Roberto Schwarz (2000) sobre a obra de Machado de
Assis. Ele, também, delineia um quadro que nos revela uma classe dominante
atada ao atraso.

[...] a ligação do país à ordem revolucionada do capital e das
liberdades civis não só não mudava os modos atrasados de
produzir, como os confirmava e promovia na prática, fundando
neles uma evolução com pressupostos modernos, o que
naturalmente mostrava o progresso por um flanco inesperado.
O estatuto colonial do trabalho, desassistido de quaisquer
direitos, passava a funcionar em proveito da recém-constituída
classe dominante nacional, a cujo adiantamento a sua
continuidade interessava diretamente. A mão de obra
culturalmente segregada e sem acesso às liberdades do tempo
deixava, portanto, de ser uma sobrevivência passageira, para
fazer parte estrutural do país livre, a mesmo título que o
parlamento, a constituição, o patriotismo revolucionário etc.,
igualmente indispensáveis. (SCHWARZ, 2000, p. 37).

Assim, a busca por uma emancipação política é perfeitamente factível no
interior da sociedade capitalista vigente. No entanto, esta busca demanda, é
claro, uma luta constante, pois o Estado brasileiro, como foi configurado no
século XIX e adentrou ao XX, com poucas mudanças, não permitiu a
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emergência daquela emancipação que possibilitaria o melhor desenvolvimento
da sociedade no geral, pois a burguesia brasileira, em função de sua
constituição histórica, limitada e atrófica, tem como recurso a violência
institucionalizada na defesa de seus interesses materiais privados, de fins
políticos particularistas – o que reforça a característica do Estado autocrático.
Na particularidade da via colonial, alternando-se as formas
genuinamente burguesas de dominação entre o bonapartismo
e a autocracia burguesa institucionalizada, que excluem a
figura da democracia liberal, a emersão democrática fica, sem
remissão, a cargo das massas trabalhadoras, sob nucleação
da perspectiva operária. (CHASIN, 2000, p. 155).

Marx, em Crítica da filosofia do Direito de Hegel, define o estado como
abstração que espelha o conjunto de uma dada sociedade – O Estado é um
abstractum. Somente o povo é o concretum (MARX, 2005, p. 48). Nos Estados
monárquicos, este reflexo, no entanto, espelharia somente a figura do monarca
– o que exclui o sujeito povo.

Se um povo tem um monarca e uma articulação necessária e
diretamente relacionada com ele, quer dizer, se ele está
organizado como monarquia, então ele, uma vez excluído
dessa articulação, é uma massa informe e uma simples
representação. (MARX, 2005, p. 49).

O grande avanço para ele se deu no Estado moderno, no qual esta
abstração passou a ser uma encarnação de toda a sociedade civil.

Na monarquia, o todo, o povo, é subsumido a um de seus
modos de existência, a constituição política; na democracia, a
constituição mesma aparece somente como uma determinação
e, de fato, como uma autodeterminação do povo. Na
monarquia, temos o povo da constituição; na democracia, a
constituição do povo. A democracia é o enigma resolvido de
todas as constituições. Aqui, a constituição não é somente em
si, segundo a essência, mas segundo a existência, segundo a
realidade, em seu fundamento real, o homem real, o povo real
e posta como a obra própria deste último. (MARX, 2005, p. 50).

No caso brasileiro, esse avanço preconizado Marx não foi possível.
Assim, por meio de algumas práticas da autocracia, podemos caracterizar
melhor essas impossibilidades de progresso social. O atraso na promulgação
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de um novo Código Civil é uma dessas práticas arcaicas da burguesia
brasileira. Ele foi promulgado somente em 1916, enquanto parte dos estados
da América hispânica já havia promulgado seus respectivos Códigos ainda no
século XIX. Este evento tardio23 revela a relutância das classes dominantes da
recém-fundada república brasileira em assimilar as mudanças promovidas pela
Revolução Francesa, que criou os primeiros códigos modernos a partir do
Código Napoleônico, que passou a ser a base de quase todos os códigos
desde então.
Até 1916, a lógica jurídica que norteava as decisões do Estado brasileiro
embasava-se nas Ordenações Filipinas que haviam sido criadas em Portugal,
em 1603, e eram extensivas à colônia portuguesa24. Esse código de leis,
portanto, servia para atender às necessidades legais de um Estado monárquico
absolutista.
O século XIX apresentou um movimento de renovação
legislativa que mobilizou as nações ocidentais. O Brasil, ao
contrário do que sucedeu com outros países ibero-americanos,
não codificou suas leis civis, nesse século, passando
diretamente do Sistema das Ordenações Filipinas ao Código
Civil de 1916. [...] a legislação civil, compilada em 1603, foi
escrita no estilo bizantino das Novelas dos Imperadores do
Oriente, primitivamente, a um reino absoluto e, ainda, [...]

23

Em 1916 foi promulgado, finalmente, o Código Civil, após noventa e seis anos de um vazio
na constitucionalidade brasileira. Desde 1822, ano da independência do país, já havia uma
demanda de um novo código que, no entanto, foi postergado por todo o século XIX. Ele só veio
à luz no período republicano em função das transformações por que passara o Brasil.
Conforme a publicação seguinte: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Os princípios constitucionais
e novo código civil. Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003.
24
"O direito no Brasil foi fundado na tradição jurídica romana por teóricos católicos a partir do
Corpus Iuris Civilis, de Justiniano [...]. Desde 1603, passou a vigorar em Portugal e também na
então América Portuguesa as Ordenações Filipinas, que continuaram em vigor mesmo com a
proclamação da independência do Brasil. Durante o período em que este código legislativo
esteve vigendo, foram criadas normas especiais, em forma de alvarás, decretos e cartas régias
que a ele se somavam para fornecer resoluções com relação a temas que eram lacunares no
mesmo. Um dos pontos a se ressalvar sobre a insuficiência das normas constantes nas
Ordenações é que elas não conseguiam fornecer diretrizes concernentes às questões da
realidade dos períodos colonial e imperial brasileiro, porque haviam sido concebidas para
serem aplicadas em um contexto totalmente diferente do vivenciado no país. Por isso, foi
necessário, ao longo do tempo, visto que essa legislação perdurou por séculos a fio mesmo
tendo se transformado os quadros nacionais, [...]. Somente em 1917 com a adoção do novo
Código Civil, criado em 1916, as Ordenações foram finalmente revogadas". SILVA, Patricia
Garcia Ernando da. Últimos desejos e promessas de liberdade: os processos de alforrias
em São Paulo (1850-1888) . 2010. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, São Paulo, 2011.
doi:10.11606/D.8.2011.tde-08092011-145143. Acesso em: 2018-01-23.
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enxertadas depois no Império Constitucional, e, sobrepostas,
ultimamente, no regime republicano. (ARRUDA, 2010, p. 28).

Esta resistência do Estado brasileiro em adequar as leis que regulam a
sociedade decorre da forma mesma como o povo brasileiro se configurou ao
longo do século XIX. A população era constituída em sua maioria de escravos,
mulatos e brancos pobres. Posteriormente, em fins deste século, somou-se a
estes um enorme contingente de imigrantes europeus e asiáticos. Como
assegurar direitos a um conjunto de pessoas recém-egressas do cativeiro?
Como reconhecê-los como cidadãos em condições de igualdade? No estado
autocrático, isto não é possível, porque o povo é uma massa informe e uma
simples representação.25 Reside, portanto, nesta incompatibilidade étnica e de
classe a significativa demora na construção de um novo código de leis mais
apropriado com o liberalismo vigente, mantendo-se, no código de 1916, os
pressupostos jurídicos do Estado absolutista. O que também revela as
contradições de um Estado que se pretende liberal, mas cujas práticas
denunciam um apego a uma tradição que fere esses princípios.
Este pouco apego ao liberalismo ou sua prática ajustada ao atraso das
classes dominantes brasileiras é, igualmente, assinalado por Schwarz (2000).

No que diz respeito ao ideário liberal, encontraremos uma
variação de apreciações correlata. Necessário à organização e
à identidade do novo Estado e das Elites, ele representa
progresso. Por outro lado, não expressa nada das relações de
trabalho efetivas, as quais recusa ou desconhece por princípio,
sem prejuízo de conviver familiarmente com elas. Daí um
funcionamento especial, sem compromissos com as
obrigações cognitiva e crítica do liberalismo, o que abala a
credibilidade desse último e lhe imprime, a par da feição
esclarecida, um quê gratuito, incongruente e iníquo. Esta
complementaridade entre instituições burguesas e coloniais
esteve na origem da nacionalidade e até hoje não desapareceu
por completo. (SCHWARZ, 2000, p. 38).

"Esta complementaridade entre instituições burguesas e coloniais" de
que nos fala Schwarz (2000) está na base da pouca alteração no código de leis
25

Mário de Andrade apreendeu com precisão esta dimensão da formação do povo brasileiro. O
personagem Macunaíma é objetivação desta massa informe, pois não se vê refletido na
abstração que é o Estado. Sem destino, ele se vê solto no mundo sem nenhuma proteção do
Estado autocrático.
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que, por sua vez, interfere diretamente no cotidiano dos diferentes sujeitos da
sociedade brasileira. Sujeitos que deveriam ser portadores de direitos, numa
nova ordenação social, vão sendo privados deles.
Esse descompasso da judicialidade com a realidade que a cerca é
resultado de um Estado que não incorporou em sua prática os princípios do
liberalismo, como a observância de direitos que são demandas de homens e
mulheres negras recém-libertos do cativeiro. Assim, as formas de viver da
população negra não se enquadram no modelo preconizado pelas classes
dominantes. Esta padece de uma dupla marginalização: econômica, pois foram
alijados do mercado de trabalho formal, e política, pois não têm seu viver
reconhecido pelas leis vigentes.

Sabe-se que o regime republicano não vai dar conta de tal
tarefa [conciliar a "Pequena África" e a "Europa possível" no
Rio de Janeiro]. Cidadania e escravidão mostram-se elementos
incompatíveis. A “Pequena África” [Rio de Janeiro]
decididamente não tem lugar na maquete da cidade idealizada
pelo prefeito Pereira Passos. Verdadeiro “parto da inteligência”,
essa cidade experimenta dificuldades em adequar-se à
dinâmica da realidade. Enquanto capital da República, o Rio
funcionaria como verdadeiro pólo de atração dos mais
diferentes grupos que trariam, do restante do país,
experiências culturais distintas. É aqui precisamente que vai
ocorrer o fosso entre Estado e sociedade. Explicando melhor:
no domínio formal, um Estado europeizado que luta por impor
padrões de conduta e valores culturais tidos como universais;
no real, uma sociedade extremamente fragmentada que,
muitas vezes, cria seus próprios canais de integração à
margem da vida política tradicional. (VELLOSO, 1990, p. 2).

Esta parte da população encontra-se à deriva, pois não tinha a proteção
devida do Estado. Não tinha à sua disposição um conjunto de leis a que se
pudesse recorrer. Viviam de maneira informal a construção de suas vidas. São
Macunaímas errantes em busca da muiraquitã – a pedra mágica que vai lhe
devolver a vida rica e farta que um dia possuíram. A emancipação política, seja
da mulher branca, submissa à ordem patriarcal, seja da mulher negra, livre do
modelo consagrado pelo Código, mas aprisionada no abandono do Estado e na
informalidade, é uma conquista do porvir. Em nenhum dos casos, o Estado
reconhecia nesses sujeitos a condição de cidadania.
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[...] a história brasileira desde a década de 30 é a história da
incapacidade da versão atrófica do capital verdadeiro para
integrar, de seu prisma, a maior parte da população à
sociedade nacional. Enquanto tal uma história fantástica de
desperdícios, sobretudo de energias ou recursos humanos.
Nesse contexto, a marginalização é a própria marca registrada
dos feitos do capital atrófico, que a teoria da marginalidade, no
entanto, só logrou registrar como um oceano desconcertante
de sacrificados e embaídos, que pretendeu transformar, em
momentos utópico-especulativos, no esteio social de
supostamente novas figurações das marchas transformadoras,
para além da potência e da lógica das classes. (CHASIN, 2000,
p. 272).

Àquele conjunto de leis, somou-se um discurso médico que tinha como
objetivo moldar a família como grande referência do Estado. Ela deveria estar
enquadrada segundo o entendimento deste grupo do que deveria ser um país,
uma nação. Os padrões europeus é que pautavam esse discurso, que iria
conflitar com uma população majoritariamente negra, mulata e branca, mas,
todos esses grupos muito pobres e que, portanto, não estavam afinados com o
discurso europeizante.

Em janeiro de 1918, foi criada a Sociedade Eugênica de São
Paulo, reunindo médicos, advogados e outros interessados na
discussão da nacionalidade a partir de questões biológicas e
sociais. Essa sociedade desenvolvia estudos sobre a
hereditariedade e educação, moral, higiênica e sexual. [...] a
regulamentação dos casamentos era outra tarefa tomada para
si pelos eugenistas assim como a regulamentação da
imigração e a sujeição dos indesejáveis (prostitutas, loucos,
sifilíticos, tuberculosos entre outros). (GERALDO, 2001, p. 8).

Assim como as leis do Código Civil de 1916, sob a influência das
Ordenações Filipinas, não abriam espaço para a emancipação política da
população, o discurso médico dos anos 1920, com forte apelo eugenista,
gestado no século XIX, também não reconheceu, no conjunto da população,
capacidades e habilidades suficientes para o exercício da autonomia cidadã.
As duas instâncias se conjugam na manutenção da ordem social excludente.
Esses profissionais da medicina entendiam que as raízes do atraso da
sociedade brasileira residiam na intensa miscigenação das raças, o que
produziria uma raça fraca, pois, uma vez que em contato com o elemento
africano, não poderia resultar em um grupo melhor – em função de sua suposta
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inferioridade. Esta compreensão da realidade brasileira vai levá-los a entender
que todas as desigualdades sociais do país eram advindas da mistura de
grupos inferiores e naturais, por conseguinte.

Para legitimar a intervenção na vida privada, a higiene buscou
no Direito sua fundamentação. Somaram-se neste esforço
intelectuais de diferentes áreas, como médicos, sociólogos,
filantropos e juristas. Os eugenistas [...] divulgavam as práticas
higiênicas através do Estado, incorporando controle que
definiriam ‘a constituição da família; os modos de viver e
trabalhar; as formas de educar os filhos; a sexualidade normal
e as condutas desviantes; os imigrantes que o país suportaria;
enfim, os meios de existir, para atingir o progresso biológico e
então desfrutar do progresso social. (GERALDO, 2001, p. 9).

Este aparente zelo da classe médica para “educar” e “moldar” o povo
segundo padrões europeus fazia parte de um projeto maior do Estado – em
manter, alijados do processo de inserção social, amplos setores da população.
A burguesia brasileira atrasada em sua constituição histórica e gestora de um
capitalismo, também atrasado ou hipertardio, não tinha como operar a
incorporação de um montante maior de toda mão de obra ativa no mercado de
trabalho. Esta concepção de capitalismo tardio ou hipertardio, também
denominado de via colonial de desenvolvimento, encontramos em autores
como Florestan Fernandes, José Chasin e Ricardo Antunes.

Sua industrialização realizou-se hiper-retardatariamente, já
num contexto de subordinação ao capitalismo da fase
monopólica. Desse modo, enquanto nas vias clássica e
prussiana
preservou-se
o
caráter
autônomo
do
desenvolvimento, na via colonial a subordinação ao capitalismo
hegemônico
foi
um
traço
constante,
acarretando
desdobramentos decisivos. A burguesia de origem colonial,
por exemplo, dada sua fragilidade estrutural, mostrou-se
incapaz de realizar suas tarefas econômicas e políticas,
recorrendo e transferindo para o aparato de Estado as
atividades básicas propulsoras do processo de industrialização
e modernização, no período que se abre no pós-30.
(ANTUNES, 1988, p. 103-104).

Sobre o capitalismo hipertardio, é de suma importância demarcar seu
entendimento, pois foi sob seu manto que se desenvolveu, igualmente, um tipo
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específico de burguesia que, segundo Antunes (1988), é frágil estruturalmente
e incapaz de realizar suas tarefas históricas.
Em suas reflexões sobre o capitalismo, José Chasin (1999) faz uma
comparação entre Brasil e Alemanha e identifica a grande propriedade rural
como ponto de identidade entre os dois países. Ele observa que, na Alemanha,
a origem desse tipo de propriedade remonta ao período feudal e, no caso
brasileiro, suas raízes estão na colônia. Uma vez feita essa ressalva, ele
procede na análise das diferenças entre o capitalismo alemão e o brasileiro.

Em ambos os casos, o desenvolvimento é lento e retardatário
em relação aos casos clássicos [França e Inglaterra]. Mas
enquanto a industrialização alemã é das últimas décadas do
século XIX, e atinge, no processo, a partir de certo momento,
grande velocidade e expressão, a ponto de a Alemanha
alcançar a configuração imperialista, no Brasil a
industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais
tarde, já num momento avançado da época das guerras
imperialistas, e sem nunca, com isto, romper a sua condição de
país subordinado aos pólos hegemônicos da economia
internacional. De sorte que o "verdadeiro capitalismo" alemão é
tardio enquanto o brasileiro é hipertardio. (CHASIN, 1999, p.
574).

A esta particularidade do capitalismo, o hipertardio, Chasin nomeou de
via ou caminho colonial. Cioso de seu rigor metodológico, o autor adverte que o
conceito é apenas para designar uma particularidade do capitalismo, pois é
"uma mediação necessária e objetiva entre a universalidade do capitalismo e
determinadas singularidades: longe, consequentemente, da ‘criação’ de novos
universais, tal como se dá quando a colonial se antepõe modo de produção".
(CHASIN, 1999, p. 575).
É desta realidade histórica que nascem um Código Civil e as práticas
médicas altamente conservadoras. Assim, o eugenismo reinante nas décadas
de 1920 e 1930 pode propor uma reprodução seletiva junto ao setor popular.

As discussões e os projetos dos médicos eugenistas visavam
estimular a reprodução dos considerados desejáveis e
restringir as dos considerados indesejáveis, como portadores
de doenças consideradas transmissíveis (física ou mental)
criminosos (enquadrados como portadores de distúrbios
mentais ou de caráter) pobres (“ameaçadores” por sua alta
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taxa de natalidade) e os considerados racialmente inferiores,
como negros, asiáticos e mestiços. (GERALDO, 2001, p.11).

Desta forma, podemos verificar que o Estado brasileiro dos anos iniciais
do século XX, em suas vestes republicanas e liberais, vivia uma contradição
entre ser efetivamente liberal e promover o desenvolvimento do capitalismo,
segundo esta matriz, e manter práticas arcaicas. Assim, optou-se por manter o
atraso e culpabilizar os diferentes grupos que compunham a população
brasileira pelo não desenvolvimento do país.
Numa situação análoga à alemã investigada por Marx, poderíamos dizer
que o problema brasileiro não está no povo, como na Alemanha não estava na
religião. A questão nodal era o Estado se professar como um Estado liberal, de
fato, e a burguesia brasileira tomar o leme do desenvolvimento das forças
produtivas do capital. Ao deslocar a percepção do atraso para o povo, evitou-se
perceber os obstáculos para se desenvolver o país na perspectiva do
capitalismo e inviabilizou-se a emancipação política do Estado.
Destarte, este Estado não emancipado, de formas arcaicas e autocrático
em sua essência, não pôde acolher as inúmeras demandas dos diferentes
setores da sociedade civil que estavam postas nas greves, nos movimentos
sociais, nas comunidades quilombolas e nas resistências indígenas que
sacudiram a jovem república velha.
Tal postura confronta os novos segmentos sociais, que emergem com a
industrialização e são advindos das fortes correntes migratórias, além dos
milhares de pessoas expulsas dos campos com a extinção da escravidão. A
crescente urbanização gera novos extratos sociais, onde se destaca uma frágil
classe média, assim como um operariado com vigor suficiente para enfrentar
segmentos dominantes, cujo arcaísmo sequer reconhecia que o trabalho era
uma atividade remunerada.
A vida de homens e mulheres expulsos do campo torna-se uma árdua
adaptação ao meio urbano industrial e tem, como consequências, a
apropriação de novos referenciais e a construção de uma nova identidade. A
profunda miséria e a exclusão configuram lutas que indicam também o
enfrentamento destes segmentos sociais com as velhas práticas políticas das
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oligarquias que ainda monopolizavam o poder no Brasil, de que são exemplos
a Revolta de Canudos, a da Chibata e a da Vacina.
São tais segmentos dominantes que os demais setores da sociedade
brasileira, notadamente a classe operária, tiveram que enfrentar para
conquistar alguns e parcos direitos políticos. Um confronto com um setor que
nunca conseguiu perceber o conjunto da população como portadora de direitos,
somente sujeita à exploração, sem uma devida ética a nortear suas ações na
construção do capitalismo brasileiro. Uma classe dominante, também diversa
em sua composição – burguesia industrial, latifundiários, aristocracia cafeeira –
que se pretendia moderna, porém, o era apenas nas aparências.
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2. RACIALIDADE: CADA UM NO SEU LUGAR

Quando eu vou na cidade tenho a impressão de que estou
no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças
tão bem vestidas. Tão diferentes da favela. As casas com
seus vasos de flores e cores variadas.Aquelas paisagens
há de encantar os visitantes de São Paulo, que ignoram
que a cidade mais afamada da América do Sul está
enferma. Com as suas ulceras. As favelas.

Carolina Maria de Jesus
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2. RACIALIDADE: CADA UM NO SEU LUGAR

A obra de Mário de Andrade, Macunaíma, que é objeto desta tese,
tornou-se um emblema do ser brasileiro ou, em outras palavras, o autor
registrou em seu livro marcas que seriam identificadas com o povo brasileiro. O
livro é parte do projeto nacionalista de Mário de Andrade – que tinha como
objetivo entender o Brasil a partir da cultura popular. Um projeto que o levou a
fazer viagens a Minas Gerais, ao Norte e ao Nordeste nos anos de 1920.
Conforme Lopez (1976), em 1924, por ocasião da visita do poeta francês Blaise
Cendars, formou-se uma comitiva para visitar Minas Gerais e conhecer sua
arte barroca. Nesta viagem, ele e a comitiva travaram contato com parcela do
povo mineiro – o que ele vai chamar "viagem da descoberta do Brasil". Em
1927, Mário realiza uma nova viagem à Amazônia e que ainda, segundo Lopez
(1976) esta região do norte do Brasil "é uma antiga atração, sendo valorizada
por Mário desde seus primeiros escritos e naquele momento, sobretudo,
estando Macunaíma ainda em fase de redação, como a sede de uma vivência
tropical marcada pelo ócio criador". (LOPEZ, 1976, p. 17).
Em sua obra, Andrade apreendeu com precisão uma dimensão chave da
formação do povo brasileiro: a complexidade das relações étnico-raciais no
interior de uma sociedade marcada por um capitalismo atrasado e uma
burguesia também atrasada na consecução de um projeto avançado nos
quadros do liberalismo.
O romance de Mário de Andrade, um marco no modernismo brasileiro,
revela-nos a estratificação racial que compõe a sociedade civil brasileira. Ele
esculpiu em suas páginas representações de uma formação social marcada
pelas diferenças substantivas entre os grupos étnicos que constituíram o Brasil.
Na realidade brasileira em que o romance se encontra, temos brancos, negros
e povos indígenas ocupando um lugar na hierarquização racial, mas no interior
de uma sociedade de classes. Este lugar ocupado, nesta hierarquia, por negros
e povos indígenas traz marcas de inferiorização na disputa ideológica travada
no processo de constituição da sociedade brasileira.
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As categorias identificadas no romance nos dão conta da formação
bastante precarizada de um povo, em função das relações sociais
estabelecidas entre a burguesia autocrática brasileira e os demais segmentos
de classe. Relações pautadas pela exclusão de vasto segmento da população
da esfera do Estado. Isto implica no impedimento de acesso a processos de
escolarização e ao mercado de trabalho nas indústrias – então em fase de
consolidação no início do século XX.
A população negra e os povos indígenas foram historicamente
subalternizados. Primeiro, pela ordem escravocrata – que vigorou no país por
mais de trezentos anos. Posteriormente, após o fim da escravidão, esses
povos continuaram subalternizados pela ordem liberal que se instalou no país.
Raça é, portanto, um componente a ser pensado também no universo das
classes sociais. No romance Macunaíma, a questão das classes sociais não foi
posta em evidência. O personagem gigante Piaimã, fugidio em sua construção,
é aquele que produziu os infortúnios de Macunaíma e seus irmãos. A tensão
entre os dois personagens, Macunaíma e Piaimã, não evidencia dimensões de
um conflito de classes tão bem delineado como na questão racial. Os
personagens Maanape e Jiguê correspondem aos dois grupos étnicos –
respectivamente negros e povos indígenas. Ambos são coadjuvantes de
Macunaíma. Dão o suporte para suas peripécias. Esta escolha de Mário de
Andrade pode ser compreendida como uma opção de uma narrativa por ele
construída, porém ela traz consigo uma carga de significações que remete à
posição desses dois grupos étnicos em relação ao segmento branco da
sociedade brasileira.
Macunaíma não é um representante das camadas dominantes. Ele
representa, etnicamente, o "ser brasileiro" genérico – composto pelos
segmentos populares que não fazem parte da sociedade civil organizada. No
entanto, negros e povos indígenas ocupam lugar inferior ao dos brancos
pobres nas hierarquizações sociais produzidas na dinâmica da processualidade
histórica brasileira.
O livro Macunaíma expõe uma dimensão do Brasil marcado pelo
racismo que o estruturou e que dispõe os diferentes sujeitos nesta teia de
relações balizada pela cor da pele.
63

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa
gente. Era preto retinto e filho do medo e da noite. Houve um
momento em que o silêncio foi tão grande escutando o
murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma
criança feia. Essa criança é que chamaram Macunaíma.
(ANDRADE, 2008, p. 13).

A abertura do romance nos coloca frente a frente com a percepção
estética que se tem sobre os povos indígenas e negros, uma ambiência de
medo e mistério cerca esses dois grupos étnicos. O medo e a noite pariram
Macunaíma no interior de uma aldeia indígena, ele é negro, feio e filho de uma
índia. O romance, uma sátira contundente, apresenta dois pilares da formação
do povo brasileiro em um quadro que provoca incômodo, pois se atribui um
valor depreciado aos dois grupos: feiura. Mas, sua fealdade pode ser
compreendida em relação a outro tipo físico: o branco de origem europeia,
outro componente da população brasileira – que é reconhecido pela ordem
dominante como belo; ou, melhor traduzindo: a única forma de beleza possível.
O lugar de brancos, negros e mestiços nesta hierarquia racial é objeto
de análise de Kabengele Munanga (1996). Ele observa que essas posições
não são fixas. Elas obedecem às necessidades concretas da luta pela
sobrevivência desta parte da população brasileira. É também expressão do
racismo aqui entificado.

Dependendo do grau de miscigenação, o mestiço brasileiro
pode atravessar a linha de cor e ser reclassificado na categoria
'branca'. Jamais poderá ser reclassificado como negro, salvo
raras exceções, devidas notadamente à escolha individual por
posicionamento ideológico. Seria o caso dos poucos mestiços
politicamente mobilizados e que se consideram negros para
forjar a solidariedade e a identidade política de todos os
oprimidos. É preciso deixar claro que estamos comentando o
plano ideológico e coletivo e não o periférico das relações
interindividuais, pois, este último, quando a competição é
acirrada entre indivíduos mestiços e brancos, conhecemos
vários casos nos quais o mestiço é simplesmente reduzido à
expressão popular de 'neguinho metido'. (MUNANGA, 1996, p.
185-186).

No que diz respeito à feiura, um valor atribuído à população negra no
interior de um processo de dominação de classe, a disputa estética tem peso
considerável na construção da percepção que se tem dos grupos. Atribuir às
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características físicas de um grupo um valor depreciativo é um meio possível
de exercer o poder de classe. Assim nasceu Macunaíma: era preto retinto.
Retinto, que é de cor carregada e forte, serve para reforçar ainda mais o tom
preto. O seu tom de pele mais o fato de ser filho do medo e da noite provocou
um silêncio profundo a ponto de se poder ouvir o murmurejo da Uraricoera. O
romance expressa uma depreciação que vigorava na sociedade brasileira dos
anos de 1920.
O retinto que adjetiva preto reforça a depreciação do grupo. Ele não é
somente preto – é muito mais. Este adjetivo é uma marca negativa de
Macunaíma. E marca igualmente uma posição social que ele não poderá
ultrapassar, tal como é concedido aos mestiços, como ressalta Kabengele
Munanga (1996). O preto retinto é uma nódoa que chancela o personagem.
Assim, as páginas de Macunaíma registram as hierarquizações raciais que
forjaram a sociedade brasileira, na qual ser branco é um ideal a ser perseguido
pelas classes dominantes. Aos atributos negro, retinto e feio, associa-se o não
ter caráter.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou
mais de seis anos não falando. Si o incitava a falar exclamava:
- Ai que preguiça!... e não dizia mais nada. Ficava no canto da
maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos
outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já
velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele era
decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os
olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém.
(ANDRADE, 2008, p. 13).

A descrição dos primeiros anos de vida de Macunaíma nos dá conta de
um sujeito entregue ao ócio e com pouca disposição para o trabalho. Ao
mesmo tempo, vive à espera que os outros façam algo por ele. Observa os
irmãos a partir de uma postura dissimulada. Oportunista, só fala se o
corrompem com dinheiro. Um herói sem caráter, em suma. Ou um anti-herói.
Do ponto de vista da literatura, sem dúvida, Mário de Andrade construiu um
personagem de difícil empatia em função da sua falta de caráter. Ele não se
assemelha em nada ao herói clássico pleno de virtudes. Aliás, virtude é tudo
que Macunaíma não tem. É bom salientar que nessas páginas iniciais do livro o
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nosso herói ainda não passou pelo processo definitivo de branqueamento.
Assim, apropria-se do personagem ainda em sua negritude originária.
Como veremos mais adiante, Macunaíma passará por um processo de
branqueamento, mas sua condição de desvalido não sofrerá alteração, pois,
nesta composição cromática, o branco pobre também está fora dos quadros
definidos pelos setores dominantes do Estado brasileiro. É o próprio povo não
europeu que não encontra guarida na ordem social autocrática brasileira.
O romance apreendeu o homem brasileiro fora da ordem estatal da
autocracia burguesa. Ele desenha um personagem preguiçoso, pouco afeito ao
labor. O estado de inércia em que ele se encontra – “Ficava no canto da
maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e
principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força
do homem” – não combina com o capitalismo que se instaura a todo vapor no
Brasil de meados do século XX. Na nova ordem social, pautada na via colonial
de desenvolvimento, a superexploração do trabalho valoriza a disposição para
o trabalho, a vontade férrea expressa na disciplina e na subordinação de seus
instintos à racionalidade capitalista. Para a classe dominante de então, o negro,
recém-egresso do cativeiro, não era adequado ao trabalho livre, não porque
não reconhecia na faina diária do escravo sua capacidade de trabalho, mas sim
porque justificava sua rejeição ao liberto, atribuindo-lhe uma inferioridade inata.
Portanto, quem é esse Macunaíma no trecho acima? É uma representação da
percepção que os setores dominantes tinham da população negra e branca
pobre – ou os nacionais. O livro capta exatamente a visão em curso dos
segmentos de classes dominantes naquele período.
Em seus estudos sobre o processo de construção da escola pública no
Brasil, Jerry Dávila aponta exatamente para o componente da inferioridade do
negro na visão dos educadores das décadas de 1910 e 1920. Informa-nos, ele:

Para os educadores brasileiros e sua geração intelectual, raça
não era um fator biológico. Era uma metáfora que se ampliava
para descrever o passado, o presente e o futuro da nação
brasileira. Em um extremo, a negritude significava o passado. A
negritude era tratada em linguagem freudiana como primitiva,
pré-lógica e infantil. Mais amplamente, as elites brancas
equiparavam negritude à falta de saúde, à preguiça e à
criminalidade. A mistura racial simbolizava o processo histórico,
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visualizado como uma trajetória da negritude à brancura e do
passado ao futuro. Na década de 1930, os brasileiros brancos
podiam celebrar a salvo a mistura racial porque a viam como
um passo inevitável na evolução da nação. A brancura
encarnava as virtudes desejadas de saúde, cultura, ciência e
modernidade. (DÁVILA, 2006, p. 25).

Macunaíma, como um herói sem caráter algum, é uma representação do
brasileiro pobre, negro e indígena, rejeitado pela autocracia brasileira em seu
projeto de nação. Esta rejeição produziu um povo sem características coletivas
marcantes – ou incaracterístico. O autor, em prefácio explicativo à edição
original,26 assim define a falta de caráter de povo:

Dessa falta de caráter psicológico creio otimistamente, deriva a
nossa falta de caráter moral. D'aí nossa gatunagem sem
esperteza (a honradez elástica/a elasticidade de nossa
honradez) o desapreço à cultura verdadeira, o improviso, a
falta de senso étnico nas famílias. E sobretudo uma existência
(improvisada) no expediente (?) enquanto ilusão imaginosa
feito Colombo de figura-de-proa busca com olhos eloquentes
na terra um Eldorado que não pode existir mesmo, entre panos
de chãos e climas igualmente bons e ruins, dificuldades
macotas que só a franqueza de aceitar a realidade, poderia
atravessar. É feio. (ANDRADE, 1974, p. 87-88).

A descrição que Mário de Andrade faz de um brasileiro genérico em seu
prefácio à obra não sinaliza a que homem brasileiro ele se refere. O Brasil, uma
entidade política, comporta em seu interior uma sociedade dividida em classes
e com grandes diferenças regionais. A qual brasileiro ele se refere? O das
oligarquias e da burguesia autocrática? Dos brasileiros empobrecidos pela via
colonial de desenvolvimento capitalista?
Por outro lado, no romance Macunaíma é possível identificar com mais
precisão, ao contrário dos Prefácios, o sujeito brasileiro mais específico e
26

Os prefácios que o autor escreveu sobre a feitura de seu livro permaneceram inéditos.
Utilizo aqui os que foram publicados no livro Macunaíma: a margem do texto, de Telê Porto
Ancona Lopez em 1974. "Mário de Andrade enviara a Alceu Amoroso Lima, então o crítico
literário de maior prestígio do país, manuscritos de dois prefácios que escrevera para a obra e
que permaneceram inéditos até 1972. Pouco antes de enviá-los, em correspondência de 19 de
maior de 1928, Mário dera informações sobre o processo criativo de Macunaíma, desde a ideia
que tivera de escrevê-la, ao ler sobre o herói dos índios caribes no volume de Koch-Grünberg,
até a composição da versão encaminhada à gráfica de Eugenio Cúpolo". (RAMOS JÚNIOR,
2006, p. 20).
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próximo da realidade nacional; ou seja, a população pobre que precisa, assim
como Macunaíma em toda sua trajetória, se valer de gatunagem sem
esperteza para sobreviver às vicissitudes de uma vida abandonada pelo Estado
autocrático. Vida expropriada pela via do capitalismo em curso, que o arranca
de suas raízes culturais, exaure sua força produtiva até o limite de sua
sobrevivência mínima e não lhe dá acesso a qualquer beneplácito previsto na
ordem liberal.
Na sociedade de então, além da pobreza atávica em que vivia a grande
maioria da população, impunha-se ainda as políticas de branqueamento – já
analisadas pela historiografia com as quais esse trabalho dialoga. Uma política
que acabava por reputar ao pobre a culpa por sua condição socioeconômica. E
quem eram estes nacionais pobres? Os negros, mestiços, índios e homens
livres – muitos dos quais brancos.
Tanto na educação quanto na saúde e no trabalho, os "nacionais" foram
preteridos em relação aos imigrantes europeus. Logo, a gatunagem para o
quadro dos "nacionais" torna-se um meio de sobrevivência. É preciso situar
essas deficiências que Mário de Andrade identifica no ethos do brasileiro para
melhor compreender o brasileiro que aqui se constituiu como ser histórico. Telê
Ancona Lopez nos informa sobre o entusiasmo de Mário de Andrade ao se
deparar com o trabalho do antropólogo alemão Koch-Grünberg,

Assim é, porque o poeta, além de estudioso de Folclore e
Etnografia, viveu em constante pesquisa de valores brasileiros,
psicológicos, sociais e estéticos, conforme o confessa em
cartas a amigos. Ao deparar então, no curso de suas leituras,
com os mitos colhidos entre os índios por Koch-Grünberg,
entusiasmou-se com a semelhança existente entre o herói
Macunaíma e o brasileiro, pois ambos se lhe afiguravam sem
caráter. (LOPEZ, 1974, p. 8).

Este etnógrafo alemão registrou minuciosamente as práticas quotidianas
da vida de vários povos originários da Amazônia, em suas excursões que fez
àquela região27 e, segundo, Erwin Frank, tratava-se de um estudioso incurso na
“tradição herderiana”, para a qual
27

“No Brasil, Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) é lembrado – principalmente – pelos seus
relatos de viagem, nos quais resumiu os resultados de duas das suas quatro visitas a este
país: aquela de 1903 a 1905, que o levou à região do alto rio Negro e Yapurá; e a terceira, de
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a ‘cultura’ é meramente outra pré-condição existencial,
particular da espécie humana, que somente em conjunto com a
sua constituição biofísica poderia explicar a existência e
persistência dela neste mundo. Em outras palavras, somente
pela incorporação de alguma ‘cultura’ (ao longo da sua infância
e juventude) os seres humanos se transformariam efetivamente
de integrantes de uma espécie biofísica, em si mesma e por si
só inviável, em membros de uma espécie viável, capaz de
sobreviver no mundo. Para Herder, pois, não é a constituição
biofísica que sustenta a vida cultural, mas a necessária
‘culturalidade’ existencial do ser humano que torna a (nossa)
espécie imaginável. (FRANK, 2010, p. 154).

E o que não é o Macunaíma, senão a existência de uma culturalidade
existencial que extrapola o indivíduo, expressando certa espécie biofísica que
se notabiliza pela falta de caráter, o incaracterístico, como ele também prefere.
Ou como preconiza Mário: "O brasileiro não tem caráter porque não possui
nem civilização própria nem consciência tradicional". (ANDRADE, 1974, p. 87).
O livro, por meio dos personagens, apreende essa ideia de que sem
vivências agregadoras de valores ao longo da infância e da juventude que os
fizesse constituir-se em uma espécie viável, capaz de sobreviver ao mundo,
caso contrário, manifestavam-se enquanto indivíduos com uma biofísica
inviável.
O romance apreende formas de sociabilidades determinadas no interior
de uma sociedade de classes e de um capitalismo atrasado, no qual a
população negra não tem um lugar na nova ordem social baseada na moderna
indústria capitalista que se instala no país; o negro é um ser errante, à deriva.
Decorre daí, então, a honradez elástica e uma existência improvisada – como
bem observa Mário em seu Prefácio.
Assim, não há como negar a existência de “vidas improvisadas”, como
forma de sobrevivência a situações determinadas pelos fatores acima e
perpetradas por um Estado que criminaliza a população que, em sua maioria, é
recém-egressa do cativeiro. Em seus estudos sobre a presença massiva de
uma população negra vinda da Bahia para a então capital federal, o Rio de
Janeiro do início do século XX, Monica Velloso (1990) disserta sobre o sentido
da vida improvisada.
1911 a 1913, na região entre as bacias do rio Branco, no atual Roraima, e os rios Caura,
Paráguas e Venturari, na Venezuela”. (FRANK, 2010, p. 154).
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Enquanto capital da República, o Rio funcionaria como
verdadeiro pólo de atração dos mais diferentes grupos que
trariam, do restante do país, experiências culturais distintas. É
aqui precisamente que vai ocorrer o fosso entre Estado e
sociedade. Explicando melhor: no domínio formal, um Estado
europeizado que luta por impor padrões de conduta e valores
culturais tidos como universais; no real, uma sociedade
extremamente fragmentada que, muitas vezes, cria seus
próprios canais de integração à margem da vida política
tradicional. (VELLOSO, 1990, p. 208, grifo nosso).
.

Esses "canais próprios de comunicação", apontados por Monica Velloso,
significam a "existência improvisada” de que nos fala Mário de Andrade em
seus prefácios. Em certo sentido, de fato, o é. Afinal, o Estado dominado por
uma burguesia atrófica28 está impossibilitado de acolher a população nos
marcos da democracia

liberal.

Mas, há

que

se

pôr em

destaque

insistentemente, que isso decorre da configuração do Estado brasileiro,
bonapartista em sua formação e resultado de um capitalismo específico aqui
engendrado, que empurra esta população para uma existência assim
configurada.
Os intelectuais orgânicos da República Velha29 logo construíram um
aparato ideológico para justificar e legitimar esta ordenação social que
aprisiona os diferentes sujeitos do setor popular em hierarquias rígidas, as
quais, além de impossibilitarem a democratização das relações entre classes,
afunilam as chances de uma vida humana plena – o que vai produzir um
comportamento ancorado na "gatunagem sem esperteza (a honradez elástica/a
elasticidade de nossa honradez) o desapreço à cultura verdadeira, o improviso,
a falta de senso étnico nas famílias". (ANDRADE, 1974, p. 88). Sem dúvida,
uma democracia liberal burguesa é impossível de se constituir no interior de
uma autocracia. As palavras de Fernando Azevedo, um dos fundadores da

28

RAGO FILHO, Antonio. O ardil do politicismo: do bonapartismo à institucionalização da
autocracia burguesa. Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de
História, [S.l.], v. 29, n. 01, ago. 2012.
Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/9950/7390>. Acesso em:
16 ago. 2017.
29
Ver: MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras. 2001;
PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil. São Paulo: Ática. 1990; SEVCENKO,
Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
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Escola Nova, sobre a democracia expõem o viés autoritário e excludente da
autocracia.
A democracia consiste, praticamente, não no 'governo do povo
pelo povo', o que, em última análise, é uma ficção, mas no
governo por elementos 'diretamente' tomados do povo e
preparados para a educação. Não há salvação para a
democracia senão na escolha e pela escolha de capacidades.
O problema da educação sobreleva, por isso, em alcance
social e político, a todos os outros problemas, numa republica
decidida a entregar seu governo a uma 'aristocracia de
capacidades'. (AZEVEDO30 apud CARDOSO, 1982, p. 49).

No mesmo sentido que Fernando Azevedo, Oliveira Viana também
expõe seu pensamento que segrega o setor popular: "A realização de um
grande ideal nunca é obra coletiva da massa, mas sim de uma elite, de um
grupo, de uma classe, que com ele se identifica, que por ele peleja". (VIANA
apud PÉCAUT, 1989, p. 29).
Face ao exposto por Fernando Azevedo e Oliveira Viana, o Eldorado
para Macunaíma, como aponta Mário de Andrade em seu Prefácio, é uma
ilusão. Impossível sua objetivação no Brasil, pois todos os meios possíveis
foram utilizados pela classe dominante para transformá-lo num grande oásis no
deserto que sempre escapa às mãos de Macunaíma à medida que dele se
aproxima.
Uma sociedade desenvolvida sob os marcos de um capitalismo atrasado
é, de fato, um deserto de possibilidades para os milhões de “Macunaímas”
egressos do campo e do cativeiro. A busca desesperada pela Muiraquitã é uma
representação da busca por uma vida humana mais justa31. É a busca por uma
condição cidadã e para afastar-se das iniquidades que a superexploração do
trabalho, promovida pela via colonial de desenvolvimento, impõe ao mundo dos
trabalhadores.

30

Artigo publicado por Fernando Azevedo em O Estado de São Paulo no dia 17 de março de
1925.
31
O entendimento da busca da muiraquitã como uma representação da luta do brasileiro por
uma vida melhor é trabalhado no capítulo 2 desta tese.
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No mocambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer
festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se
afastava. Nos machos guspia na cara. Porém respeitava os
velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o
bacororô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo.
(ANDRADE, 2008, p. 13).

Macunaíma, de moral e honradez elásticas, avança sobre as cunhãs em
abordagens sexuais insistentes. "Gospe" nos homens. O romance apreende
uma sociabilidade grosseira, própria do agir por impulso que relega a um
segundo plano a racionalidade a guiar os passos de Macunaíma. Ele também
trai a todos. Não assume e segura muito tempo compromissos assumidos.
Neste contexto, a religião assume o papel de educador das massas desvalidas.
Torna-se uma espécie de campo de refúgio dos despossuídos. Nosso herói
aprecia, e muito, as danças da tribo.
Ainda nessa construção de uma sociabilidade mais áspera e com
arestas incômodas que o livro expõe e que vai paulatinamente marcando o
caráter do personagem, lê-se a seguinte passagem:

Quando era para dormir trepava no macuru pequeninho
sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava
por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha,
espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando
palavras-feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no
ar. (ANDRADE, 2008, p. 13).

A relação de subalternidade entre os irmãos é um dado que se faz
presente na obra. Jiguê e Maanape estão sempre a sustentar Macunaíma.
Uma relação pautada pela mesma sociabilidade áspera e grosseira. Nesta
passagem, o herói, com um desejo de passear no mato, pediu à mãe que o
levasse. Presa aos afazeres domésticos, ela não fez sua vontade. Então, ele
conseguiu que Sofará, esposa de Jiguê, o levasse.

A moça carregou o pia nas costas e foi até o pé de aninga na
beira do rio. [...] A moça botou Macunaíma na praia, porém ele
principiou choramingando, que tinha muita formiga!... e pediu
pra Sofará que o levasse até o derrame do morro lá dentro do
mato. A moça fez. Mas assim que deitou o curumim nas
tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele botou corpo
num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram muito por lá.
(ANDRADE, 2008, p. 14).
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A moral elástica e a esperteza do brasileiro de que nos fala Mário de
Andrade revelam-se na postura do personagem. Quando criança, Macunaíma
se faz um "príncipe lindo"; ele se envolve com a esposa do irmão Jiguê, além
de explorar a força física de Sofará em função de sua atávica preguiça. As
consequências desse passeio serão sofridas por Sofará.

Quando voltaram pra maloca a moça parecia muito fatigada de
tanto carregar piá nas costas. Era que o herói tinha brincado
muito com ela... Nem bem ela deitou Macunaíma na rede,
Jiguê já chegava de pescar de puçá e a companheira não
trabalhara nada. Jiguê enquizilou e depois de catar os
carrapatos deu nela muito. Sofará aguentou a sova sem falar
um isto. (ANDRADE, 2008, p. 14).

Macunaíma trai o irmão. É responsável pela violência da qual Sofará foi
vítima. Explora e seduz a esposa de Jiguê. Essas práticas, assim encadeadas,
são representações da sociedade brasileira, cujas relações sociais não se
pautam pela humanidade ou por atitudes agregadoras e cuja desagregação
parece natural. A identificação da imanência que desponta da percepção da
natureza desagregadora da humanidade vinculada à miséria resulta de uma
historicidade gestada nos marcos da via colonial de desenvolvimento. Mas,
eivado também dos valores de sua própria inserção social, o romance
expressa, em tal imanência, uma rapsódia que condensa, de um lindo folclore
de um povo, apenas a miserabilidade humana, sem associá-la à miserabilidade
decorrente das condições objetivas da existência.
Em passagem anterior, Macunaíma foi dormir com a necessidade
fisiológica não contemplada, o que o fez urinar na própria mãe. Em seus
sonhos noturnos, tem-se a imagem de um ser que age pelo instinto: palavrasfeias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar.
Quando o botou nos carurus e sororocas da serrapilheira, o
pequeno foi crescendo e virou um príncipe lindo. Falou pra
Sofará esperar um bocadinho que voltava pra brincarem e foi
no bebedouro da anta armar um laço. Nem bem voltaram do
passeio, tardinha, Jiguê já chegava também de prender
armadilha no rasto da anta. A companheira não trabalhara
nada. Jiguê ficou fulo e antes de catar os carrapatos bateu nela
73

muito. Mas Sofará aguentou a coça com paciência (ANDRADE,
2008, p. 15).

O irmão Jiguê é mais uma vez traído por Macunaíma. Após virar um
príncipe lindo, ele seduz novamente a esposa do irmão. É importante sublinhar
que, para que haja a sedução, o personagem se desfaz de suas características
originais – negro e feio – transformando-se no príncipe que encanta Sofará.
Esta metamorfose é também entendida como parte da influência do folclore
europeu. Esse breve momento de encantamento só é possível com as marcas
de outros referenciais repercutidos pelos segmentos dominantes e apropriados
do mundo exterior ao país: príncipe lindo. Um registro irônico do desejo latente
da europeização do Brasil que faz parte do projeto da autocracia burguesa.
Nessa ordem bestializada, o prazer e a felicidade só podem ser
vivenciados no mundo imaginário, alienado da realidade, como se observa na
sequência do idílio de Sofará. Quando esta desperta, encontra a sua realidade
– a da violência de Jiguê. O romance constrói representações que apreendem
uma realidade marcada pela brutalidade. Todos os tipos de violência: simbólica
e física. Mas uma violência naturalizada. Para Sofará, apanhar e fazer as lidas
domésticas são atos integrantes de sua vida: "Sofará aguentou a sova sem
falar um isto (...). Mas Sofará aguentou a coça com paciência". É da ordem do
viver improvisado.
O romance expõe a falta de ética, a violência e a resignação de tal forma
que remete àquela realidade, numa narrativa, aparentemente, caótica.
Macunaíma/negro/feio/príncipe que, por meio de suas metamorfoses, pode
levar vantagem enganando, traindo. Jiguê é bobo, porém, violento. Sofará
resignada com sua condição de mulher violada pelo marido: "aguentou a sova
sem falar um isto". Jiguê, que é bobo e submisso às manhas de Macunaíma,
expressa sua violência como forma de resolução dos conflitos nas relações
pautadas pela constante traição do irmão e de sua esposa Sofará.

Já a estrela Papaceia brilhava no céu quando a moça voltou
parecendo muito fatigada de tanto carregar piá nas costas.
Porém Jiguê desconfiado seguira os dois no mato, enxergara a
transformação e o resto. Jiguê era muito bobo. Teve raiva.
Pegou num rabo-de-tatu e chegou-o com vontade na bunda do
herói. O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanhão da
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noite e muitos pássaros caíram de susto no chão e se
transformaram em pedra. (ANDRADE, 2008, p. 17).

Esta sociabilidade áspera e cheia de arestas cortantes emerge, desta
feita, na surra que Macunaíma levou do irmão, resultado de sua insistente
atração pela traição. Uma imagem deveras forte que remete à dimensão desta
violência. A noite e os pássaros que foram testemunhas do ato impensado de
Jiguê, passam por modificações terríveis em sua constituição diante do horror:
o grito de Macunaíma "encurtou o tamanhão da noite e os pássaros ao cair no
chão viraram pedra". “Quando Jiguê não pode mais surrar, Macunaíma correu
até a capoeira, mastigou raiz de cardeiro e voltou são. Jiguê levou Sofará pro
pai dela e dormiu folgado na rede”. (ANDRADE, 2008, p. 17).
Nesta passagem, a violência, como forma de resolução de conflitos, e a
posição que cada um ocupa nas hierarquias, persistem. Macunaíma cura-se
pela natureza ao mastigar a raiz de cardeiro, somente após Jiguê não mais
aguentar a surrá-lo. No entanto, Sofará, a que mais sofreu, teve um destino
que expressa coisificação nessas relações sociais arcaicas: ela foi devolvida ao
pai. Objeto sem voz dentro do romance, a ela restou esse fim. A Macunaíma, o
perdão. A Jiguê, a tolice.
Esta passagem é uma representação das relações sociais que se
processam no interior de um Estado que prima pela exclusão social e a
interdição da cidadania burguesa num país de passado escravista ainda
recente. A violência doméstica é resolvida de maneira simples e prática.
Devolve-se a esposa para à família original. As marcas no corpo de
Macunaíma também são resolvidas sem a presença da medicina. Assim,
estamos diante daquilo que Telê Ancona Lopez (1974) aponta no projeto
estético de Mário: o primitivismo do povo brasileiro.

Construindo uma rapsódia, Mário de Andrade pôde, através do
sentimento nacional encontrado, pôr em prática duas teses
suas: o primitivismo do povo brasileiro e a legitimidade estética
da literatura popular e oral, para auxiliar a criação erudita.
(LOPEZ, 1974, p. 9).

Mas, segundo a autora, é um primitivismo da própria sociedade
brasileira e, igualmente, valorizado pelo autor.
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A elaboração do enredo usou dos três elementos formadores
da nacionalidade: índio, português, negro, girando em torno do
eixo estruturador: as aventuras do herói (nascido da junção de
Macunaíma, Kalawunseg e o cunhado Etetó) que, no romance,
ultrapassam o trajeto básico das lendas. Estas revelam, nas
necessidades de vencer Piaimã, ou a onça, de enganar para
obter, para nada fazer, a luta cotidiana pela sobrevivência em
uma sociedade primitiva. (LOPEZ, 1974, p. 9).

A obra capta o primitivismo estruturante do povo brasileiro, que pode ser
compreendido pelas formas de produção social da via colonial. Assim, em sua
referência

à

generidade

“povo

brasileiro”,

o

romance

apreende

a

desqualificação do outro – torna-se uma crítica satírica ao outro, o povo.
Este povo, que produziu uma cultura nos quadros de uma sociedade
capitalista atrasada, propiciou ao nosso autor as bases para ele pensar a
estética modernista; foi moldado sob a exclusão pensada e praticada pela
autocracia

burguesa

brasileira

e

sob

o

manto

da

via

colonial

de

desenvolvimento capitalista. É uma sociabilidade em curso que se objetiva de
forma precária e com marcas de uma violência estruturante na formação dos
sujeitos. Não há a presença do Estado para mediar essas relações. "Sofará
aguentou a sova sem falar um isto (...). Mas Sofará aguentou a coça com
paciência". Os maus tratos infligidos a Sofará por Jiguê, – aqui tomados como
uma representação das relações sociais constituídas no interior de uma
sociedade primitiva. Um primitivo em função da via colonial e estruturado no
interior do Estado brasileiro, o mesmo que prima pela exclusão e pela
manutenção desta com mão de ferro. Para Sofará, não há uma carta de
direitos a protegê-la. Só lhe resta aguentar "sem falar um isto". Direitos que o
liberalismo clássico propiciou em função das lutas operárias, sobretudo na
Europa, culminando em uma sociedade com bases ancoradas na cidadania.
Este dado das sociedades liberais europeias não alcançou o Brasil dos anos de
1920.
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Jiguê era muito bobo e no outro dia apareceu puxando pela
mão uma cunhã. Era a companheira nova dele e chamava
Iriqui. Ela trazia sempre um ratão vivo escondido na maçaroca
dos cabelos e faceirava muito. Pintava a cara com araraúba e
jenipapo e todas as manhãs passava coquinho de açaí nos
beiços que ficavam totalmente roxos. Depois esfregava limãode-caiena por cima e os beiços viravam totalmente
encarnados. (ANDRADE, 2008, p. 21).

Mas os atributos depreciativos, que compõem o ser social povo
brasileiro, aparecem também no personagem Jiguê – aqui tomado como uma
representação do indígena. Sua descrição no enredo vem, comumente,
precedida do adjetivo "bobo", o que denota uma infantilidade, uma
incapacidade de entender as relações sociais que compõe seu cotidiano, seu
próprio mundo. Aceita as muitas traições de Macunaíma ou, quando muito,
reage, mas sem provocar qualquer ruptura. Mantém-se subalterno ao herói ao
longo de toda a obra e, na escala da racialidade que é parte constitutiva da
formação da sociedade brasileira, sua posição inferiorizada decorre de sua
própria incapacidade de lidar com o mundo que não seja aquele do qual é
originário.
Ele é bobo, pois perdeu Sofará em função do ciúme infligido por
Macunaíma. Ele é bobo, porque não percebe a personalidade do irmão. Assim
é apresentada a sua nova esposa, Iriqui: "trazia sempre um ratão vivo
escondido na maçaroca dos cabelos e faceirava muito". (ANDRADE, 2008, p.
21). Uma imagem forte que é uma representação do "atraso" dessas culturas,
se postas em sincronia com a sociedade burguesa que estava se consolidando
naquele momento. O romance faz um desenho perturbador da cultura indígena
que, em sua sátira, apreende a percepção em curso das elites intelectuais
daquele período – de que é um exemplo as afirmações de Hermann Von
Ihering, então diretor do Museu Paulista, quando, em 1907, publicou um artigo
contendo suas ideias:

[os índios do estado de São Paulo] não representavam em
elemento de trabalho e progresso. [...] não se podia esperar
trabalho sério e continuado dos índios civilizados e, como os
Kaingang selvagens, não passavam de um empecilho para a
civilização das regiões do sertão onde habitam não haveria
outro meio de que se pudesse lançar mão, a não ser o seu
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extermínio. (VON Ihering apud MELO, 2007, p. 42, grifo do
autor).

Elas, em sua crueza, expõem a percepção que se tinha sobre os povos
indígenas no início do século XX, quando se retomam as representações, já
existentes desde o período colonial, as quais alternam a imagem “do bom
selvagem” rousseauniano, ao sujeito incapaz e indolente, agora acrescida da
impossibilidade de sua incorporação na modernidade. Por serem empecilhos
para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, seu extermínio era pregado
com uma naturalidade desconcertante. O romance capta, assim, a violência
imanente da autocracia brasileira diante dos obstáculos à sua existência
enquanto autocracia que recusa a ordem liberal.32
A passagem que apresenta Iriqui mostra-nos uma personagem carente
de humanização – e mesmo os atributos de “faceira e vaidosa” adquirem uma
conotação pejorativa, posto associada ao cabelo emaranhado e à uma
promíscua falta de higiene – pois esconde um “ratão” no meio dele. O romance
nos informa sobre o rato que ela traz consigo na cabeleira. Um simples detalhe
na vastidão do livro, mas que não pode passar despercebido, pois, em que
pese a intenção satírica e de comicidade, apreende-se justamente o atraso a
que se refere o diretor do Museu Paulista. A imagem do rato em seu cabelo é o
espelho invertido do que se pretendia em termos de aburguesamento.
O livro Macunaíma apreende com muita acuidade as disputas travadas
entre as pretensões europeizantes dos setores de classe no topo das
hierarquias sociais e a diversidade cultural inerente à formação do povo
brasileiro. Um encontro difícil de se realizar, pois as classes dominantes
brasileiras, aprisionadas em sua busca por um Brasil europeu, tornaram-se
incapazes de ver possibilidades de desenvolvimento nos "nacionais".
Jiguê

e

Maanape

estão

sempre

secundando

as

artimanhas

inescrupulosas de Macunaíma. Esta posição na narrativa pode ser um recurso
estilístico do autor. Entretanto, quero ressaltar a força dessa posição, porque
32

Cumpre assim, a literatura, a função social ressaltada por Rocha: “Veículo de mediação
entre a ficção e a história, a literatura funciona como um sistema de imagens e significação
cultural fundamental na construção imaginária das nações modernas”. ROCHA, Gilmar. No
princípio era a preguiça...: o sentido do tempo na literatura de fundação. Estudos de
Literatura Contemporânea, Brasília, n. 28, p. 12, 2006. Disponível em:
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/2093/1660. Acesso em: 12 out. 2017.
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ela nos leva a refletir sobre o local de negros e povos indígenas na sociedade
brasileira: sempre subalternizados à primazia da população branca – ainda que
também empobrecida.
Maanape, ao matar um boto para comer, provocou a vingança do sapo
Maraguigana, que enviou uma enchente destruindo toda a alimentação.
Macunaíma, então, disse que ainda havia muita piaba. Ele, como um bom herói
sem nenhum caráter que é, queria apenas brincar com os irmãos.

A margem estava traiçoeira e nem se achava bem o que era
terra o que era rio entre as mamoranas copadas. Maanape e
Jiguê procuravam enlameados até os dentes, degringolando
juque! nos barreiros ocultos pela inundação. E pulapulavam se
livrando dos buracos, aos berros, com as mãos pra trás por
causa dos candirus safadinhos querendo entrar por eles.
Macunaíma ria por dentro vendo as micagens dos manos
campeando timbó. Fingia campear também, mas não dava um
passo não, bem enxutinho no firme. (ANDRADE, 2008, p. 21).

A inocência de Maanape e Jiguê é o que sobressai nessa passagem.
Eles não conseguem perceber a face dissimulada de Macunaíma e sempre
realizam suas sugestões. Os irmãos de nosso herói não reconhecem seu lugar
no mundo. São sempre sujeitos à manipulação de Macunaíma.

Quando foi de-tardezinha os manos vieram buscar Macunaíma
tiriricas por não terem topado com nenhum pé de timbó. O
herói teve medo e disfarçou:
– Acharam?
– Que achamos nada!
– Pois foi aqui mesmo que enxerguei timbó. Timbó já foi gente
um dia que nem nós... Presenciou que andavam campeando
ele e soverteu. Timbó foi gente um dia que nem nós...
Os manos se admiraram da inteligência do menino e voltaram
os três pra maloca. (ANDRADE, 2008, p. 22).

A inocência persiste. Eles enxergam a inteligência do herói, mas são
incapazes de ler o caráter insidioso de Macunaíma. E ele novamente vai se
envolver com a nova esposa de Jiguê. Por um processo mágico, ele passa por
mutações para seduzir Iriqui. Primeiro, transforma-se em uma formiga
quenquém e, por fim, num pé de urucum.
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Ora, o que representa a presença da formiga quenquém – conhecida
também como cortadeira da família da saúva e extremante prejudicial para
produtores de milho, café e árvores frutíferas – em tal obra?
Quando Mário de Andrade, ao visitar o Instituto Butantã de São Paulo,
assinou como Macunaíma após a frase “Pouca saúde, muita saúva, os males
do Brasil são...”, se apropriou de uma expressão que estava integrada ao
discurso médico-sanitarista daquela época. Conforme o artigo de Trindade e
Hochman, Mário recuperava a sua obra recém-lançada, na qual:

O escritor estabelecia diálogo em torno da preguiça como
expressão do modo de ser dos brasileiros e reportava-se
também à força que a imagem da doença teve na composição
dos retratos do Brasil em que se acentuavam seus males de
origem. (LIMA; HOCHMAN, 2000, p. 314).

Discurso médico-higienista que, associado ao ideário da reconstrução da
identidade do Brasil, justificava os movimentos de saneamento desencadeados
pelo governo e considerava “a doença como elemento distintivo da condição de
ser brasileiro”. Assim como a saúva, o urucum era associado a doenças, pois,
conforme a cultura indígena, servia para ajudar a debelar males físicos e
psíquicos. Mas as referências que associam os personagens aos preceitos
divulgados pelo discurso médico-higienista não param aí – conforme veremos
em outras passagens.
Voltando à obra, realizados seus desejos incontroláveis, Macunaíma
passa a morar com Iriqui.
Quando os manos voltaram da caça Jiguê percebeu a troca
logo, porém Maanape falou pra ele que agora Macunaíma
estava homem para sempre e troncudo. Maanape era feiticeiro.
Jiguê viu que a maloca estava cheia de alimentos, tinha pacova
tinha milho tinha macaxeira, tinha aliuá e cachiri, tinha
mapararás e camorins pescados, maracujá-michira ata abio
sapota sapotilha, tinha paçoca de viado e carne fresca de
cutiara, todos esses comes e bebes bons... Jiguê conferiu que
não pagava a pena brigar com o mano e deixou a linda Iriqui
pra ele. Deu um suspiro catou os carrapatos e dormiu folgado
na rede. (ANDRADE, 2008, p. 26).
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Novamente,

os

mesmos

elementos:

doença,

indolência

e

subalternidade. Jiguê, convivendo com carrapatos, era uma fonte de
propagação de doença – se associarmos a naturalidade com que ele cata
carrapatos no cabelo, com o discurso médico legal.33
Jiguê, desta feita, furtou-se ao trabalho de conflitar com o irmão. Deu-se
por vencido, mas também corrompeu-se frente à fartura de alimentos
encontrada na maloca – outra característica que levava à indolência: a fartura
de frutas nos trópicos. Ou seja, características da natureza tropical e dos
problemas de saúde não eram

generidades vistas como elementos

constitutivos das relações sociais que se compunham naquele momento
histórico naquela região, mas sim defeitos de caráter e fragilidade decorrentes
de um povo preguiçoso – como preconizavam as elites da época.
Maanape, o elemento negro dessa rapsódia, é uma voz quase inaudível.
É uma figura fugidia, com poucas falas na trama. Parece sempre estar ao
fundo do quadro. Ele apenas comunica que Macunaíma agora é homem feito.
Nota-se que a entrada de Macunaíma na vida adulta é marcada pela falta de
compromisso com o irmão, pois o mesmo, mais uma vez, o trai. Desta feita,
ficando com ela em definitivo.
O romance apreende, por meio da posição dos irmãos Jiguê e Maanape,
no interior da narrativa, a ordem social vigente. Na concretude da vida social
brasileira, encontramos negros e povos indígenas igualmente subalternizados.
Em que pese a constante luta desses dois grupos frente à dominação violenta
da autocracia, eles são considerados inferiores para a ideologia da burguesia
brasileira. É bom lembrar as palavras de Hermann Von Ihering, então diretor do
Museu Paulista: "Kaingang selvagens, não passavam de um empecilho para a
civilização das regiões do sertão onde habitam; não haveria outro meio de que
se pudesse lançar mão, a não ser o seu extermínio". (VON Ihering apud MELO,
2007, p. 42).
Para a ordem jurídica brasileira, instaurada pelo Código Civil de 1916, os
povos indígenas eram considerados incapazes; portanto, sujeitos à tutela do
Estado e sem direitos civis. Os juristas assim procediam por entender que eles
33

Hochman, Gilberto (Org). Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e
doença na América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004.
books.scielo.org/id/7bzx4/pdf/hochman-9788575413111.pdf.
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tinham dificuldade de aprendizagem. Precisavam, portanto, ser protegidos de
grupos inescrupulosos (LACERDA, 2007; MELO, 2007). No entanto, com a
criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), ainda em 1910, há significativo
avanço, segundo Darcy Ribeiro.

Até então o índio fora tido, por toda legislação, como uma
espécie de matéria bruta para a cristianização compulsória e só
era admitido enquanto um futuro não índio. Aquele
regulamento marca, pois, uma nova era para os índios. Por ele,
a civilização brasileira abre mão, ao menos em lei, do
dogmatismo religioso e do etnocentrismo que até então não
admitia outra fé e outra moral senão a própria. Isto não significa
que nivelassem as crenças, os hábitos e as instituições tribais
às nacionais, mas que compreendia o relativismo da cultura,
que diferentes formas de concepção do sobrenatural ou de
organização da família atendem satisfatoriamente a seus
objetivos, cada qual em seu contexto histórico, e que não
podem ser substituídos umas pelas outras abruptamente.
(RIBEIRO, 1982, p. 138-139).

A questão indígena recebe tratamento pioneiro, pelo menos no tocante à
legislação. A realidade concreta, sabe-se, não obedece à legislação. O
massacre desses povos, a rigor, nunca cessou, mesmo com a defesa firme e
pioneira de um Marechal Candido Rondon, então presidente do SPI (19101930). Entre Rondon e Von Ihering, podemos entrever as contradições postas
no interior da autocracia no trato da população não europeia. Pela
representação do índio em Macunaíma, Jiguê, ele é bobo e ingênuo. Em que
pese ele ser um velho sábio, o adjetivo bobo sempre precede sua aparição na
obra.
Se Jiguê é um coadjuvante com maior presença na trama, o mesmo não
se observa em relação a Maanape. Ainda que Jiguê seja subalterno a
Macunaíma, ele tem voz e é ativo nos embates como o anti-herói, sem nenhum
caráter. Maanape é uma sombra que acompanha os irmãos na viagem rumo a
São Paulo. Sua subalternidade é também sua marca. Nota-se que, na
hierarquia racial identificada na obra de Mário de Andrade, ele está numa
escala inferior a Jiguê. Ele é o elemento negro, nesta composição elaborada
por Mário, em referência às três raças que se somaram para a formação do
povo brasileiro: o português, os diferentes povos indígenas e os descendentes
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dos africanos escravizados. Seu nome, quase sempre, é precedido do adjetivo
"catimbozeiro"; ou há a associação: Maanape é "feiticeiro" – numa alusão às
religiões de matriz africana e, em sua vertente sincrética, numa referência às
práticas religiosas dos povos indígenas. Reforça-se, assim, sua presença
sempre servil à figura de nosso herói. No encontro de Macunaíma com Ci, Mãe
do Mato, houve um embate feroz com a icamiaba.
Afinal se vendo nas amarelas porque não podia mesmo com a
icamiaba, o herói deitou fugindo chamando pelos manos:
– Me acudam que sinão eu mato! Me acudam que sinão eu
mato!
Os manos vieram e agarraram Ci. Maanape trançou os braços
dela por detrás enquanto Jiguê com a murucu lhe dava uma
porrada no coco. (ANDRADE, 2008, p. 31).

Nesta passagem, ante aos apelos de Macunaíma, que mais uma vez
engana os irmãos, Maanape é a força bruta usada pelo astucioso herói. A ele
cabe esse papel secundário. Ele só precisou usar sua força física para
imobilizar a icamiaba.
Em outro momento, diante da profunda tristeza que Macunaíma sentia
pela perda de Ci, Mãe do Mato, os irmãos são instados a consolar o herói. É
importante ressaltar que o personagem título não devota nenhum apreço a
Maanape e Jiguê, malgrado a dimensão satírica da obra, o que se destaca é
sua falta de caráter. Mesmo assim, eles estão sempre a postos para apoiá-lo.
Assim. Então descia e chorava no ombro de Maanape. Jiguê
soluçando de pena animava o fogo da caieira pra que o herói
não sentisse frio. Maanape engolia as lágrimas, invocando o
Acutipuru o Murucututu o Ducucu, todos esses donos do sono
em acalantos assim:
"Acutipuru,
Empresta vosso sono
Pra Macunaíma
Que é muito manhoso!...". (ANDRADE, 2008, p. 39-40).

O reforço de sua posição subalterna a Macunaíma está expresso neste
pequeno trecho: "catava os carrapatos do herói e o acalmava balanceando o
corpo. O herói acalmava, acalmava e adormecia bem” (ANDRADE, 2008, p.
40).
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O catimbozeiro entra em ação com suas habilidades mágicas e pede
para as aves noturnas, guardiãs do sono, para acalentarem Macunaíma.
Maanape, em sua submissão, protege as manhas do herói. Em suas pálidas
aparições, ele não existe para si, ao contrário de Jiguê, que tem participação
mais efetiva, onde seus desejos aparecem. É só lembrarmo-nos de quando
fora traído por Macunaíma. Ele agiu e puniu o herói num momento de extrema
violência. Maanape, em sua construção, não tem profundidade, pois vive à
sombra dos dois irmãos. Ele é o ombro, a força bruta, a sacralidade que
conforta, mas sempre para o outro.
O romance vai, assim, averbando a invisibilidade não só da população
negra, como também a indígena e a branca pobre brasileira em sua
constituição, no interior das relações de classe. Assim como na escravidão, na
República Velha, supostamente liberal, este homem, com a memória ainda
fresca do cativeiro, entra invisível na república.
Invisível para quem? – Podemos indagar.
Invisível para a autocracia brasileira, que não viu, na população negra,
recém liberta do cativeiro, possibilidades de ser incorporada ao mercado de
trabalho capitalista, então em processo de construção. Restou, à esta
população, o mercado informal de trabalho.
Em outra aparição, Maanape ajuda Macunaíma, que estava fugindo da
cabeça da Boiuna Luna. Sua força é outra vez seu recurso.
Mas a cabeça parou por debaixo do pau e pediu bacuparis.
Macunaíma sacudiu a árvore. A cabeça catou frutas do chão,
comeu e pediu mais. Jiguê sacudiu bacuparis dentro d'água
porém a cabeça falou que lá não ia não. Então Maanape atirou
com toda força uma fruta longe e enquanto a cabeça ia buscála os manos desceram do pau e se rasparam. (ANDRADE,
2008, p. 42).

O conflito entre Macunaíma e a Capei, ou Boiuna Luna, foi provocado
pelo desejo de vingança do herói. Em seu anseio de vingar Naipi, prisioneira da
Boiuna, ele entra em confronto direto com ela. No entanto, são os irmãos que o
tiram do embate feroz com a serpente gigante que buscava cunhãs virgens
para seu deleite. Eles secundam Macunaíma que, por sua vez, se vale da força
deles para escapar dos perigos que sua jornada rumo a São Paulo se lhe
84

apresentava. A posição de cada personagem no romance pode ser
compreendida como uma representação dos diferentes sujeitos na sociedade
brasileira formada em bases racistas.
A violência perpassa o romance Macunaíma. É um elemento presente
na vida dos personagens. Nesse ínterim, é preciso destacar que a invisibilidade
de Maanape é também uma forma de violência. Na literatura e na sociedade,
essa parcela imensa da população brasileira tem sua existência relegada a
segundo plano. Posição esta que oculta todos os séculos de um tipo de
exploração do trabalho em sua forma mais dura: a escravidão. Mesmo após o
fim formal desta modalidade de trabalho, os ex-escravos, agora libertos,
continuaram invisíveis. No universo da cultura, demoraram a ser retratados
com a mesma estatura que sua trágica história exige.
Jaime Ginzburg (2012) faz uma reflexão sobre a violência como parte
constitutiva de nossas estruturas institucionais. Muito embora, ressalta ele, esta
dimensão de nossa formação não seja uma exclusividade do Brasil. De fato,
pode-se encontrar essas práticas em diferentes sociedades; no entanto, temos
que dar conta de nossas especificidades.
Em larga medida, tendo em conta a exploração colonial, o
cotidiano da escravidão e a repressão estatal a revolta popular,
encontra-se a violência como fenômeno de impacto coletivo, ao
longo de vários episódios de nossa história social.
(GINZBURG, 2012, p. 134).

Esta sociedade, assim determinada historicamente, vai refletir na
literatura e em outras formas de expressão das artes. Pode refletir revelando as
nossas raízes históricas ou tergiversando e não tocando a fundo a
problemática da violência – que tem como uma das origens a escravidão.
Compreendendo a literatura como produção constituída
historicamente, e não como objeto fechado em si mesmo,
podemos formular a hipótese de que a enorme carga de
violência que caracterizou a história brasileira tenha
implicações nas obras literárias. Com base em pesquisas
recentes sobre o assunto, podemos sustentar a hipótese de
que a violência tem um impacto traumático sobre a sociedade,
de tal modo que esta não consegue ter, com relação a si
mesma, a autoconsciência necessária para superação dos
efeitos da agressão. (GINZBURG, 2012, p. 134-135).
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A hipótese aventada por Ginzburg pode ser encontrada ao longo do
romance Macunaíma. Como já destaquei neste capítulo: a invisibilidade de
Maanape; os usos e abusos de Macunaíma em relação a seus irmãos; a
violência sofrida por Sofará são as implicações da violência constitutiva da
sociedade que o romance apreende. Muito embora a violência seja comum em
narrativas míticas que dão o substrato à obra, aqui a violência é entendida fora
desse universo mitológico, mas como representação da violência de uma
sociedade marcada pela exclusão.
No livro Macunaíma, estas práticas são quase naturais, pois, em nosso
percurso histórico, a violência foi de tal ordem que, de fato, aparece para nós
como natural. Esta naturalização foi apreendida no romance em que discute a
brasilidade.
[...] o cotidiano da escravidão esteve associado à intensificação
das possibilidades de agredir, mutilar, e matar, que era
fundamentada em argumentos econômicos e políticos. O fato
de ter ocorrido a abolição, em termos institucionais, não
impediu que no campo das práticas cotidianas essa
trivialização tenha deixado fortes heranças e que os
argumentos em seu favor encontrassem reforço no
pensamento conservador. (GINZBURG, 2012, p.135).

A trivialização da violência, que permaneceu na sociedade brasileira
após o término formal da escravidão, está inscrita nas páginas de Macunaíma,
que apreendeu esta condição histórica sobre a qual se erigiu o Estado
brasileiro e a consequente formação do povo. Uma condição ditada por
relações, entre os segmentos sociais, bastante assimétricas, onde a violência é
uma marca que deita profundas raízes no interior desta sociabilidade.
Neste desenho social, é importante destacar que raça é fator que tem
uma especial importância entre os trabalhadores, sejam das indústrias, sejam
do campo, face a rejeição da autocracia burguesa em assimilar os ex-escravos
à nova ordem que emergiu no período republicano. A exclusão dos extrabalhadores da ordem escravocrata – seja do acesso à terra, seja do acesso
ao trabalho nas indústrias em processo de consolidação em meados do século
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XX – foi um projeto muito bem urdido pela autocracia.34 Esta prática é
expressão de uma classe incompleta em sua constituição histórica – conforme
o balanço historiográfico sobre a relação entre o desenvolvimento econômico e
a difusão das teses sobre o racismo científico até os anos de 1940, efetuado
por Pedro Chadarevian.
O racismo científico encontrará pouca resistência no meio
acadêmico entre a abolição da escravidão e o início da década
de 1940. Das dezenas de obras econômicas repertoriadas por
nossa pesquisa, a maioria sustentava a imigração europeia
para solucionar o “problema da mão-de-obra” no Brasil,
utilizando um argumento racista em seu raciocínio. As cinco
décadas de propagação das ideias racistas lograram influenciar
diretamente ao menos uma decisão de política pública. Mais de
três milhões de estrangeiros desembarcaram no Brasil durante
aquele período, essencialmente europeus, como resultado da
política oficial de imigração do Estado, originalmente concebida
como um mecanismo ao mesmo tempo de promoção do
eugenismo e da eficiência econômica do país. Em
consequência, um importante bloqueio no caminho da
emancipação econômica dos negros havia assim sido
colocado. (CHADAREVIAN, 2015, p. 5).
34

O processo de exclusão, tanto dos escravos como dos colonos, do acesso à terra teve início
ainda no século XIX, o que consolidou o latifúndio no Brasil como marca da propriedade. A Lei
de Terras, de 1850, foi um marco. Em seu estudo sobre a questão fundiária, José de Souza
Martins (1996, p. 29) informa que: "somente em 1850 é que o governo legislou sobro o assunto
[posse da terra], estipulando que a terra devoluta não poderia ser ocupada por outro título que
não fosse da compra. Há abundantes indicações que tais preceitos não foram respeitados. Os
ocupantes de terras e os possuidores de títulos de sesmarias ficaram sujeitos à legitimação de
seus direitos, o que foi feito em 1854 através do que ficou conhecido como "registro paroquial".
Tal registro validava ou revalidava a ocupação da terra até essa data. Isso não impediu o
surgimento de uma verdadeira indústria de falsificação de títulos de propriedades, sempre
datados de época anterior ao registro paroquial, registrados em cartórios oficiais, geralmente
mediante suborno de escrivães e notários. Até as primeiras décadas deste século (XX) esses
documentos estavam na raiz de grandes conflitos de terra nas frentes pioneiras de São Paulo.
Tais procedimentos, porém, eram geralmente inacessíveis ao antigo escravo e ao
imigrante, seja, por ignorância das praxes escusas seja por falta de recursos financeiros
para cobrir despesas judiciais e subornar autoridades”. (MARTINS, José de Souza. O
cativeiro da terra. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 29, grifo nosso).
A condição de exclusão dos brasileiros de ascendência africana e dos imigrantes de origem
preponderantemente europeia, segundo os estudos de José de Souza Martins, já estava
determinada pelas artimanhas dos senhores da terra. Essas tramas inviabilizaram a
democratização do acesso à pequena propriedade que, por outro lado, fortaleceu os
latifúndios. Há uma significativa literatura sobre o processo de concentração da terra no Brasil.
Há o trabalho de Emilia Viotti da Costa, se não pioneiro, mas já um clássico sobre o tema:
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo:
Editorial Grijalbo, 1977. Sobre a prática do "registro paroquial", de SANTANA, Lourival. A
produção do espaço agrário sergipano: estruturação e arranjo (1850-1925). Tese
(Doutorado). Universidade Federal de Sergipe, 2011. E o trabalho de CASTRO, Hebe Maria
Mattos. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. São Paulo:
Brasilense, 1987. E ANTUNES, Paulo Bessa. A propriedade rural no Brasil. Rio de Janeiro:
OAB, 1982.
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E qual era a região em que os surtos de industrialização ocorriam?: a
região sudeste. Não por acaso, será este o destino dos personagens do livro:
São Paulo, onde residiam a modernidade, o trabalho racional, a disciplina, a
perseverança. Há, na rapsódia andradina, uma passagem em que podemos
reter a condição de subordinação e resignação de Maanape e Jiguê frente a
Macunaíma. Após saber do paradeiro da muiraquitã, o nosso herói decide ir em
sua busca em São Paulo.

Então Macunaíma contou o paradeiro da muiraquitã e disse
pros manos que estava disposto a ir em São Paulo procurar
esse tal Venceslau Pietro Pietra e retonar o tembetá.
– e cascavel faça ninho si eu não topo com a muiraquitã! Si
vocês venham comigo muito que bem, si não, homem, antes só
do que mal acompanhado! Mas eu tenho opinião de sapo e
quando encasqueto uma coisa aguento firme no toco. Hei de ir
só pra tirar a prosa do passarinho uirapuru, minto! da lacraia.
Depois que discursou Macunaíma deu uma grande gargalhada
imaginando na peça que pregava no passarinho. Maanape e
Jiguê resolveram ir com ele, mesmo porque o herói carecia de
proteção. (ANDRADE, 2008, p. 46).

Já instalados em São Paulo, Macunaíma se deu conta que, diante da
nova realidade, o trabalho era inevitável. A preguiça, uma marca do
personagem, manifestou-se.
Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar, ele,
herói!... Murmurou desolado:
– Ai que preguiça!...
Resolveu abandonar a empresa, voltando pros pagos de que
ele era imperador. Porém Maanape falou assim:
– Deixa de ser aruá, mano! Por morrer um caranguejo o
mangue não bota luto não! que diacho! desanima não que
arranjo as coisas.
Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do
tesouro pra comerem e barganhando o resto na Bolsa apurou
perto de oitenta contos de reis. Maanape era feiticeiro. Oitenta
contos não valiam muito mas o herói refletiu bem e falou pros
manos:
– Paciência. A gente se arruma com isso mesmo, quem quer
cavalo sem tacha anda de a-pé... (ANDRADE, 2008, p. 51).
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Nestas passagens, temos a figura de Maanape numa hierarquia que o
faz menor em relação ao herói. Macunaíma em seu discurso expressa a
esperteza, a gatunagem e um desdém em relação aos irmãos. Devemos
sublinhar, contudo, a postura dos irmãos, sabedores de que Macunaíma é só
um malandro a destilar uma verborragia inócua; no entanto, eles se colocam no
lugar da invisibilidade: "Maanape e Jiguê resolveram ir com ele, mesmo porque
o herói carecia de proteção". (ANDRADE, 2008, p. 46). Os dois são reduzidos a
esta condição em relação a Macunaíma. Ele, por outro lado, de corpo baludo e
cabecinha de pia enjoativa, não amadurece. É sempre movido por instintos;
decorre destes atributos do personagem, a percepção dos irmãos que ele
precisa de proteção e a eles cabe este papel, menor, em duas dimensões: a
obra literária que, por sua vez, apreende as posições étnicas ditadas pela
concretude das relações sociais engendradas na sociedade brasileira.
Maanape cumpre seu papel servil de protetor de Macunaíma. Frente à
sua preguiça atávica, é ele, o catimbozeiro, que salvou o irmão do infortúnio de
trabalhar. Além dos conselhos necessários para que Macunaíma não desistisse
de sua empresa – a recuperação da muiraquitã. Ele diz: "Por morrer um
caranguejo o mangue não bota luto não! que diacho! desanima não que arranjo
as coisas". Nesta pequena passagem, ele alerta o herói que, diante da enorme
tarefa de sobreviver, sua desistência e, a consequente, vida sem marupiara,
não seria percebida por ninguém no vasto mangue que podemos entender
como uma metáfora da própria sociedade brasileira que foi tecida com lugares
muito bem demarcados para os povos indígenas, os brancos pobres e os
negros, então, recém-egressos do cativeiro.
Maanape, um corpo negro marcado pela cor que não se enquadra nos
projetos europeizantes da autocracia burguesa, sabe que, nesta ordenação
social, ele é invisível. Sabe que sua existência não será notada, sequer, com
sua morte. Desistir para ele, não era uma opção: "desanima não que arranjo as
coisas".
A questão que se põe é o porquê de a população negra ter feito a opção
pelo viver improvisado no pós-abolição. Ao movimento modernista capitaneado
por Mário e Oswald de Andrade se pôs a imensa tarefa de pensar a brasilidade
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naqueles anos de 1920. Como pensar a brasilidade estando a maioria do povo
vivendo no improviso?
Este trabalho parte de um dado concreto, uma obra literária emblemática
do movimento modernista. O livro é um dos caminhos, possíveis, que
possibilita responder às questões aqui suscitadas, pois ele apreende em suas
páginas as práticas em curso na República Velha: uma autocracia atrasada
que não incorporou vastos segmentos da população ao mundo do trabalho – o
que a empurrou para o viver improvisado e ter os princípios de Maanape:
"desanima não que arranjo as coisas" – passagem da chegada dos irmãos em
São Paulo, quando Maanape, com suas habilidades de feiticeiro, resolve o
problema da falta de dinheiro. "[Maanape] ensacou um pouco do tesouro pra
comerem e barganhando o resto na Bolsa apurou perto de oitenta contos de
reis. Maanape era feiticeiro". (ANDRADE, 2008, p. 51). Em outro trecho,
Maanape auxilia Macunaíma em questões de saúde, em função dos exageros
do herói:
E foi morar numa pensão com os manos. Estava com a boca
cheia de sapinhos por causa daquela primeira noite de amor
paulistano. Gemia com as dores e não havia meios de sarar
até que Maanape roubou uma chave de sacrário e deu para
Macunaíma chupar. O herói chupou e sarou bem. Maanape era
feiticeiro. (ANDRADE, 2008, p. 53).

No momento de enfrentar pela primeira vez o gigante Piaimã, Maanape
se mostra o bom conselheiro de Macunaíma.

Macunaíma falou para Maanape que ia dar uma chegadinha
até lá por amor de conhecer Venceslau Pietro Pietra. Maanape
fez um discurso mostrando as inconveniências de ir lá porque o
regatão andava com o calcanhar pra frente e si Deus o
assinalou alguma lhe achou. De certo um mauari malevo...
quem sabe si o gigante Piaimã comedor de gente!...
Macunaíma não quis saber.
– Pois vou assim mesmo. Onde me conhecem honras me dão,
onde não me conhecem me darão ou não"
Então Maanape acompanhou o mano. (ANDRADE, 2008, p.
54-55).

Maanape, secundando o irmão a caminho do encontro com o gigante,
confirma seus conselhos: Venceslau era, de fato, Piaimã comedor de gente.
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Os dois manos estavam com fome. Fizeram um zaiacúti com
folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais
baixo da arvore pra flecharem a caça devorando as frutas.
Maanape falou para Macunaíma:
– Olha, si algum passo cantar não secunda não, mano, sinão
adeus minhas encomendas!
O herói mexeu a cabeça que sim. Maanape atirava com a
sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás do zaiacúti a caça
caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma aparava os
macucos macacos micos monos mutuns jacus tucanos, todas
essas caças. Porém o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra
do farniente e ele veio saber o que era aquilo. E Venceslau
Pietro Pietra era o gigante Piaimã comedor de gente.
(ANDRADE, 2008, p. 55).

Macunaíma, em sua propensão à mentira, convence Maanape a ser
uma espécie de segurança dele.
Foram debaixo da árvore uisqueira, os ingleses sacudiram e
despencaram duas caixas que Macunaíma pegou no ar.
Agradeceu pros ingleses e voltou para a pensão. Lá escondeu
as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano:
– Falei inglês com eles, mano, porém não tinha garrucha nem
uísque por causa que passou uma correição de formiga
oncinha e comeu tudo. As balas trago aqui. Agora dou minha
garrucha pra você e quando alguém bulir comigo você atira.
(ANDRADE, 2008, p. 59).

O herói, na maior parte das vezes, explora e engana os irmãos. No
entanto, num trecho de rara beleza na rapsódia andradina, ele, tomado de
profunda tristeza, buscou amparo em Maanape e Jiguê.

Jogou a flautinha fora, pegou no ganzá pigarreou e
desencantou. Desencantou a tarde inteirinha uma moda tão
sorumbática mas tão sorumbática que os olhos dele choravam
a cada estrofe. Parou porque os soluços não deixaram
continuar. Largou do ganzá. Lá fora a vista era uma tristura de
entardecer dentro da cerração. Macunaíma sentiu-se desinfeliz
e teve saudades de Ci a inesquecível. Chamou os manos pra
se consolarem juntos. Maanape e Jiguê sentaram junto dele na
cama e os três falaram longamente da Mãe do Mato.
(ANDRADE, 2008, p. 124-125).

Os trechos destacados revelam a posição dos irmãos de Macunaíma,
com especial destaque para Maanape, na estrutura do romance. A construção
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dos personagens obedece a uma opção do autor para situá-los em sua trama.
No entanto, como venho reforçando, a obra literária apreende o real de onde
brota a escrita de Mário de Andrade. Este real é a própria sociedade brasileira
com todos os seus conflitos e tensões nunca resolvidos a contento pelos
setores dominantes daquele período. Maanape nos revela o lugar social da
população negra naquele momento. Um lugar de suporte para o capitalismo
então em sua via colonial de desenvolvimento: mão de obra barata e em
quantidade elevada para ser superexplorada. Maanape é uma representação
de uma condição subalternizada que pouco se insurge contra esta condição.
Mesmo sabendo que o irmão tem uma personalidade maleável e pouca afeita a
compromissos com o outro, ele está sempre disposto a ajudar e solucionar
problemas do nosso herói. Em um dado momento, ele resolve a questão
financeira. Em outro, ele auxilia em sua saúde combalida. Acompanha o irmão
em seu embate com gigante Piaimã para proteger Macunaíma. É usado como
segurança. Enfim, sempre em pequenos trabalhos sem importância, mas, que
são fundamentais para o herói.
A condição da população negra brasileira na década de 1920
encontrava-se nos mesmos patamares que Maanape. Eram trabalhadores
alocados em trabalhos não qualificados e subalternizados à ordem trabalhista
vigente. Ela fora substituída pela mão de obra imigrante no interior da indústria.
A autocracia burguesa não havia se reconciliado com a presença negra
massiva na composição da população brasileira na passagem do século XIX
para o século XX. Pautada por teorias raciais importadas da Europa, é por
meio desta lupa que a autocracia e os intelectuais a seu serviço, ou seja,
àqueles próximos ao "intimismo à sombra do poder",35 aprendiam os exescravos. E, por conseguinte, não elaboraram nenhuma política pública que
pudesse possibilitar a entrada desta população na ordem liberal e competitiva.
Os homens e as mulheres escravizados eram potencialmente um perigo para
ordem escravista e, como perigo, eles adentraram ao período pós-abolição.
Florestan Fernandes (2008) nos informa que,
35

Segundo Carlos Nelson Coutinho, o termo "intimidade à sombra do poder" vem de um artigo
de Thomas Mann, intitulado Grandeza e Sofrimento de Richard Wagner, e foi apropriado por
George Lukács para compreender a produção literária da Alemanha e da Hungria nos marcos
da via prussiana de desenvolvimento do capitalismo. Esta reflexão de Carlos Nelson Coutinho
também será um norte para esse trabalho. (COUTINHO, 1974).
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Nesse clima, antigas prevenções ressuscitaram e agravaram
ainda mais o drama moral dos negros. Uma das informantes
aponta-nos como velhos estereótipos foram revitalizados e
como surgiram novos, que identificavam o "liberto" como
"negro" e o "negro" como "vagabundo", "desordeiro",
"cachaceiro", "mulher à-toa". O terror diante do liberto e do
alcance ou das consequências de suas agitações foi
substituído por outra espécie de temor, que correspondia,
literalmente, à redefinição do negro pelo branco. Já não
aparecia como "inimigo da ordem", porque conspirasse pela
liberdade; mas como uma ameaça ao decoro, à propriedade e
à segurança das pessoas. (FERNANDES, 2008, p. 98).

Operou-se uma mutação significativa nas apreensões concretas que a
autocracia tinha dos brasileiros negros saídos do cativeiro, segundo Florestan
Fernandes. Antes, quando escravos, colocavam em risco à ordem pelas lutas
por liberdade. No limiar do século XX, já livres, punham em perigo a
propriedade e a moralidade pública. É importante notar que o romance
apreende essas duas dimensões quando põe os irmãos em busca da
muiraquitã – que é apreendida nesta tese como uma representação da luta
pela vida – e os coloca de frente com o mundo do trabalho que excluiu a
população negra do mundo fabril.
A figura de Macunaíma, que é considerado símbolo do brasileiro,
aproxima daquilo que se percebia sobre os libertos naquele período pósabolição e que adentrou à República Velha: "Uma das informantes aponta-nos
como velhos estereótipos foram revitalizados e como surgiram novos, que
identificavam o "liberto" como "negro" e o "negro" como "vagabundo",
"desordeiro", "cachaceiro", [..]". (FERNANDES, 2008, p. 98). Assim, o romance
em rapsódia de nosso modernista apreende em suas páginas a ideologia em
curso na República Velha no que concerne à população negra.
O lugar de Maanape, velho e sábio, como suporte de Macunaíma
apreende, como venho insistindo, o lugar do negro na sociedade brasileira do
início do século XX. Uma república que manteve todos os privilégios das
oligarquias e não promoveu efetivamente o desenvolvimento do país nos
moldes do liberalismo clássico. Esta condição resultou numa população negra
e branca pobre desassistida pelo Estado em todas as esferas da vida – pública,
política, jurídica e econômica.
93

Em sua análise do jornal A Redempção, publicado nas décadas
posteriores à abolição, Florestan Fernandes nos traz um quadro dramático das
condições desses homens e mulheres sob o braço forte da autocracia
burguesa brasileira.

Em outro comentário, sob o título "matar preto não é crime",
reprocham as autoridades pela "praxe introduzida há muito
tempo", segundo a qual não haveria crime na matança de
negros. Qualquer que seja a paixão que tenha inspirado essas
manifestações, no conjunto se percebe que o negro perdera a
segurança material e moral que porventura lograsse, como
propriedade, no regime escravista. Mas não adquirira, senão
parcial e imperfeitamente, a segurança material do trabalhador
livre e estava longe de poder se garantir a segurança moral da
pessoa, consagrada pelo código civil e pela Constituição
republicanos. Mesmo tratando-se de uma reparação legítima, a
iniciativa de se arrogar a proteção das leis podia ser frustrada.
(FERNANDES, 2008, p. 98-99).

Esta perda da segurança material (e, também, jurídica) é figurada na
obra de Mário de Andrade pela perda da muiraquitã – o que deixou Macunaíma
e seus irmãos sem marupiara: a vida de fartura. Eles se tornaram errantes em
busca de uma redenção possível. Como veremos posteriormente, o romance
não reservou, ao seu final, uma remissão dos personagens. Há, desta forma,
uma relação análoga entre o destino dos personagens e à condição do povo
empobrecido pela via colonial de desenvolvimento do capitalismo entificado no
Brasil do período republicano. A década do movimento modernista não assistiu
à remição da dívida contraída pela burguesia autocrática junto ao povo
brasileiro em sua configuração negra, indígena e branca pobre. Nos anos de
1920, em que pese as transformações ocorridas na economia e na política, o
povo permanecia na sua, já secular, condição de excluídos ou de estrangeiros
em sua própria terra, na formulação de Márcia Naxara (1998).
A Redempção relata um caso penoso, cujo desfecho
testemunha, indiretamente, a violência humilhada e
autodestrutiva com que o negro reagia contra essa posição
marginal e ambivalente. Um operário negro, de boa situação
econômica, recorreu à polícia para proteger os direitos de sua
filha, que fora deflorada; não se tomou nenhuma providência,
"só porque ela era negra e ele branco"! O homem se suicidou:
"Benedito Fumaça, desgostoso de morar nesta terra, onde os
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pretos não têm garantia, apesar de serem homens honrados,
não podendo suportar esta vida, vendo sua filha prostituída por
não achar justiça nesta terra, resolveu matar-se".
(FERNANDES, 2008, p. 99).

A marca da violência de classe e de raça, como parte constituinte da
sociedade brasileira pós-escravidão, encontramos nesta história trágica
narrada pelo jornal A Redempção. Diante da força do Estado brasileiro
autocrático, mas com vestes de liberal, restou a Benedito Fumaça o gesto
extremo. Note-se que Benedito Fumaça recorreu à polícia para reclamar de
direitos. Tinha-se um órgão do Estado, uma delegacia de polícia e uma lei que,
no entanto, revelaram-se inoperantes frente ao caso. O jornal nos informa,
ainda, um dado que é próprio do capitalismo atrasado, então, em processo de
construção pela via colonial: "Benedito Fumaça, desgostoso de morar nesta
terra, onde os pretos não têm garantia, apesar de serem homens honrados". A
falta de garantias é justamente a ausência de direitos sociais e políticos
universais que não foram assegurados pelo Estado – sendo o que levou à
inoperância dos agentes do estado frente à queixa de Benedito Fumaça.
Entre o gesto trágico de Benedito Fumaça, tão revelador do desespero
de toda uma população que viveu o abandono, social e político, no pósabolição, e a luta desesperada, mas sem sucumbir ao desfecho proporcionado
pela morte, de Maria Francisca Bueno, trabalhadora livre em uma fazenda em
Atibaia, São Paulo, podemos entrever um quadro imenso de dificuldades para
sobreviver à ordem autocrática – e que se avolumaram no interior da
população que não se enquadrava nos padrões europeizantes tão desejados e
perseguidos pela classe dominante brasileira. Assim, Maria Francisca Bueno
relata sua vida na fazenda de Atibaia.
Apanhava e não era pouco.
Apanhava com qualquer coisa. Com o que viesse. Apanhei
bastante. Apanhei [do patrão] até casar, eu apanhei.
Eu trabalhava em casa. Ela foi do tempo dos escravos, a minha
patroa, foi sinhá. Foi sinhá de minha avó. A minha patroa, não
é? Ah! Ela xingava, jogava coisa ni mim, que eu não fazia.
Xingava eu de puta parida, puta fingida, puta não sei de quê.
Quando ela via passar algum negro pra lá, pra cá, é mais que
ela xingava.
Eu apanhava com qualquer coisa. Com chinelo, palmatória...
Palmatória assim, redonda assim, tinha aquele cabo comprido,
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como fosse esse cabo aqui. Quando fazia uma malvadeza,
meu patrão chamava eu. Ele era ainda daqueles carrascos,
aqueles carrascos lá do tempo do cativeiro, sabe?
Depois aquela palmatória assim tinha cinco furos. Cinco furos
assim. Conforme batia assim, aquela chupava. Quando
acabava de dar aquela palmatoriada, mandava lavar a mão na
sarmoura.
[...] eu saía no pau com a minha patroa [...]. Já estava moça
formada e ela dava em mim a mesma coisa. Dava em mim com
qualquer coisa, com pau [...] com vara. Apanhei até casar.
Não fui escrava, nem minha mãe foi, mas passei a mesma
coisa que a escravidão. (DOMINGUES, 2004, p. 246-247).

Os dois relatos reforçam o abandono como marca preponderante de
parte significativa da população brasileira no período republicano. Abandono,
aqui, entendido como ausência de suporte público oferecido pelo Estado como
resultado de lutas entre classe dominante e trabalhadores. Na obra
Macunaíma, os conflitos de classe que não se destacam por não ser um
pressuposto do primeiro modernismo, a violência de Estado sofrida por
Benedito Fumaça e Maria Francisca Bueno, é apreendida por meio da
personagem Sofará que, após apanhar de seu marido Jiguê, é devolvida aos
pais. O romance capta assim, a realidade violenta de uma sociedade que se
constitui nos marcos de um capitalismo atrasado.
O livro nos possibilita adentrar àquela violência sofrida por Maria
Francisca Bueno. A vivência da personagem é análoga à da empregada da
fazenda de Atibaia. No fragmento de um documento histórico e na literatura,
igualmente como documento, é possível entrever toda realidade brasileira. No
depoimento de Maria Francisca Bueno, podem-se entrever os patrões e suas
práticas do período escravista; a violência como distinção de classe; a não
ruptura de um tempo histórico, apesar da abolição formal da escravidão; o
casamento como possibilidade de liberdade.
Esta hierarquização autoritária da sociedade brasileira está presente nos
relatos de Benedito Fumaça e Maria Francisca Bueno e também em sua
figuração literária, como Macunaíma. Os dois depoimentos se referem a negros
no pós-abolição; no entanto, o tratamento dispensado a eles, tanto pelos
agentes do Estado, como por membros da oligarquia rural, ainda estão presos
ao passado escravista. A escravidão formalmente já tinha sido extinta; por
outro lado, as práticas ainda obedeciam à hierarquia anterior ao fim da
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escravidão. Hierarquia que dispõe brancos e negros em locais sociais de
privilégio e abandono e desproteção, respectivamente. Assim atesta Wlamyra
R. de Albuquerque, ao se referir ao prolongado hiato entre 1888 e 1917 para a
promulgação do novo Código Civil.

Nesse ínterim, teve curso um duplo movimento: por um lado o
questionamento, como já notamos na correspondência policial,
sobre a extinção do elemento servil realmente significava que
cabia a todos o pleno exercício da liberdade e, por outro lado, o
empenho em conservarem-se as prerrogativas senhoriais.
Fazer transbordar para a sociedade pós-abolição as regras
sociais do mundo escravista foi o principal empenho das elites.
Entre as formas de salvar os ex-senhores do desatino estava a
de garantir-lhes a exclusividade da condição de cidadão.
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 123).

A permanência de práticas extremante violentas na vida pública e
privada é amparada por um Estado que não assegurou a Maria Francisca e
Bendito Fumaça uma proteção no mundo do trabalho livre e na ordem jurídica.
E, também, não regulou o papel desses novos patrões oriundos do mundo
escravista. O romance apreende esta concretude da sociedade brasileira por
meio da personagem Sofará.
É do embate de classes, na Europa do século XIX, que nasceu um
Estado que oferecia segurança aos cidadãos destituídos dos meios de
produção. No caso brasileiro, a autocracia se apropriou do Estado como
patrimônio particular, segundo as formulações clássicas de Raymundo Faoro, o
que inviabilizou a incorporação à ordem pública dos brasileiros negros,
indígenas e brancos pobres – chamados genericamente de "nacionais".
A ordem jurídica é aquela que normatiza esse quadro de assimetrias
raciais no período republicano. O Código Civil brasileiro, ancorado nas
ordenações filipinas, vigorou no Brasil até 1917. Essa demora na elaboração
de um novo Código encontra raízes na ordem escravocrata. Esbarrou nas
dificuldades que os donos de poder tinham em conviver com uma ordem liberal
que propugnava a igualdade entre os sujeitos. Esta recusa em permitir a
adequação do Código aos novos tempos é reveladora da recusa em olhar para
o passado escravista ainda muito próximo das classes dominantes. Os exescravos estavam presentes no cotidiano de todos. Segundo Keyla Grimberg
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"enquanto houve escravidão, não houve Código Civil no Brasil". (GRIMBERG,
2002 apud ALBUQUERQUE, 2009, p. 122).
Estamos diante de um quadro extremamente difícil para se constituir
uma democracia liberal burguesa no Brasil. A República Velha não superou os
impasses advindos do imediato pós-abolição. Uma sociedade cindida em
classe, mas também fortemente marcada pelo recorte de raça no interior das
classes trabalhadoras. Para a autocracia, um problema está posto: “O que
fazer com os libertos na nova ordem? Qual o seu lugar?”. O "estorvo negro" –
para essa classe – foi deixado fora de qualquer política que viabilizasse sua
integração ao mundo livre. "Fazer transbordar para a sociedade pós-abolição
as regras sociais do mundo escravista foi o principal empenho das elites"
assevera Wlamyra R. de Albuquerque (2009, p. 123). Assim, mantinha-se a
ordem antiga no interior da nova sociedade que se pretende liberal.
O dilema na constituição do povo está posto desde o século XIX. Sua
resolução esbarra na temática que dá título a esse capítulo; ou seja, uma
hierarquização racial na qual cada um tem um lugar determinado por uma
historicidade própria que vem sendo examinada nesta tese. Nas décadas que
se seguem ao fim do cativeiro, a perda de referências foi uma consequência
vivida por todos os grupos.
O fim da escravidão não representou apenas a perda de
propriedade, mas das referências fundamentais na constituição
da identidade dos proprietários de terras e escravos. A certeza
de que o mundo social não podia mais ser definido pela
oposição entre senhores e escravos comprometia vínculos
pessoais e referências de autoridade – não só relações de
trabalho. Não eram apenas os trabalhadores que os
proprietários perdiam, mas a sua própria posição hierárquica
estava em jogo. Um certo desespero deve mesmo ter sido
partilhado por proprietários já empobrecidos, mas ainda
dispostos a resguardar a posição senhorial. Ver-se destituído
desse lugar subvertia toda a lógica que balizava a arquitetura
social desde os tempos coloniais. (ALBUQUERQUE, 2009, p.
125).

Esta arquitetura social, abalada no pós-abolição, no entanto, não foi
subsumida a uma ordem liberal que se espera de uma república recéminstaurada no país. A posição dos sujeitos nesta hierarquia foi mantida por uma
ordem social marcada pela violência de Estado. E, também, pela violência
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ideológica da autocracia na construção de representações acerca das
populações negras.
Em carta enviada a Rui Barbosa, em 1892, Francisco Moniz Barreto de
Aragão, o Barão de Paraguassú, proprietário de engenhos no recôncavo
baiano, assim expressou sua percepção sobre a população negra:
Penso que a escravidão em nada contribuiu para estragar-nos
[...]; o que nos estragou foi a convivência com o negro. Isto sim!
A desgraça consistiu em introduzi-los no Brasil. Peço a V.Sa.
que medite a tal respeito. Os norte-americanos, matando-os
em praça pública, sentem que o elemento negro é incompatível
com a grandeza e a civilização de uma nação tão adiantada.
(ARAGÃO apud ALBUQUERQUE, 2009, p. 191).

Uma percepção que se assemelha a de Hermann Von Ihering, então
diretor do Museu Paulista, quando em 1907, externou seu pensamento sobre
os povos indígenas. Para ele, os "Kaingang selvagens, não passavam de um
empecilho para a civilização das regiões do sertão onde habitam; não haveria
outro meio de que se pudesse lançar mão, a não ser o seu extermínio". (VON
Ihering apud MELO, 2007, p. 42).
A visão de mundo de um intelectual e de um membro da oligarquia
açucareira baiana, num espaço de quinze anos que os separam, nos dá conta
da permanência da violência que perpassa as relações de classe e, sobretudo,
da violência do racismo a secundar a convivência dos grupos que compõem a
sociedade brasileira. A percepção sobre os brasileiros de ascendência africana
e dos povos indígenas como responsáveis pelo nosso atraso ou mesmo como
sendo povos incompatíveis com uma ideia de civilização atravessou o tempo
em uma permanência desconcertante.
A percepção do povo brasileiro, em curso nos anos de 1920, construída
no interior de um tecido social fortemente marcado pela herança escravocrata,
foi apreendida pelo romance em sua forma de rapsódia, como venho
demonstrando neste capítulo. O que tem que ser observado é que a obra
apreende uma de visão de mundo da autocracia. A percepção em curso que
desqualifica o povo foi figurada numa passagem em que os três grupos étnicos
que compõem o povo brasileiro ganham forma. Vejamos.
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Uma feita a Sol cobrira os três manos duma escaminha de suor
e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém no rio era
impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando
em quando, na luta pra pegar um naco de irmã espedaçada,
pulavam aos cachos pra fora d'água metro e mais. Então
Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio de um rio uma
cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca dum pé
gigante. Abicaram. O herói depois de muitos gritos, por causa
do frio da água na cova, se lavou inteirinho. Mas a água era
encantada porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão
do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de
Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho
estava branco loiro e de olhos azuizinhos, água levara o
pretume dele. E ninguém não seria capaz de indicar nele um
filho da tribo retinta dos Tapanhumas.
Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca
do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da
negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco
atirando água pra todos os lados só conseguiu ficar da cor do
bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou:
– Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foise e antes fanhoso que sem nariz.
Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara
toda a água encantada pra fora da cova. Tinha só um bocado
lá no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e
das mãos. Por isso ficou negro bem filho da tribo dos
Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são
vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma
teve dó e consolou:
– Não se avexe, mano Maanape, não se avexe não, mais
sofreu nosso tio Judas! (ANDRADE, 2008, p. 49-50).

Esta passagem do livro tem importância central no debate sobre o
nacionalismo que vigorava nos anos de 1920 para o projeto modernista. A
transformação de Macunaíma em um homem branco loiro e de olhos
azuizinhos foi lida por Gilda de Mello e Souza a partir da inserção que autora
fez da obra de Mário de Andrade numa tradição da narrativa ocidental.
A hipótese que levanto é que Macunaíma pode filiar-se, sob
certos aspectos, a uma remota tradição narrativa do Ocidente,
o romance 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. A narrativa
se reportaria, por conseguinte, a dois sistemas referenciais
diversos, que às vezes se sobrepõem: o primeiro, ostensivo e
contestador, aponta para a realidade nacional, baseando-se no
repertório variado das lendas e da cultura popular; o segundo,
subterrâneo, evoca a herança europeia e uma linguagem
centenária. (SOUZA, 2003, p. 60-61).
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Uma vez situada a obra neste campo mais ampliado da estética literária
e já apontando para a erudição do autor no manejo de suas influências
europeias e no rico repertório da cultura popular brasileira, Gilda de Mello e
Souza expressa sua visão sobre a mutação sofrida pelos três irmãos, mas com
especial atenção para o personagem Macunaíma.
Logo no começo de Macunaíma [...] o autor introduz no
entrecho, de maneira insólita, o tema europeu do príncipe
encantado, que contrasta violentamente com a atmosfera
indígena dominante. A transformação do personagem em
príncipe lindo e príncipe fogoso, sugerida pelos contos
europeus de metamorfose, como "A bela e a fera" ou "O
papagaio do limo verde", não é uma brincadeira inconsequente,
mas um símbolo intencional da nossa flutuação cultural. A
substituição da aparência original de Macunaíma, negro e
selvagem, pela figura bela e aristocrática do herói europeu que
nosso folclore herdou, traduz com admirável eficiência a
incapacidade brasileira de se afirmar em relação ao modelo
ocidental. (SOUZA, 2003, p. 62).

À interpretação de Gilda de Mello e Souza sobre a metamorfose dos três
irmãos, temos, por outro lado, a visão de Carlos Eduardo O. Berriel (1990), que
entende aquele processo em outra chave. Para ele, é o nascimento das três
raças tristes – que encontra eco em Spix e Martius, Capistrano de Abreu e
Paulo Prado36 – o que denota a presença da ideia de três raças tristes numa
temporalidade mais alongada. Assim, "Macunaíma, antes índio-negro,
incorpora o elemento branco em si pelo resquício mágico da implantação da
civilização cristã europeia no Brasil". (BERRIEL, 1990, p. 140).
As duas interpretações sobre a formação do povo na criação de Mário
de Andrade, de alguma forma, são complementares. No entanto, sem negá-las,
entendo o processo objetivado nas páginas da rapsódia andradina como
expressão da ideologia de branqueamento que está posta desde o século XIX.
36

"Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que
a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplêndido dinamismo dessa gente rude obedecia a
dois grandes impulsos que dominam toda a psicologia da descoberta e nunca foram geradores
de alegria: a ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene que, como culto, a Renascença
fizera ressuscitar." Abertura do capítulo "A luxúria” do livro PRADO, Paulo. Retrato do Brasil:
ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Cia das Letras, 2012. A tristeza como elemento
constituinte da formação do povo é tema central do autor que foi, por seu turno, o grande
mentor da Semana de Arte Moderna de 1922, a quem Mário de Andrade dedica seu livro,
Macunaíma.
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Há no trecho destacado um procedimento de depuração da raça. Depuração
que se converteu em uma ideologia propagada pelas elites intelectuais, muito
em voga na década de 192037, que buscava a melhoria da raça por meio da
eugenia.
A narrativa obedece à uma escala de juízo de valores atribuídos aos
diferentes grupos e à hierarquia racial que dispõe os tipos numa escala que vai
do "superior", o branco, ao mais "inferior", o negro, passando por um tipo
intermediário, o índio. Quando Macunaíma perde a cor preta, há um
contentamento subliminar nesta perda quando o autor diz: "E ninguém não
seria capaz de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas". Aqui,
resolve-se, na criação literária, o desejo de branqueamento como projeto
racista da autocracia, afinal: a "água levara o pretume dele". Desejo este, já
debatido em larga escala neste capítulo.
A inferioridade dos negros está objetivada na descrição da água que
restou após o banho de Macunaíma. Jiguê, contente com o milagre que
acabara de testemunhar e desejando também torna-se branco e loiro, se atirou
na marca do pezão do Sumé. Contudo, o milagre não se repetiu, pois a água já
estava muito suja da negrura do herói. A sujeira como identificação da cor
negra e os juízos de valor decorrentes dessa adjetivação fazem parte do
ideário corrente no interior da classe dominante brasileira38. Jiguê, numa
37

"A situação pareceria sem saída não fora o uso inesperado que essas teorias europeias
começaram a receber desde de finais dos anos [19]20, quando mestiços passaram a ser
divididos em 'maus' e 'bons', assim como a 'degenerescência obtida através da hibridação'
deixará de ser pensada enquanto fenômeno irreversível. As raças, por outro lado, serão
entendidas como passíveis de mutação, sujeitas a um processo contínuo de saneamento.
(SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial
no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 280).
Renato Kehl publicou, em 1923, o livro "A cura da fealdade – eugenia e medicina social". Um
autor adepto da eugenia para curar a "feiura" do povo brasileiro que, segundo ele, foi
amplamente disseminada entre nós. "Para [Renato] Kehl, a fealdade, extremamente
generalizada no país, e que tanto poderia ser física, moral ou intelectual, não era fruto
espontâneo da natureza. A fealdade correspondia a um desequilíbrio provocado pelas doenças
e pela degeneração da raça. Pela ação da primeira se fica feio; pela ação da segunda se nasce
feio. Para ele, a aspiração à beleza era um sonho utópico que se poderia tornar realidade se
"os nossos semelhantes se compenetrassem das obrigações perante a espécie". Seria pelo
jogo das leis da hereditariedade, segundo Kehl, que se poderia corrigir as imperfeições,
embelezar a descendência, determinar o talhe, o vigor, a saúde e inteligência". (FLORES,
Maria Bernadete Ramos. A política da beleza. Nacionalismo, corpo e sexualidade no projeto de
padronização brasílica. Diálogos Latino-americanos, Aarhus, v. 1, n.1, p. 88-109, 2000).
38
"Todas as raças parecem essencialmente iguais em capacidade mental e adaptação à
civilização. Nos centros primitivos da vida africana, o negro é um povo sadio, de iniciativa
pessoal, de grande poder imaginativo, organizador, laborioso. A sua inferioridade social, nas
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hierarquia muito própria da ideologia racial aqui vigente39, conseguiu uma
tonalidade de pele "um pouco melhor": ficou da cor do bronze novo. O consolo
que Macunaíma lhe oferece reforça o sentido negativo atribuído à negritude:
“Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes
fanhoso que sem nariz”. Nesta pequena passagem, a cor do brasileiro de
ascendência africana é associada a uma deficiência de ordem física. Ainda que
não branco (a virtude desejada), Jiguê ficou melhor, ou seja, menos negro –
que é associado a fanhoso. O consolo reside no fato de ter se livrado do
pretume associado à falta do nariz.
Por fim, a Maanape, segundo essa hierarquia, não coube um resultado
melhor, pois toda água já tinha sido usada pelos irmãos. O pouco que sobrou
foi o suficiente para as palmas das mãos e as solas dos pés. O consolo
oferecido por Macunaíma aproxima os negros de uma figura muito
emblemática do cristianismo, o Judas, um arquétipo do traidor40.
A metamorfose dos três irmãos apregoa com muita acuidade a violência
que perpassa as relações de classe no Brasil e, no seu interior, as variações de
violência de gênero e de raça – como foram aqui examinadas. Se, para Gilda
de Mello e Souza (2003), esta metamorfose é resultado das influências
europeias em Mário de Andrade ou, para Carlos Eduardo O. Berriel (1990), é o
nascimento das três raças tristes; por outro lado, esta transfiguração é, aqui,

aglomerações humanas civilizadas, é motivada, sem dúvida, pelo menor desenvolvimento
cultural e pela falta de oportunidade para a revelação de atributos superiores".
(PRADO, Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Companhia
das Letras, 2012. p. 130-131).
39
Barreto Junior tem como documento para sustentar sua pesquisa a Gazeta Médica da Bahia.
Neste periódico, encontram-se as visões desde categoria profissional no que ele observa:
"Nesta hierarquia das raças, depois de traçar comentários negativos sobre os índios,
encontravam-se os homens negros aos quais consideravam resignados, infelizes e malditos,
que ao invés de manifestar grandeza derramando seu sangue em sua terra pela própria
liberdade ensinou aos seus algozes no Brasil seus ritos grosseiros" (BARRETO JÚNIOR,
Jurandir Antonio Sá. Raça e degeneração: análise do processo de construção da imagem dos
negros e mestiços a partir de artigos publicados na Gazeta Médica Baiana (1880-1930). São
Paulo: Biblioteca 24 Horas, 2010. p. 161).
40
"Sobre a vida dos homens, como sobre a das nações, influem muito a raça, o sangue, a sua
religião, os seus vícios e o seu clima, os seus mestres e os seus estadistas [...]. É assim que o
álcool absorvido pela ascendência, os estigmas das longas misérias do povo revelam-se nas
vísceras da descendência, explicam sua apatia ou a sua bestialidade e constituem a biografia
patológica do proletário. Foi a mistura de três raças que este povo deveu as suas aptidões e o
seu caráter". (Trecho de artigo do periódico Gazeta da Médica da Bahia, de janeiro de 1887,
p. 319, apud BARRETO JUNIOR, 2010, p. 162).
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entendida como expressão das violências sofridas, no plano ideológico, pelos
povos negros e indígenas.41
Pensar a cor da população negra como sujeira que deve ser expelida – a
água já estava muito suja da negrura do herói – nos dá uma dimensão da
intensidade dessa agressão à sociedade brasileira que era excluída da
sociedade civil. Nesta perspectiva, o livro apreende com maestria essa
ferocidade que perpassa a história do Brasil. Este extrato pode ser um marco
na literatura brasileira, por sua capacidade de condensar, em poucas linhas,
todo ideário racista da autocracia nacional.42 O fragmento de Macunaíma, por
seu turno, equipara-se, em termos de truculência, ao depoimento de Maria
Francisca Bueno, empregada de uma fazenda de Atibaia. (DOMINGUES, 2004,
p. 247).

O esforço e a determinação de Mário de Andrade em compreender os
segmentos populares faziam parte do seu projeto nacionalista. Em suas
pesquisas, ele encontrou um rico veio na cultura popular que deu a ele as
bases para a construção do romance.

Em certos momentos, retirou do populário trechos quase sem
alteração, à semelhança do que fizeram, no início da prática
nacionalista, compositores como Luciano Gallet; outras vezes
dissolveu, sem que ninguém percebesse, as frases populares
no tecido elaborado de sua prosa, à maneira de Lorenzo
Fernandes; e, constantemente, em lugar de partir de
documentos anteriores ou trechos determinados, preferiu
inspirar-se em normas de compor, constâncias sintáxicas,
motivos rítmicos, maneiras tradicionais de cadenciar a frase,
enfim, em processos 'já perfeitamente anônimos e autóctones,
às vezes peculiares e sempre característicos do Brasileiro',
como é o caso dos compositores da última fase nacionalista.
(SOUZA, 2003, p. 26).

41

"O Clima, o homem livre na solidão, o índio sensual, encorajavam e multiplicavam as uniões
de pura animalidade. A impressão edênica que assaltava a imaginação dos recém-chegados
exaltava-se pelo encanto da nudez total das mulheres indígenas." (PRADO, 2012, p. 51).
42
"A revista [Gazeta Medica da Bahia] entrava nos anos [19]20 alardeando um pessimismo
atroz, demonstrando a total inviabilidade de qualquer projeto futuro para a nação. De fato,
tendo como base os modelos poligenistas do darwinismo social, pouco se poderia esperar de
uma nação composta por 'raças pouco desenvolvidas como a negra e a indígena', isso sem
falar dos mestiços, maioria absoluta em nossa população." (SCHWARCZ, 1993, p. 280).
"É fato que o Brasil está enfermo, mas nem todo. Parte e parte considerável de nossa gente
apenas se acha envenenada pela preguiça, abatida pela ignorância dos preceitos elementares
de hygiene" (Trecho de artigo do periódico Gazeta Medica da Bahia, 1923, p. 36, apud
SCHWARCZ, 1993, p. 282).
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A análise de Gilda de Mello e Souza traz a compreensão do trabalho de
Mário de Andrade em sua apropriação da cultura popular para dar forma à sua
criação literária.
Da mesma forma que os cantadores populares incorporavam
inconscientemente, no momento agônico de tirar o canto, todo
aprendizado de que, anos a fio, haviam acumulado, Mário de
Andrade via se projetar, como que malgrado seu, no livro que
expressava a essência de sua meditação sobre o Brasil, os
índices do esforço feito para entender o seu povo e o seu país.
Macunaíma representava esse percurso atormentado, feito de
muitas dúvidas e poucas certezas; traía a marca das leituras
recentes de história, etnografia, psicanálise, psicologia da
criação, folclore; atestava em vários níveis – dos fatos da
linguagem aos fatos da cultura e de psicologia social –, a
preocupação com a diferença brasileira; mas, sobretudo,
desentranhava dos processos de composição do populário um
modelo coletivo sobre o qual erigia a sua admirável obra
erudita. (SOUZA, 2003, p. 28-29).

Há uma ligação orgânica entre Mário de Andrade e os elementos da
cultura popular que, associada à sua vasta erudição, vão oferecer a ele o
material necessário para repor o povo em seu projeto modernista. Um
modernismo que problematizou a identidade brasileira. Vale ressaltar que a
questão sobre identidade nacional já era um tema posto para a intelectualidade
brasileira desde o século XIX. Ela retorna, mais uma vez, nessas primeiras
décadas do período republicano.

A questão da brasilidade literária em [19]24 não constitui a
inauguração de uma problemática nova em nossa história
cultural. Desde o romantismo, este problema vinha sendo
debatido pela elite culta do país. O fato de ela ter novamente
despertado no interior do modernismo, possivelmente
estabelecendo elos com as discussões a respeito do
primitivismo na arte europeia, não dispensa o exame de sua
relação com outros momentos de formulação na história
cultural do Brasil. (MORAES, 1978, p. 16).

E, neste processo de retomada da questão da identidade nacional, a
categoria povo torna-se o centro do debate. Assim como no século XIX, povo
era uma categoria problemática em função da composição da população ser de
maioria escrava; no século XX, os impasses também não foram resolvidos a
contento.
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Os intelectuais que se reuniram em torno de Mário de Andrade,
adeptos mais radicais da modernidade e do experimentalismo,
formularam uma concepção produtiva e dinâmica do passado e
das tradições. Diferentemente de outras tendências de
vanguarda, como os futuristas italianos, por exemplo, os
modernistas brasileiros valorizavam nossos acervos culturais,
buscando detectar neles os momentos de iluminação, as
imagens que se destacavam, ridículas ou grandiosas, e todas
elas passariam pelo crivo critico, pela devoração ritual, para
que pudessem ser reinscritas em series futuras. [...] O
modernismo, em suma, representa um modo novo de
interpretar o povo, a cultura e a nação brasileira. (VELOSO;
MADEIRA, 1999, p. 94-95).

O modernismo, sobretudo em sua obra

mais emblemática –

Macunaíma, também se propôs a pensar o povo brasileiro. Uma tarefa
complexa, em função de o Brasil ser um país de desenvolvimento capitalista
atrasado – o que implica numa formação do povo com graves problemas de
inserção na nova ordem social que se desenhou nas primeiras décadas do
século XX.

A contribuição que Macunaíma, o herói sem nenhum caráter,
dá, na prática, para o nacionalismo como postulado erudito,
supera a frustração do autor por sua intenção satírica, pois,
compreende-se bem hoje, vale como visão crítica do brasileiro
pelo próprio brasileiro, através da criação popular, que é capaz
de revelar a mentalidade nacional, com elementos positivos e
negativos. (LOPEZ, 1974, p. 16).

Há duas visões sobre o que seria povo, seja no modernismo ou em
Macunaíma – em particular. Para Mariza Veloso e Angélica Madeira, o
modernismo aparece como uma forma original de interpretar o povo. Por outro
lado, Telê Ancona Lopez vê em Macunaíma uma interpretação, também
original, posto que Mário de Andrade construiu uma visão crítica do brasileiro a
partir do próprio brasileiro. Sem dúvida, Mário de Andrade, um pesquisador
obstinado da cultura popular, aliado à sua profunda erudição, tinha todos os
meios para realizar esta tarefa.
A partir deste quadro sobre identidade nacional, algumas considerações
devem ser levantadas. Frente a um postulado geral, que entende aquele
movimento e um de seus principais expoentes, Mário de Andrade, como
momentos singulares de renovação das artes e da concepção de povo e
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identidade nacional, pode-se perguntar qual o lugar da população negra,
indígena e branca pobre realmente existente no interior dessas formulações. O
ponto de partida para balizar esta questão é o livro-síntese desse debate –
Macunaíma. No tocante à renovação da linguagem, a obra Macunaíma é um
marco. Assim é o entendimento de Gilda de Mello e Souza,
Macunaíma é composto neste momento de grande
impregnação teórica, pesquisa sobre a criação popular e busca
de uma solução brasileira para a música. É minha convicção de
que, ao elaborar seu livro, 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
se 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.
(SOUZA, 2003, 12).

Num mesmo sentido que Gilda de Mello e Souza, ressalta Telê Ancona
Lopez o caráter inovador de Macunaíma.
Anunciada a obra, em 1928, como "romance popular";
caracteriza-a no volume como "rapsódia" e define-a em 1935
como "poema herói-cômico". Mas, na realidade, Macunaíma é
a fusão dos três, além de poder ser considerado um romance,
no sentido culto do gênero. É um romance popular porque faz
viver um herói popular como centro dos episódios e das
peripécias da obra; uma rapsódia, porque espelha a ética e a
psicologia nacional no passado e no presente; é um poema
malazartiano porque satiriza a sociedade através da
personagem, procurando dar um ritmo narrativo poético:
espontaneidade nas palavras, conceituações através de
imagens, universo mitológico, dinamismo musical nas
enumerações, nas descrições. É um marco no modernismo
como prosa experimental. (LOPEZ, 1974, p. 9).

Em sentido contrário às autoras, Carlos Eduardo Berriel (1990) não vê
em Macunaíma um romance.
Se tomarmos como oposição, central de Macunaíma aquela
entre o Herói e o Gigante (Venceslau Pietro Pietra ou Piaimã),
como parece ser, não poderíamos jamais concluir que a
natureza da obra seja a de um romance no sentido moderno.
No entanto, é evidente que esta obra não é um romance
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folclórico, ela não pode realmente ser uma epopeia, dadas as
suas concretas condições históricas de composição.
(BERRIEL, 1990, p. 166).

A obra é de uma complexidade na sua construção que torna difícil sua
definição. Não é pretensão deste trabalho apresentar algo conclusivo, posto
que há um debate bastante profícuo no campo da crítica literária. Aqui, objetivo
é apenas identificar a importância de Macunaíma para a renovação da
linguagem.
O que se pode observar, por meio dos intérpretes da obra Macunaíma, é
a sua importância como obra literária vanguardista. O modernismo tinha em
seus pressupostos o rompimento com o antigo que estava posto nas artes, em
meados do século XX, e, ao mesmo tempo, buscou nesse passado a
inspiração para esta renovação.
Essa distinção, que pretendemos usar no exame de um
aspecto do modernismo brasileiro, é útil porque operatória; não
podemos, entretanto, correr o risco de torná-la mecânica e
fácil: na verdade o projeto estético, que é a crítica da velha
linguagem pela confrontação com uma nova linguagem, já
contém em si o seu projeto ideológico. O ataque às maneiras
de dizer se identifica ao ataque às maneiras de ver (ser,
conhecer) de uma época; se é na (e pela) linguagem que os
homens externam sua visão de mundo (justificando,
explicitando, desvelando, simbolizando ou encobrindo suas
relações reais com a natureza e a sociedade) investir contra a
fala de um tempo será investir contra o ser desse tempo.
Entretanto, consideremos o poder que tem uma ideologia de se
disfarçar em formas múltiplas de linguagem; revestindo-se de
meios expressivos diversos dos anteriores, pode passar por
novo e critico o que permanece velho e apenas diferente.
(LAFETÁ, 2000, p. 20).

Há, nas reflexões de João Luiz Lafetá, uma distinção entre projeto
estético e projeto ideológico do modernismo. Ele aponta para as armadilhas
que podem esconder, no projeto ideológico, a permanência do antigo
disfarçado de novo. É nesta perspectiva que se identifica uma visão de mundo
sobre o povo como destoante do projeto estético de vanguarda que teve em
Macunaíma sua síntese. Uma vez que a população negra, indígena e branca
pobre – ou seja, um certo brasileiro nas palavras de Telê Ancona Lopez
(LOPEZ, 1974, p. vii) – teve em sua figuração contornos que desqualificam
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esse conjunto populacional. Uma desqualificação que está posta no ideário da
burguesia autocrática.
Este trabalho parte da distinção entre projeto estético e projeto
ideológico, operada por João Luiz Lafetá (2000), para extrair, de dentro do
projeto ideológico, a visão de mundo de povo em Macunaíma. Contudo, para
Lafetá, há no modernismo uma coincidência entre as duas instâncias.

[o modernismo] inserindo-se dentro de um processo de
conhecimento e interpretação da realidade nacional [...], não
ficou apenas no desmascaramento da estética passadista, mas
procurou abalar toda uma visão de país que subjazia à
produção cultural anterior à sua atividade. Nesse ponto,
encontramos uma curiosa convergência entre projeto estético e
ideológico: assumindo a modernidade dos procedimentos
expressionais
o
Modernismo
rompeu
a
linguagem
bacharelesca, artificial e idealizante que espelhava, na
literatura passadista de 1890-1920, a consciência ideológica da
oligarquia rural instalada no poder, a gerir estruturas
esclerosadas que em breve, graças às transformações
provocadas pela imigração, pelo surto industrial, pela
urbanização [...] iriam estalar e desaparecer em parte.
(LAFETÁ, 2000, p. 21-22).

Mário de Andrade sinaliza, em suas memórias sobre a Semana de Arte
Moderna de 1922, o viés aristocrático que guiou os primeiros passos do
movimento modernista.

Junto disso, o movimento modernista era nitidamente
aristocrático. Pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo espírito
aventureiro ao extremo, pelo seu internacionalismo modernista,
pelo seu nacionalismo embrabecido, pela sua gratuidade
antipopular, pelo seu dogmatismo prepotente, era uma
aristocracia de espírito. (ANDRADE, 1990, p. 20).

São características indicadas por Mário que vão possibilitar voos mais
altos no que tange a obra de vanguarda que buscava “investir contra a fala de
um tempo" que seria, também, "investir contra o ser desse tempo" (LAFETÁ,
2000). Mas a obra, no entanto, apreendeu um certo brasileiro, em sua forma
negativa. Ele também nos revela em seus Prefácios a influência que sofreu de
Paulo Prado, na escrita de Macunaíma. Os dois autores escreveram e
publicaram suas obras simultaneamente. Enquanto Paulo Prado escrevia
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Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira, Mário lia esses escritos:
"Paulo Prado, espírito sutil pra quem dedico esse livro, vai salientar isso numa
obra de que aproveito-me antecipadamente". (ANDRADE, 1974, p. 88).
A literatura no Brasil, segundo Carlos Nelson Coutinho (2011), sempre
nutriu uma relação de desconforto para com o povo brasileiro que
historicamente foi excluído da sociedade civil. Uma separação que advém da
forma mesma como capitalismo aqui se desenvolveu e, também, de uma
formação multirracial que ia contra os projetos europeizantes da autocracia e
que encontrou ressonância junto à elite culta.
O povo, em suas múltiplas estratificações, não tem sido objeto
privilegiado de representação na literatura brasileira; ainda
mais escassas têm sido as obras significativas em que o ponto
de vista utilizado na figuração estética seja o das camadas
populares. Isso é resultado, em grande parte, [...] do modo
peculiar pelo qual o Brasil se modernizou. (COUTINHO, 2011,
p. 197).

Há variado leque de conceitos que explicam o tipo de capitalismo aqui
objetivado, tais como via prussiana, revolução passiva, contrarrevolução
permanente, modernização conservadora ou mesmo via colonial. O que
importa reter é que, sempre que houve necessidade de reformas para o melhor
desenvolvimento do capitalismo, essas reformas eram feitas pelo alto, com
vistas à exclusão do povo das decisões que pudessem influir na vida do país.
Esta prática de reforma pelo alto tornou-se uma marca da autocracia brasileira
(COUTINHO, 2011) e teve consequências na produção artística nacional. Para
Coutinho, somente a partir da década de 1930, com o romance nordestino, o
povo passa a ser mais bem representado.
Boa
parte
de
nossa
literatura,
consciente
ou
inconscientemente,
adequou-se
a
essa
modalidade
antidemocrática e antipopular de modernização, afastando as
camadas populares de qualquer protagonismo efetivo no
universo de suas figurações estéticas. Disso resultou uma
produção literária que, malgrado o seu eventual valor formal,
era e é muitas vezes portadora de uma visão "intimista",
marcada objetivamente por um viés elitista. (COUTINHO, 2011,
p. 197).
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Assim, partindo das reflexões de Lafetá (2000), temos um projeto
estético revolucionário e aliado a uma apreensão de povo que não acompanha
a sua ousadia estética. As evidências de tal assertiva encontram-se na maneira
como a obra apreende a categoria povo – na qual as características
desabonadoras é que se sobressaem, o que o desqualifica.
Mário de Andrade, um pesquisador obstinado, inspirou-se na obra do
etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg, que pesquisou mitos e lendas dos
povos Taulipang e Arecuná que habitavam o extremo norte de Brasil,
Venezuela e Guianas. Macunaíma é uma síntese de três mitos, que são
Kalawunseg, o mentiroso, Konewo, um tipo malasartiano, e seu cunhado
preguiçoso Etetó (LOPEZ, 1974). Do interior da vasta obra do etnógrafo
alemão, composta de cinco volumes, Mário fez um recorte de três mitos
desprovidos de qualquer virtude. São eles que vão compor a personalidade do
personagem que se tornou símbolo de certo brasileiro.
A começar pela configuração empírica, baseada no senso comum, do
conceito de povo que, mesmo reconhecendo as classes sociais no interior de
uma sociedade, ao afirmar que os segmentos da burguesia não compõem o
povo, naturalizam tais diferenças, sendo os últimos reconhecidos por seu papel
social (empreendedores, empresários) e os primeiros, o povo, como massa
informe sem atributos funcionais claros.
Tal abstração a configurar a identidade de um povo, conforme se lê em
Macunaíma, não corresponde ao povo realmente existente, passando apenas
uma visão caótica dessa parte toda. Um todo que, em se excluindo os
segmentos que compõem a autocracia burguesa, uma parte muito pequena da
população naquele período, corresponde à quase totalidade dos brasileiros.
Assim, quando em Macunaíma se identifica povo como correspondente
à parcela da sociedade que emerge como uma amalgama indeterminada de
pessoas – da qual ressaltam-se unicamente os atributos negativos em termos
de suas condições objetivas e subjetivas de sociabilidade e, mais, tomados tais
atributos como expressão de sua identidade – não apenas se reproduz a leitura
das teses raciais, como se acrescem aí a ironia, o desprezo e a culpabilidade
pelos males do desenvolvimento nacional; assim desconsiderando

as

condições objetivas vigentes na forma particular de desenvolvimento do
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capitalismo no Brasil, subordinado, dependente e capitaneado por uma
burguesia autocrata.
Este povo, sem uma carta de direitos mínimos que o liberalismo
proporciona, submetido às práticas racista, alvo de uma violência estatal como
forma de repressão de demandas, é captado pelo romance como sem caráter,
preguiçoso, indolente e de pouca inteligência. "Foi desempenando, crescendo
fortificando e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém, a cabeça não
molhada ficou para sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá"
(ANDRADE, 2008, p. 25). A esta metamorfose física de Macunaíma, temos um
"adulto imaturo, um homem sem razão e sem projeto e, por conseguinte, como
um herói vulnerável". (SOUZA, 2003, p. 39). Em que pese a interpretação de
Gilda de Mello e Souza se referir à semelhança de Macunaíma com o herói
clássico Aquiles, temos, por outro lado, uma burguesia que percebe o povo
também como imaturo e desprovido de racionalidade.
A presença do povo como algo fora do lugar nas figurações literárias tem
um percurso longo. Houve a rejeição, sobretudo dos brasileiros de ascendência
africana, por parte da elite culta. Ao ocupar-se sobre o indianismo do século
XIX, Carlos Nelson Coutinho aponta para as formas de disfarce ideológico.
Na opinião desse grande historiador [Nelson Werneck Sodré], o
indianismo – voltado contra o elemento colonial encarnado pelo
português – ocultava na verdade um desprezo pela realidade
social concreta do presente brasileiro, pelo elemento popular
então encarnado na figura do escravo negro. Transformando o
índio no autêntico representante da nação brasileira, o
indianismo ressaltava o seu valor ideal – expresso através das
deformações de um subjetivismo romântico-individualista – em
oposição à mesquinha e prosaica realidade da época; mas ao
mesmo tempo, cumpria uma função social basicamente
escapista, ao deixar na sombra as contradições sociais
concretas de então. O culto romântico de um índio mitificado
[...] situava-se perfeitamente no interior daquela esfera de
autonomia tolerada pelo poder estabelecido. (COUTINHO,
1974, p. 5-6).

As análises de Antonio Risério sobre o indianismo vão de encontro com
o pensamento de Carlos Nelson Coutinho. Ele traça um painel que arrola
diferentes autores para entender aquele movimento literário do século XIX. A
escolha do índio como representante do nacional se deu porque ele era pré112

colombiano e lutou contra o português. Mas, para Antonio Risério, foi uma
escolha estratégica porque "as tribos indígenas, naquele momento, estavam
suficientemente distantes dos centros de poder para significarem qualquer tipo
de incômodo". (RISÉRIO, 1993).
Dessa perspectiva, o negro estava duplamente descartado. Em
primeiro lugar, não representava um passado pré-português.
Não poderia simbolizar uma vida anterior à conquista lusitana.
Em segundo, e isto é da maior importância, representava,
objetivamente, uma ameaça à ordem escravocrata. Era melhor
não mexer nesse vespeiro. Ainda mais que a ira insurrecional
dos escravos andava acesa nas Américas, [inclusive] os EUA.
(RISÉRIO, 1993, p. 71).

O que se pode observar em Risério (1993) e Coutinho (1974) é a
incapacidade da elite culta para encontrar e reconhecer o lugar social dos
diferentes sujeitos que compõem a sociedade brasileira e as possibilidades de
uma figuração que desse conta da complexidade da totalidade da nossa
formação social. E, tocados pelo capitalismo atrasado que aqui se objetivou,
adequaram-se à "modalidade antidemocrática e antipopular de modernização,
afastando as camadas populares de qualquer protagonismo efetivo no universo
de suas figurações estéticas". (COUTINHO, 2011, p. 197).
Há em Macunaíma uma coerência entre a figuração contida no romance
sobre os três tipos fundantes do povo brasileiro e o lugar social destinado à
população brasileira empobrecida pela via colonial. Assim, há um sentido em
seu desfecho triste e melancólico, pois o capitalismo atrasado e sua burguesia,
também atrasada, não lograram um desenvolvimento que possibilitasse uma
melhoria nas condições de vida da maioria da população.
Uma vez retomada a muiraquitã e vencido o Gigante Piaimã, os três não
realizaram, por fim, a tão sonhada vida de marupiara. Resultado da ação de um
“adulto imaturo, um homem sem razão e sem projeto". É desta forma que é
concebido o povo, tanto na criação literária, como na ideologia dominante. O
povo brasileiro sempre foi tido como incapaz de pensar e agir sobre a vida
pública – uma assertiva tantas vezes repetidas pelos agentes da autocracia.
Assim, o povo na autocracia sempre esteve excluído das grandes decisões nas
emblemáticas reformas pelo alto.
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Por fim, o fenecimento dos três irmãos é regido pelo mesmo princípio de
hierarquização de raças que foi examinado neste capítulo. Macunaíma, em
seus momentos finais, arquitetou, por vingança, a morte dos irmãos.

O herói jurou vingança. Fingiu um anzol com presa de sucuri e
falou pro feitiço:
– Anzol de mentira, si mano Jiguê vier experimentar você,
então entra na mão dele.
Jiguê não podia dormir de tanta fome e enxergando o anzol
falou pro mano:
– Mano, esse anzol é bom?
– Xispeteó! Macunaíma fez e continuou limpando a gaiola.
Jiguê decidiu ir numa pescaria porque estava mesmo curtindo
fome, falou:
– Deixa ver si anzol é bom.
Pegou no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de
sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá. Jiguê correu
pro matinho e bem que mastigou e engoliu maniveira, não
valeu de nada. Então foi buscar uma cabeça de anhuma que
fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão. Não valeu de
nada. Veneno numa ferida leprosa e principiou comendo Jiguê.
Primeiro comeu um braço depois metade do corpo depois as
pernas depois a outra metade do corpo depois o outro braço
depois o pescoço e a cabeça. Só ficou a sombra de Jiguê.
(ANDRADE, 2008, p. 191-192).

Jiguê, assim como Maanape, virou sombra leprosa. "Desde esse dia o
urubu-ruxama que é o Pai do Urubu possui duas cabeças. A sombra leprosa é
a cabeça da esquerda". (ANDRADE, 2008, p. 198). Aos dois irmãos foi
reservada a condição de serem a cabeça esquerda do urubu-ruxama; ou seja,
sua porção leprosa.
Por outro lado, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, sobe aos céus
e vira a estrela Ursa maior "por muitos séculos considerada guia de navegantes
e visível apenas do Equador para o Norte, isto é, na região amazônica, na zona
de Macunaíma. (LOPEZ, 1974, p. 82-83). Ele teve o mesmo destino de Ci, Mãe
do Mato, que virara uma estrela: Beta do Centauro.
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3. DESGEOGRAFIZAÇÃO: OS DESTINOS DO HOMEM

Havia os pretos que morriam com vinte e cinco anos: de
tristeza, porque ficaram com nojo de serem vendidos. Hoje
estavam aqui, amanhã ali, como se fossem folhas
espalhadas pelo vento. Eles tinham inveja das árvores que
nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar.

(…) em 1948, quando começaram a demolir as casas
térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que
residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e
ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu
denomino que a favela é o quarto de despejo de uma
cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos.

Carolina Maria de Jesus
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3. DESGEOGRAFIZAÇÃO: OS DESTINOS DO HOMEM

Mario de Andrade, em seu Prefácio à sua obra, informa que Macunaíma
não era o homem brasileiro, pois é um personagem inspirado nos índios
venezuelanos. "O próprio herói do livro que tirei do alemão Koch-Grünberg,
nem se pode falar que é do Brasil. É tão ou mais venezuelano como da gente e
desconhece a estupidez dos limites prá parar na "terra dos ingleses" como ele
chama a Guiana Inglesa". (ANDRADE, 1974, Segundo Prefácio. Fotocópia do
manuscrito, 1974, p. 11).
No entanto, é preciso situar esta fala do autor. A qual povo indígena
venezuelano estaria ele se referindo, tendo em vista que as nações e etnias
que habitam até os dias atuais aquela região são várias e, enquanto tal,
obedecem à outra lógica de ocupação territorial43, assim como os povos
originários do território brasileiro?
Mário de Andrade extraiu Macunaíma da obra do antropólogo alemão
Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) – que esteve na região do monte
Roraima e do médio Orinoco entre os anos 1911 e 1913, obtendo, com os
povos locais, os relatos sobre o mito de Makunaima44. Mário teve contato com
esse mito nos anos 1920, apropriando-se dele para a composição do romance.
Este deslocamento, realizado pelo autor, e a consequente recriação do mito no

43

Esses povos não reconhecem as fronteiras desses estados e, por conseguinte, também, não
reconhecem as formações do Estado moderno. A questão indígena e as fronteiras deste
Estado gestaram, ao longo da história do Brasil, disputas internas que, no mais das vezes,
resultaram em conflitos trágicos, com sensível perdas para os povos originários da terra. Sobre
o tema, consultar: FERREIRA, Andrey Cordeiro. Políticas para Fronteira, História e
Identidade: a luta simbólica nos processos de demarcação de terras indígenas Terena.
Mana, Rio de Janeiro, v.15, n.2, out. 2009; MELO, Joaquim Rodrigues de. A política
indigenista no Amazonas e o Serviço de Proteção aos Índios: 1910-1932. Dissertação de
Mestrado. Manaus. Universidade Federal do Amazonas. 2007; SILVA, Cristhian Teófilo.
Identificação étnica, territorialização e fronteiras: a perenidade das identidades indígenas como
objeto de investigação antropológica e a ação indigenista. Revista de Estudos e Pesquisas,
FUNAI, Brasília, v.2, n.1, p.113-140, jul. 2005.
44
"A notação com a letra "k" marca a diferença entre as duas personagens. Além disso, pelo
menos o Makunaima falado pelos macuxi vem com um ditongo, ao invés de um hiato entre o
"a" e o "i". Makunaima é personagem de uma rica tradição narrativa, compartilhada por
diversos povos indígenas da bacia do Rio Branco, como os Taulepangue e Arekuná estudados
por Koch-Grünberg, pertencentes à família linguística karib". Ver: FARIA, Daniel. Makunaima e
Macunaíma. Entre a natureza e a história. Rev. Bras. Hist., São Paulo, v. 26, n.
51, jan./jun. 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882006000100013#back20).
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romance conferem a Macunaíma um papel que não é mais o mito do “povo
original” da Venezuela e do norte do Brasil – até porque este, por sua vez,
também já representa uma apropriação feita pelo antropólogo alemão. Por isso,
o mito Makunaima, dos povos originários que habitavam a Venezuela e o norte
do Brasil, renasce no Macunaíma de Mário de Andrade.
Assim, a despeito da recusa de Mário de Andrade em compreender sua
criação nesta chave de entendimento, a abordagem aqui realizada toma o
personagem como uma representação de parte da população brasileira
excluída da ordem social vigente – a abstração genericamente considerada
“povo”.
A desgeografização, título deste capítulo, está expressa, no livro, nas
idas e vindas dos três personagens por todo o território nacional. Não há
barreira de tempo ou geográfica para os irmãos. Em caminhadas feéricas, eles
estão ora no Amazonas, ora em Pernambuco. Depois, podem estar no terreiro
de Tia Ciata, no Rio de Janeiro. E, assim, se desenrola por toda a narrativa. A
ruptura das fronteiras em Macunaíma é parte do projeto de Brasil posto pelo
nacionalismo em curso à época e assumido por Mário de Andrade. Segundo
Telê Ancona Lopez, ele era um crítico do regionalismo, pois "Percebe (...) que
o regionalismo como expressão nacional é forma estática. É um enfoque do
singular que não atinge o particular da situação brasileira e socialmente nada
renova, pois institucionaliza as deficiências existentes". (LOPEZ, 1974, p. 1516).

Escreve, então, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter,
procurando
quebrar
o
regionalismo
através
da
desgeografização do Brasil, o que consegue realmente com
mistura e inversão de elementos de norte a sul nas
enumerações, nas corridas panorâmicas e na macumba
carioca. [...] A negação do regionalismo existe, entretanto, em
função de elementos bem definidos da realidade brasileira, que
são no romance com toda fidelidade e relevo de que uma sátira
é capaz: o atraso material e moral do país. Nutre-se do
regional, mas quebra o regionalismo porque desloca e critica.
(LOPEZ, 1974, p.16).

Em sentido semelhante, Eduardo Jardim de Moraes (1990) ressalta a
necessidade de encontrar, no interior das diferenças regionais, os elementos
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comuns que expressam a unidade requerida para a existência de uma
nacionalidade.

A "desgeografização" é o processo pelo qual se descobre para
além das diferenças regionais (ou outras) que comporta a
nação, uma unidade subjacente relativa à sua identidade. [...] A
nacionalidade é uma realidade unitária. E ela dever
necessariamente ser pensada como tal se o que se tem em
mente é a definição da parte nacional. É preciso, para
assegurar acesso ao mundo moderno, buscar a definição de
uma unidade entre os elementos que compõem a vida
brasileira. (MOARES, 1990, p. 68-69).

Se, para os autores acima citados, o rompimento das fronteiras expresso
nas andanças interespaciais do personagem do romance é a figuração de uma
superação do regional por uma unidade nacional, pode-se também
compreender o rompimento dessas fronteiras como resultado da ação de
homens e mulheres, em mobilização crescente, em busca de sobrevivência. E
tais

sujeitos

buscam

por

todo

o

Brasil

novas

formas

de

vida,

desnorteadamente, através de um país com dimensões continentais e
depositário de um capitalismo hipertardio e de um desenvolvimento não
homogêneo de todo o país.
As imensas desigualdades regionais, promovidas pela via colonial do
capitalismo brasileiro, produziu um batalhão imenso de um exército industrial
de reserva para o desenvolvimento da região sudeste, notadamente São Paulo.
"No contraponto entre necessidade humana e necessidade do capital, no qual
a primeira é subsumida à segunda, é que se desenrola a sociabilidade do
mercado, locus ideal da ‘liberdade de iniciativa’, ou seja, do capital entregue à
libertinagem na malha cega de sua causalidade." (CHASIN, 2000, p. 180).
Assim como tantos outros, órfãos desde cedo, Macunaíma e seus
irmãos partiram em busca da pedra verde, o amuleto que lhe permitia
sobreviver e lhe daria sorte; ele queria ser marupiara ou uma vida de fartura.
Despidos e nus em sua indigência material, sem a terra, eles partem com o
único instrumento que lhes restou: o corpo ou a força de trabalho. Esta
condição dos personagens é tomada como uma representação dos brasileiros
em constante migração interna. A figura do pai provedor sequer ganhou vida na
criação literária de Mário de Andrade. Seu lar é o mundo ameaçador.
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Macunaíma vive o abandono radical. Assim como os pobres no Brasil, pois o
Estado brasileiro autocrático, em sua essência, sequer cumpriu o papel de
assegurar direitos e acessos aos bens produzidos pelo mundo do trabalho à
maior parte da população.
Por isso, Macunaíma é uma representação de um ser errante, mão de
obra barata a ser explorada pelo capital atrófico e, por isso, não pode ter
morada fixa. Precisa ir aonde o capital está. Por outro lado, esse anti-herói
expressão dos desvalidos da sociedade brasileira não têm lugar social
preservado no interior do Estado em função do atraso no desenvolvimento do
capitalismo brasileiro, que ainda expulsa o homem da terra e o leva a trilhar um
caminho de desventuras em busca de uma inserção social – uma cidadania
mitificada, porque imaginada como um fetiche.
Sua saga, em forma de rapsódia, tem início quando ele foi expulso de
sua terra original por uma artimanha de Anhagá. Nas andanças, encontrou a
icamiaba45 Ci, Mãe do Mato, que o presenteara com um amuleto, a muiraquitã.
De sua relação com Ci, nasceu um filho que, no entanto, veio a falecer por obra
do leite materno envenenado pela Cobra Preta. Ci, Mãe do Mato, também,
morreu. Uma cena que é uma representação de uma realidade comum nos
rincões de um Brasil cuja fome levava as parturientes à inanição e cujo leite
não era capaz de sustentar os recém-nascidos.
Terminada a função a companheira de Macunaíma, toda
enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa, deu-a
pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que Ci vive
agora nos trinques passeando, liberta das formigas, toda
enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a
Beta Centauro. (ANDRADE, 2008, p. 35).

45

Icamiabas ou iacamiabas é a designação genérica dada a índias que, segundo o folclore
brasileiro, teriam formado uma tribo de mulheres guerreiras que não aceitavam a presença
masculina. Compunham uma sociedade rigorosamente matriarcal, caracterizada por mulheres
guerreiras sem homens, ou ainda mulheres que ignoravam a lei. Disponível em:
http://dicionarioportugues.org/pt/icamiabas. "Foi lá que Macunaíma imperou sobre os matos
misteriosos, enquanto Ci comandava nos assaltos as mulheres empunhando txaras de três
pontas.” (ANDRADE, 2008, p. 32).
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Enlutado pela perda de Ci, Macunaíma e os irmãos continuaram sua
caminhada. A saga dos irmãos é uma representação de milhões de brasileiros
que, em situação de indigência, também partem para uma caminhada em
direção a São Paulo em busca de trabalho. Órfãos que, se sobrevivem, vão se
transformando

em

adultos

desprovidos

de

quaisquer

parâmetros

de

sociabilidades agregadoras, que não aquelas decorrentes do próprio instinto
gregário do ser humano. Assim como se vê quando Macunaíma encontra Naipi,
uma prisioneira da Boiúna Capei e, por sua libertação, entra numa luta de vida
e morte com a Boiúna. Fugindo do que sobrou dela, a cabeça, ele perde a
muiraquitã que ele portava em um tembetá no lábio inferior. Depois de muita
peleja, o Negrinho do Pastoreio, de quem Macunaíma era devoto, revela o
destino da Muiraquitã.

E era que Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a
muiraquitã na praia do rio quando subia no bacupari. Porém
agora, cantava o lamento do uirapuru, nunca mais que
Macunaíma havia de ser marupiara não, porque uma tracajá
engolira a muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga
tinha vendido a pedra verde pra um regatão peruano se
chamando Venceslau Pietro Pietra. O dono do talismã
enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a
cidade macota lambida pelo igarapé Tietê. (ANDRADE, 2008,
p. 45).

Neste processo de fuga de sua terra, Macunaíma tem como antagonista
o regatão peruano Venceslau Pietro Pietra que, de posse do talismã, tornou-se
fazendeiro e enriqueceu, fixando-se em São Paulo. Em que pese sua
nacionalidade peruana, remete, por seu primeiro nome, a um português e, pelo
segundo, a um italiano, aproximando-se, assim, o enredo à presença do
imigrante, aquele capaz de enriquecer porque se apropriou das capacidades do
amuleto, antes em mãos do nativo.
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Como se sabe, regatão é o comerciante típico da Amazônia. É
aquele que num barco (que tem o mesmo nome) percorre os
rios da região no ofício de comprar, vender e trocar de tudo
com as populações ribeirinhas. Realizam uma atividade similar
à de um grande número de italianos em São Paulo, nas
décadas de [19]10 e [19]20. Esta semelhança é apontada pelo
próprio Mario de Andrade, pois na sua viagem à Amazônia,
chegando até ao Peru, tem a impressão de que "os peruanos
nascem todos na Itália, gesticulam, fazem um barulhão".
(BERRIEL, 1990, p. 143).

O regatão peruano não roubou a pedra mágica de Macunaíma – o que,
portanto, não o tornaria um inimigo do personagem. No entanto, o herói sem
nenhum caráter, o toma como inimigo e vai persegui-lo insistentemente para
retomar o objeto que, na sua percepção, havia sido roubado. Numa passagem
sutil do texto, podemos notar a presença de um atravessador: "porque uma
tracajá engolira a muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha
vendido a pedra verde pra um regatão peruano se chamando Venceslau Pietro
Pietra" (ANDRADE, 2008, p. 45). Um catador de mariscos foi quem, de fato,
vendeu a pedra ao comerciante Venceslau Pietro Pietra. Esta relação
comercial entre os dois sujeitos alienou Macunaíma da posse da pedra mágica.
Assim, Venceslau torna-se o antagonista de Macunaíma. Este episódio é a
base da urdidura que levou os irmãos a uma peregrinação até São Paulo, para
recuperar o amuleto.
Venceslau Pietro Pietra, também conhecido como o gigante Piaimã, é
um personagem nutrido por ambiguidades. De nacionalidade peruana,
sobrenome italiano e com fortes traços da mitologia indígena, é o Piaimã
casado com a Caapora. O personagem, assim concebido, segundo o próprio
Mario de Andrade, não permitiria sua tipificação como uma representação dos
imigrantes que entraram no Brasil, em volume crescente, a partir de fins do
século XIX.

É certo que não tive a intenção de sintetizar o brasileiro em
Macunaíma nem o estrangeiro no gigante Piaimã. Apesar de
todas as referências figuradas que a gente possa perceber
entre Macunaíma e o homem brasileiro, Venceslau Pietro
Pietra e o homem estrangeiro, tem duas omissões voluntárias
que tiram por completo o conceito símbolo dos dois: a
simbologia é episódica, aparece por intermitência quando calha
pra tirar efeito cômico e não tem antítese. Venceslau Pietro
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Pietra nem são antagônicos, nem se completam e muito menos
a luta entre os dois tem qualquer valor sociológico. Se
Macunaíma consegue retomar a muiraquitã é porque eu
carecia fazer ele morrer no norte. (ANDRADE, 1974, p. 91).

Malgrado a negação de Andrade sobre a referência ao imigrante e sua
afirmação sobre uma simbologia episódica; como se sabe, toda obra, assim
como toda a ação humana, vai além das intenções do autor. No presente caso,
os caracteres que a obra apresenta remetem às vivências concretas de sujeitos
como os regatões, além da forte simbologia contida na associação do
gigantismo à figura de Piaimã, conforme apontam autores como Gilda de Mello.

[...] na Carta pras Icamiabas, o gigante é designado como
"doutor Venceslau Pietro Pietra, subdito do Vice-Reinado do
Peru, e de origem francamente florentina, como os Cavalcantis
de Pernambuco". No entanto o seu cognome gigante Piaimã
inclui duas referências contraditórias: o termo gigante desperta
no inconsciente coletivo brasileiro associações europeias,
levando o leitor a identificá-lo com os personagens malévolos
de grande porte da mitologia clássica, que, preservados pelo
folclore de origem ibérica, continuam presentes nas histórias da
carochinha herdadas de Portugal. (SOUZA, 2003, p. 34-35).

Nesta análise elaborada por Gilda de Mello e Souza, há indicações da
origem europeia na construção do personagem, no interior de uma mitologia
clássica, devidamente preservada no folclore ibérico. A autora prossegue em
sua análise, sempre ressaltando a complexidade do Piaimã.

Esta primeira significação europeia entra em choque com a
conotação indígena, imanente, a Piaimã, que no decorrer da
ação será reforçada por mais duas informações suplementares:
a) o gigante é casado com a Caapora; e b) tem os pés voltados
para trás; ora, estes dois traços são atributos da entidade
malévola da floresta, o Currupira. Mas a ambiguidade do
personagem não para nisso; Venceslau Pietro Pietra, o gigante
Piaimã e, eventualmente, o Currupira, é designado ainda
insistentemente como o regatão peruano. Por conseguinte, é
italiano como o nome indica, indígena como indica o seu
cognome, o casamento com a Caapora e a curiosa
implantação dos pés, e sul-americano, como a certa altura o
seu criador nos informa. (SOUZA, 2003, p. 35).

Nesta passagem, a autora aprofunda a complexidade do personagem,
revelando os múltiplos caracteres dos quais Mário de Andrade se apropriou
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para a criação do gigante Piaimã. Um personagem, sem dúvida, complexo em
sua elaboração. É, pois, sua face mutante que dará os contornos dramáticos
na luta empreendida por Macunaíma para recuperar a pedra mágica, presente
de sua amada Ci, Mãe do Mato. Neste quadro desenhado por Gilda de Mello e
Souza, quem poderia ser o gigante, então?

O gigante é, pois, um símbolo complexo e sobrecarregado, que
pode ser lido de várias maneiras, conservando sempre a
característica básica de antagonista. Em outras palavras,
poderíamos dizer que, dentro do contexto selvagem do livro,
Venceslau Pietro Pietra representa o Outro, contra o qual se
atira a energia frágil, mas sempre renovada do Mesmo.
(SOUZA, 2003, p. 35).

O Venceslau Pietro Pietra também foi objeto de análise de Telê Ancona
Lopez – que também vê um personagem dotado de ambiguidades e riqueza
simbólica. Mas, assim como Gilda de Mello e Souza, Lopez aponta para a
dificuldade de reduzir o personagem à encarnação do imigrante italiano.
Recusa também o entendimento de que a luta de Macunaíma com o gigante
Piaimã pudesse ser uma representação dos conflitos entre imigrantes e
brasileiros nativos.
O gigante Piaimã é, para Telê Ancona Lopes, um personagem complexo
não redutível a uma polarização entre os brasileiros e os imigrantes italianos.
Ela, ao contrário de Gilda de Mello e Souza, vê em Venceslau Pietro Pietra um
tipo "nouveau riche" imigrante. Apoiando-se no próprio Mário de Andrade,
Lopez entende que o "Piaimã é elemento estrangeiro já acomodado, sua
mulher é a Caapora e sua filha vira estrela, como nos mitos ameríndios"
(LOPEZ, 1974, p. 21). Esta interpretação nos leva a pensar numa espécie de
acomodação à cultura dos diferentes grupos que compõem o mosaico étnico
que é a sociedade brasileira. Uma acomodação não sem conflitos, como
expressa a luta encanecida entre Macunaíma e Venceslau Pietro Pietra.
O retrato de Piaimã, seu poderio econômico, seus caprichos, o
aproximam numa dimensão menor e mais circunstancial, à
caricatura do "nouveau riche" imigrante, o que não significa
ataque ao imigrante como parcela do povo brasileiro, pois esse
tem seu papel de construção reconhecido pelos modernistas. O
choque entre o gigante e Macunaíma, corresponde à ânsia do
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brasileiro de afirmar e recuperar seus valores (o muiraquitã).
(LOPEZ, 1974, p. 21).

A riqueza deste personagem está também no fato de representar um
aspecto das vivências dos imigrantes que aqui aportaram – ainda muito pouco
analisados; ou seja, aquele que se aventura pelo interior dos sertões na
qualidade de comerciante, mascate e atividades que tais, que estabelece
parcerias conjugais com mulheres nativas e que incorpora visões de mundo
dos diferentes povos com os quais convive, embora sem perder a percepção
dos valores capitalistas que subsumem todas estas particularidades. Assim,
Venceslau Pietro Pietra, para além da representação do imigrante que ocupou
os postos de trabalho no então nascente mundo fabril e no campo, evidencia a
mesclagem que resulta em uma identidade cultural cujos valores ancestrais
são substituídos pela miserabilidade humana decorrente da particularidade do
capitalismo brasileiro.
Os estudos sobre os diferentes imigrantes que ocuparam espaço no
mundo do trabalho urbano e no campo, assim como sobre as políticas de
branqueamento e os estigmas contra o nacional – desenvolvidos pela
burguesia autocrata em emergência com a industrialização insipiente e as
rarefeitas classes médias, já ocupam espaço no mundo acadêmico. Mas pouco
se analisa a posição relativa de figuras análogas ao "mariscador".
A luta de Macunaíma contra Piaimã para recuperar a muiraquitã,
entendida por Telê Ancona Lopez como a ânsia do brasileiro de afirmar e
recuperar seus valores, pode ser compreendida também como a expressão da
luta para disputar um espaço no mundo do trabalho nos quadros do capitalismo
atrófico. Gilda de Mello e Souza, por sua vez, entende que "Venceslau Pietro
Pietra representa o Outro, contra o qual se atira a energia frágil, mas sempre
renovada do Mesmo" (SOUZA, 2003, p. 35). O Piaimã, nesta interpretação,
ganha contornos menos objetivos do que em Telê Ancona. No entanto, podese vislumbrar nesse "outro" o próprio imigrante contra o qual os "nacionais"
tiveram que se defrontar. E de uma energia frágil, pois os trabalhadores
brasileiros foram excluídos do processo de industrialização; fragilizados em sua
constituição social e histórica, tinham que se reinventar num cenário hostil a
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eles. Este reinventar é a própria trajetória de Macunaíma nesta rapsódia
modernista.
Mário de Andrade apreendeu essas disputas no mundo do trabalho,
nesse duelo entre os dois personagens. Muito embora sua recusa em
reconhecer o Piaimã como símbolo do imigrante, este duelo é, aqui, tomado
como uma representação dos dilemas encontrados na formação da classe
operária no início do século XX.
A iniciativa de substituir a mão de obra escrava por imigrantes,
sobretudo, europeus, teve início ainda no século XIX e tinha como princípio o
determinismo biológico46, que considerava os negros impróprios para o
trabalho livre. Essas práticas, marcadas por racismos e preconceitos de toda
ordem, deixaram negros e pobres desvalidos: "deslocados na sociedade". São
os Macunaímas, andando ao léu, em busca da muiraquitã.
Emerge assim a concretude social na objetivação da complexidade de
Piaimã. Aqueles anos de 1920 associavam os "nacionais” a uma espécie de
incompletude genética que os impediria de cumprir com competência as
funções do mundo do trabalho. Em particular, aqueles que advinham do mundo
do trabalho no campo, para os quais a lida era um castigo cotidiano, porque
imposto pelo sistema escravocrata ou porque submetidos às agruras das secas
nos rincões do nordeste – quando não expulsos das terras de origem pela
invasão dos fazendeiros. As novas características que emergem com a
urbanização e com a industrialização ou com o sistema fabril estruturado, mais
concretamente na primeira metade do século XX, por um lado, não são
absorvidas rapidamente por aqueles egressos do cativeiro – o que acirra os
preconceitos contra tais brasileiros, resultando nas políticas de branqueamento
capitaneadas pelas burguesias autocratas que dominam poder público. As
características

de

Macunaíma

–

preguiçoso

e

indolente,

são

uma

representação das descrições em curso feitas por membros da autocracia
sobre os "nacionais".
46

Intelectuais a serviço da autocracia, como Oliveira Viana e Nina Rodrigues, forneceram as
bases do pensamento deterministas. Profundamente racistas em suas formulações, eles não
viam possibilidades no desenvolvimento do Brasil em função das colossais doses de sangue
negro na formação do povo. Sobre a temática, consultar: ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O
jogo da dissimulação (2009); BARRETO JUNIOR, Jurandir Antonio Sá. Raça e degeneração
(2010); D'AVILA, Jerry. Diploma de brancura (2006); SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo
das raças (1993).
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Um quadro bastante desfavorável à inserção dos negros nessa
sociedade de classes é traçado por Florestan Fernandes (2008), em seu
clássico estudo sobre o tema. Herdeira do sistema escravista, esta parte
considerável da população brasileira carregou um fardo enorme nas primeiras
décadas da República Velha.

A complexidade das implicações da Abolição é tão grande, que
mesmo informantes identificados com o meio negro e com a
luta contra o preconceito de cor emitem opiniões que envolvem
diferentes graus de saudosismo. Um deles declarou,
abertamente, que 'nos tempos da escravidão, quando a gente
tinha sorte de encontrar um bom senhor, a gente era mais feliz'.
Outro intelectual e mais sutil procurou explicar como uma
vingança dos senhores de escravos. Em seu entender, 'a
monarquia foi melhor para os negros. Apesar das dificuldades
que existiam à ascensão do negro, por causa da vigência da
escravidão, durante a monarquia sobressaíram várias
personalidades negras [...]. Em todo período republicano, não
se sobressaiu nenhum grande homem negro'. Os que são
'apontados', se fizeram 'no tempo da monarquia'. Parece-lhe
que essa diferença é um produto da Abolição". (FERNANDES,
2008, p. 109-110, grifo nosso).

Pensar que os homens do período pós-abolição preferiram a monarquia
escravista à república dos libertos dá uma dimensão das suas condições de
vida como homens livres – a que chamo de cativos de uma falsa liberdade –,
na nova ordem que se instaurou com o advento da República. A intensidade e
a dramaticidade dessas falas recolhidas por Florestan Fernandes, tais como,
'nos tempos da escravidão, quando a gente tinha sorte de encontrar um bom
senhor, a gente era mais feliz', oferecem os subsídios para a análise do Piaimã
como representação do imigrante que ocupou o lugar dos brasileiros no
incipiente mercado de trabalho e que, pelo contato, distanciou os natos de seus
valores, de suas positividades identitárias. No interior da categoria "brasileiros
natos", estão todos os egressos do cativeiro, seus descendentes, mulatos e
brancos pobres, todos aprisionados numa falsa liberdade promovida por uma
república que, em síntese, manteve intactos todos os privilégios de classe, o
que fez dela uma autocracia; portanto, longe dos ideais burgueses de uma
democracia liberal. Este quadro aponta, enfim, para onde foram os brasileiros
natos e os descendentes da população ex-escrava.
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Os ressentimentos criados prejudicaram os negros, pois os
brancos passaram a preterir os negros e dar preferência aos
imigrantes, substituindo um pelo outro. 'Em consequência, o
negro se viu relegado a uma situação pior da que havia no
tempo da escravidão. Ficou deslocado na sociedade'.
(FERNANDES, 2008, p. 110).

A população negra, segundo Florestan Fernandes (2008), percebeu que
deveria ter seguido o exemplo dos imigrantes italianos. Os negros demoraram
a ter esta percepção porque, ao serem libertos, não foram preparados para
enfrentar o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre e
competitivo. Levavam consigo a herança histórica do trabalho escravo. Viramse livres e aprisionados ao mesmo tempo. Nisto se constituiria a vingança dos
senhores de escravo.

A sua tragédia lhe abrira os olhos tanto para as consequências
deletérias do "mau uso" da liberdade, quanto para os dilemas
da integração social. Compreendera, afinal, que sem
assimilação prévia de modelos de comportamento social que
eram levianamente rejeitados, pois pareciam uma cadeia,
ficaria eternamente à margem da prosperidade geral.
(FERNANDES, 2008, p. 116).

Este "mau uso" da liberdade pode ser compreendido na obsessão de
Macunaíma pela muiraquitã que lhe possibilitaria ser marupiara, ou seja, uma
vida de sorte e fartura sem grandes esforços. No entanto, a população negra,
na prática, despertou para uma nova realidade, tão cruel quanto o cativeiro de
onde saíra.

A seguinte reflexão de um dos informantes mais lúcidos do
meio negro esclarece suficientemente esse aspecto: por volta
de 1927-1918, já se havia percebido o "erro" de não ter imitado
o imigrante, ao ter esse último passado necessidade e
alimentando-se mal – fato de que o negro caçoava. Nessa
época, os italianos eram donos de todo o Bexiga e seus filhos,
quando não doutores, eram guarda-livros, alfaiates,
marceneiros, ou tinham pequenas casas de comércio,
enquanto os negros ainda viviam em porões e sofriam as
mesmas picadas da desigualdade econômica. [...] O que é
preciso reter se reduz a uma verdade simples e quase banal:
para se expurgar de uma herança cultural perniciosa e se
converter em homem livre, o "negro" precisava viver em
liberdade. (FERNANDES, 2008, p. 116).
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Num mesmo sentido que Florestan Fernandes, Márcia R. C. Naxara
(1998) aponta para as posições distintas no interior da classe dominante sobre
brasileiros e imigrantes – com especial demérito para os primeiros. Expressase, assim, um atávico conflito entre nacionais e imigrantes, ainda que não
expressos em enfrentamentos violentos. Mas um conflito na esfera da
desqualificação

do

outro,

na

negação

de

suas

potencialidades,

na

incompreensão de suas dificuldades, o que é acirrado pelo demérito que os
próprios excluídos atribuem a si mesmo.

A importação de imigrantes europeus tornou-se pauta
importante nas discussões a partir da construção mítica de um
determinado trabalho do imigrante - o trabalhador ideal - aquele
que reunia em si, enquanto agente coletivo, de forma acabada
todas as qualidades do bom trabalhador - sóbrio e morigerado.
Elemento capaz de, por si só, promover a recuperação da
decadente raça brasileira nos mais diversos aspectos: sangue
novo, raça superior (branca), civilizado, disciplinado,
trabalhador, poupador, ambicioso... No extremo oposto desse
imaginário, como contrapartida, estava o brasileiro - vadio,
indisciplinado, mestiço, racialmente inferior. Foi, portanto, da
depreciação do brasileiro como tipo social que emergiu a
valorização do imigrante. Do ponto de vista daqueles que
defendiam intransigentemente a imigração, a desqualificação
do brasileiro constituiu argumento importante para a
consolidação e justificativa de sua opção. (NAXARA, 1998, p.
63).

Uma compreensão das mais relevantes, sobre as práticas excludentes
que as classes dominantes exerciam junto aos brasileiros natos, encontra-se
em Lúcio Kowarick (1994), em sua obra sobre a origem do trabalho livre no
Brasil. Para este autor,

É preciso, nesse sentido, frisar que o assim chamado elemento
nacional, após a Abolição, tendeu a ser absorvido pelo
processo produtivo só em áreas de economia estagnada, onde
a imigração internacional foi pouco numerosa ou, até mesmo
nula. De fato, sua utilização ocorreu mais acentuadamente nas
regiões decadentes do Vale do Paraíba e nas que
apresentavam pouco dinamismo, como nas do Velho Oeste,
em contraposição ao Oeste Novo: nela, o imigrante deixou
poucas oportunidades para os nacionais que passaram a
realizar tarefas mais árduas e de menor remuneração, como o
desbravamento e preparo da terra, e, praticamente, extinguiu
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as possibilidades de emprego para o ex-escravo [...].
(KOWARICK, 1994, p. 87).

Na sequência de sua análise, Kowarick expõe as disputas abertas entre
nacionais e imigrantes, com especial prejuízo para o segundo grupo. Disputas,
ressalte-se, resultantes das políticas públicas entronizadas pela autocracia.

Os imigrantes negavam-se a ir para as áreas decadentes,
principalmente aquelas situadas no Vale do Paraíba, onde o
braço nacional foi incorporado às tarefas produtivas, enquanto
nas zonas novas, de grande produtividade, o colono
estrangeiro foi amplamente utilizado, relegando para o segundo
plano o volumoso estoque de livres e libertos, que, mais uma
vez, foram excluídos dos núcleos dinâmicos da economia.
(KOWARICK, 1994, p. 87).

A cidade de São Paulo, no período de industrialização, notabilizou-se
pela presença massiva de imigrantes europeus e asiáticos. Entre os que
vieram da Europa, destacaram-se os italianos. Carlos J. F. dos Santos aponta,
do mesmo modo que Márcia R. C. Naxara e Florestan Fernandes, para a
construção de dois mundos distintos: o trabalhador ideal, europeu, e o
trabalhador "nacional". Decorre desta divisão a preferência pelo trabalhador
estrangeiro

em

detrimento

dos

"nacionais"

que

são,

por

sua

vez,

desqualificados pela classe dominante. O autor identifica um certo prazer nas
elites em perceber que a cidade de São Paulo, a cada dia, se revelava mais
italiana.

Apreende-se, assim, por parte dos grupos ligados ao governo
em São Paulo, uma "vontade" de que a população da urbe
paulistana fosse de origem europeia e branca. Isso pode ser
percebido mais expressivamente quando das raras vezes que
os Anuários e Relatórios populacionais trataram da parcela
nacional. Era quase sempre para constatar com entusiasmo a
sua "inferioridade" em relação à "superioridade" da presença
estrangeira, que "trazia enormes vantagens (...) para o
crescimento vegetativo de São Paulo" e, consequentemente,
para a transformação da "Pauliceia numa grande cidade
italiana”. (SANTOS, 2003, p. 40).

Telê Ancona Lopez, em sua argumentação para afastar a possibilidade
de entender o Piaimã como um ataque ao imigrante, nos dá uma informação
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sobre os modernistas ao dizer que "não significa ataque ao imigrante como
parcela do povo brasileiro, pois esse tem seu papel de construção reconhecido
pelos modernistas" (LOPEZ, 1974, p. 21). É importante ressaltar que o
reconhecimento dos imigrantes como sujeitos aptos para a "recuperação da
decadente raça brasileira nos mais diversos aspectos: sangue novo, raça
superior (branca), civilizado, disciplinado, trabalhador, poupador, ambicioso"
(NAXARA, 1998), já estava posto no interior da autocracia brasileira, de onde
vieram, praticamente, todos os membros daquele movimento artístico.
O Piaimã, diante do quadro aqui desenhado, é tomado neste trabalho
como uma representação do imigrante que foi uma opção consciente da
autocracia para substituir os brasileiros natos no trabalho, agora nos marcos de
um capitalismo atrasado, mas, ainda assim, acirrador das competitividades
humanas.
Os “vingativos senhores de escravos passaram a preterir os negros e
dar preferência aos imigrantes, substituindo um pelo outro” (FERNANDES,
2008, p. 110). Eles são os "mariscadores" que venderam a pedra verde para
Venceslau Pietro Pietra, pois, na transição do trabalho escravo para o trabalho
livre e competitivo da nova ordem social, os despreparados, recém-libertos
para atuarem no mercado de trabalho capitalista, se depararam com as
fábricas enquanto perdiam as melhores terras para os imigrantes europeus.
"Do ponto de vista daqueles que defendiam intransigentemente a imigração, a
desqualificação

do

brasileiro

constituiu

argumento

importante

para

a

consolidação e justificativa de sua opção”. (NAXARA, 1998, p. 63).
Uma obra literária apreende as estruturas profundas de uma dada
sociedade e, sobretudo, as do tempo em que está inserida. E o tempo de Mário
de Andrade continha nele os conflitos vividos por Macunaíma e o Piaimã.

Os principais argumentos para sua aceitação [como documento
histórico] centralizaram-se, segundo nos parece, em dois
grandes eixos: primeiro, na noção de representação e no fato
de que a representação do imaginário social é tão real quanto o
fato em si, isto é, a literatura mantém suas bases na matéria
social e histórica que representa na obra, sendo assim uma
versão da verdade dos acontecimentos. Por meio da
verossimilhança, donde se ergue o possível que ela apresenta,
a literatura é capaz de significações que apontam um
determinado projeto de cultura no interior de determinado
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grupo social: aponta para o que foi ou era possível de ser
verdadeiro. (ASSUMPÇÃO, 2017, p. 3).

A obra de Mário de Andrade vicejou num solo pleno de conflitos de
classe e ódios profundos. As andanças desvalidas de uma orfandade absoluta
retratada nos personagens expressam os atributos da dialética do curso
histórico vigente no Brasil naqueles anos; apreende, assim, os preconceitos
étnicos e raciais preconizados pelos setores dominantes. Esses grupos estão
subsumidos, no romance Macunaíma, à visão em curso no interior da classe
dominante.47 O Piaimã é aquele que ocupou um lugar de possível
sobrevivência do herói sem nenhum caráter.
Aquele solo fecundo de conflito foi suporte, não somente para o
romance, mas para o próprio projeto modernista,48 do qual Mário fez parte.
Mario de Andrade faz, em particular, um resgate da cultura popular combinado
com o que apreendia da cultura europeia.
Há forte presença na literatura brasileira desses homens "deslocados na
sociedade", expulso da terra, sobretudo dos anos de 1930 em diante,
abarcando um vasto leque temporal onde a temática persiste, tais como O
Quinze (de 1930), de Rachel de Queiroz; Vidas Secas (de 1938), de Graciliano
Ramos; Seara Vermelha (de 1946), de Jorge Amado; A Hora da Estrela (de
1977), de Clarice Lispector. O repertório, no interior na literatura nacional,
sobre o homem brasileiro abandonado, deve ultrapassar as obras aqui
indicadas que trazem como centralidade a temática do abandono. Uma
literatura de diferentes estilos que, de distintas formas, apreendeu essa
dimensão da formação do povo brasileiro fortemente marcado pelo abandono e
exclusão, resultando numa sociedade longe de uma carta de direitos mínima.

47

Sobre a disposição de brancos, povos indígenas e negros numa hierarquia racial rígida, ver o
primeiro capítulo desta tese no qual esta temática é aprofundada.
48
É importante destacar o papel que a sublevação tenentista em São Paulo, em 1924, teve
para o movimento modernista, conferindo-lhe um tom mais nacionalista. "Os modernistas [...]
tinham descoberto a dimensão mais ampla de seu movimento e teciam eles próprios a relação
experimentada muitas vezes depois, pelos analistas, entre os acontecimentos políticos de
[19]24 em São Paulo e a mudança de rumos que se iria operar na literatura. [...] a revolução de
[19]24, surgida na onda crescente do tenentismo, por sua vez iniciada no levante do Forte em
[19]22 e de onde sairia o que viria a ser a coluna Prestes, além de revelar para os modernistas
uma nova dimensão de seu movimento, abriu caminho para uma longa série de explicações da
reviravolta nacionalista de [19]24.” (MORAES, 1978, p. 76).
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Macunaíma e seus irmãos, que não têm residência fixa, são aqueles
homens deslocados da sociedade brasileira que, como destacado acima,
fazem parte do fértil repertório da literatura brasileira. A busca pela pedra
mágica os obriga a sair de sua terra natal. A muiraquitã, ou a luta do homem
desvalido em sua pobre sobrevivência em meio a um capitalismo atrasado, é,
para Macunaíma, uma questão de vida ou morte. O trabalho para os homens
expulsos do campo e a terra para os povos indígenas são também uma
questão de vida ou morte. Trabalho e terra são as muiraquitãs de camponeses
e povos indígenas.

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa
gente. Era preto retinto e filho do medo e da noite. Houve um
momento em que o silêncio foi tão grande escutando o
murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma
criança feia. Essa criança é que chamaram Macunaíma.
(ANDRADE, 2008, p. 13).

Os irmãos são filhos do medo. De que medo nos fala o romance? O
medo que vai acompanhar as andanças de Macunaíma pelo Brasil. O medo
que está presente na vida cotidiana dos desvalidos na eterna luta pela
sobrevivência em meio a todo tipo de hostilidade. O livro, em sua narrativa
feérica, leva os personagens a um patamar de suspensão da paz de viver. Não
há respiro. Não há sossego. Eles têm o medo como companhia.
Em uma passagem, Macunaíma é repreendido severamente pela mãe
em função de um malfeito seu. Então, ela toma uma medida drástica:

Então a velha teve uma raiva malvada. Carregou o herói na
cintura e partiu. Atravessou o mato e chegou no capoeirão
chamado Cafundó do Judas. Andou légua e meia nele, nem se
enxergava mato mais, era um coberto plano apenas
movimentado com o pulinho dos cajueiros. Nem guaxe
animava a solidão. A velha botou o curumim no campo onde
ele podia crescer mais não e falou:
– Agora vossa mãe vai embora. Tu ficas perdido no coberto e
podes crescer mais não. (ANDRADE, 2008 p. 23).

Estamos diante de uma representação do abandono radical e
"necessário" às populações empobrecidas do Brasil. Face ao abandono maior
que provém do Estado brasileiro autocrático, a esta população não resta outra
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opção senão preparar os filhos desde cedo a contar somente consigo mesmo.
A solidão era tanta que nem o canto do guaxe ele tinha para lhe fazer
companhia. O gesto da velha índia tapanhumas é marcado por uma brutalidade
contra uma criança. Neste trabalho, a violência contida no romance é
apreendida como uma representação de uma sociabilidade que se constitui em
uma sociedade produzida pelo capitalismo gestado pela via colonial. A
violência do abandono materno é proporcional ao abandono a que ela, a mãe,
também está submetida. A punição a Macunaíma se dá porque a mãe
precisava alimentar seus dois outros irmãos.
– Inda que mal lhe pergunte, mãe, porque a senhora arranca
tanta pacova assim!
– Levar pra vosso mano Jiguê com a linda Iriqui e pra vosso
mano Maanape que estão padecendo fome. (ANDRADE, 2008,
p. 22-23).

O gesto extremo se deu neste contexto de luta da mãe para matar a
fome dos filhos. Desenvolve-se uma educação pautada na violência doméstica.
O aprendizado de Macunaíma é ancorado na dor e na solidão.
E desapareceu. Macunaíma assuntou o deserto e sentiu que ia
chorar. Mas não tinha ninguém por ali, não chorou não. Criou
coragem e botou pé na estrada, tremelicando com as
perninhas de arco. Vagamundou de déu em déu semana, até
que topou com o currupira moqueando carne, acompanhado do
cachorro dele Papamel. E o currupira vive no grelo do
tucunzeiro e pede fumo pra gente:
– Meu avô, dá caça pra mim comer?
– Sim, Currupira fez. (ANDRADE, 2008, p. 23).

Esta passagem singular da obra de Mário nos coloca diante uma
particularidade da sociedade brasileira: a humilhação a que os desvalidos são
obrigados a se submeter cotidianamente na luta pela vida. Ele assuntou um
deserto que se lhe abria pela frente. Deserto que é o tornar-se adulto em
condições extremas. Deserto que é a ausência de possibilidades materiais
adequadas para a existência de uma criança em formação. Só lhe restou
engolir o choro porque, nessas circunstâncias, entregar-se à dor poderia ser
sua ruína. Macunaíma vagou de "déu em déu" pelo mundo no caminho de volta
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para casa. Sem a mãe ou outro adulto que o protegesse, só lhe restou
contrariar a ordem materna que interditava seu crescimento. Fez-se homem
ainda criança.
– O que você está fazendo na capoeira, rapaiz!
– Passeando
– Não diga!
– Pois é, passeando...
Então contou o castigo da mãe por causa dele ter sido
malévolo pros manos. E contando o transporte da casa de
novo pra deixa onde não tinha caça deu uma grande
gargalhada. O currupira olhou para ele e resmungou:
– Tu não é mais curumi, rapaiz, tu não é mais curumi não...
Gente grande que faiz isso... (ANDRADE, 2008, p. 23/24).

No Brasil de Macunaíma, o processo de industrialização sob os marcos
da via colonial de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, obriga a
população a amadurecer precocemente para garantir uma autonomia que
permita sobreviver em decorrência dos imperativos determinados pela
ausência de condições materiais de existência.
Além disso, em face à diversidade étnica na composição da população
brasileira, os setores dominantes não encontraram no "nacional" o trabalhador
ideal para essa nova sociedade. Macunaíma, enquanto uma representação,
não é, pois, o trabalhador imaginado, uma vez que o preconceito contra os
"nacionais" era parte constitutiva das classes dominantes do início do século.
Os atributos dessas vivências sem nenhum parâmetro, valores de sociabilidade
ou ética humana, se expressam no personagem criado por Mário de Andrade
da forma como os ideólogos dominantes do período os viam naqueles anos do
início do século XX: uma pessoa sem caráter, ou seja, um povo em que não se
pode confiar.
O nosso povo é de um natural indolente e não se presta
geralmente ao serviço da agricultura. Os operários nacionaes
entendem que com esse serviço se degradam e não o querem
prestar, preferindo comer lá no seu canto um pedaço de
rapadura e beber uma chicara de café, a adquirir por meio do
trabalho agricola os meios de alimentarem-se melhor em suas
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choupanas. (Congresso Agrícola49,
NAXARA, 1998, p. 66-67).

1878,

p.

241

apud

O romance apreende em inúmeras passagens o ideário em curso na
passagem do século XIX para o século XX, contido nos anais do Congresso
Agrícola de 1878, ou mesmo na percepção da elite intelectual brasileira sobre
os povos indígenas apontados como entrave para o progresso (LACERDA,
2007; MELO, 2007). Esta marca de seu trabalho advém do fato de a literatura
ser uma forma de expressão constituída historicamente, ela é um "mundo
verdadeiro das coisas de mentira".50 Ela não é um objeto fora do tempo. Ela é
pura temporalidade, não importa a forma eleita pelo autor, pois traz sempre
consigo os traços e as evidências do real (CANDIDO, 2010; GINZBURG, 2012;
PESAVENTO, 2006).
O romance capta esse "mundo verdadeiro" da ideologia vigente em seu
tempo, pois o personagem Macunaíma possui as características próprias do
que se pensava ser o homem brasileiro. Um pensamento, certamente,
ideologizado e produzido pelos intelectuais a serviço da autocracia burguesa.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou
mais de seis anos não falando. Si o incitava a falar exclamava:
– Ai! que preguiça!...
e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no
jirau da paxiúba, espiando o trabalho dos outros e
principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e
Jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar
cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em
dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém. (ANDRADE,
2008, p. 13).

A indolência e a falta de ânimo para o trabalho, inscritas nos anais do
Congresso Agrícola, foram apreendidas pelo romance nesta passagem, mas
estão presentes em toda a obra. A expressão "Ai! que preguiça!" é recorrente
ao longo livro – o que ressalta a pouca ou nenhuma disposição para o labor por

49

Congresso Agrícola. 1878. Collecção de Documentos. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1878. (Cf.
Naxara, 1998).
50
Expressão cunhada por Sandra Jatahy Pesavento que dá nome a seu artigo “Este mundo
verdadeiro das coisas de mentira: entre a arte e a história”. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, n. 30, 2002.
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parte do personagem Macunaíma. Além de sua preguiça quase atávica, sua
personalidade "malandra" o leva a explorar e enganar seus irmãos.
Assim como aquele Congresso Agrícola, Euclides da Cunha expressou
em sua obra o desconforto ao encarar o sertanejo quando, a serviço do jornal
O Estado de São Paulo, foi cobrir os conflitos em Canudos. Deste material
jornalístico nasceu uma das grandes obras da literatura brasileira: Os Sertões.
Neste livro, Euclides diferencia o mestiço do litoral e do sertão. Para ele, o
homem do litoral foi submetido à miscigenação com negros e o sertanejo seria
uma mistura do bandeirante paulista com os índios. Em que pese o sertanejo
ser visto também como uma sub-raça, ele seria superior ao mestiço do litoral,
pois se desenvolveu no isolamento (NAXARA, 1993/1994).
O sertanejo de Euclides, Macunaíma e seus irmãos, como emblema do
povo brasileiro, passaram ao largo das pautas dos diferentes governos
autocratas da República Velha. O fim de Canudos, como se sabe, foi um
massacre da população de origem camponesa refugiada naquele povoado, no
interior da Bahia.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo,
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem
firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe
dá um caráter de humildade deprimente. (...) uma simplicidade
a um tempo ridícula e adorável.
É o homem permanentemente fatigado.
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em
tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na
tendência constante à imobilidade e à quietude. (CUNHA,
1979, 35-36 apud NAXARA, 1993/1994, p. 35-36).

O desenho de Macunaíma expressa o pensamento em curso no interior
das elites intelectuais e da classe dominante brasileiras, sobre o como esses
grupos percebiam e pensavam ser o homem brasileiro empobrecido e excluído
da vida política e econômica do país e que, ante as transformações a que é
submetido, perde também sua cultura. Há um momento em que Macunaíma
torna-se adulto. E no que ele se transforma? No Quasímodo de Vitor Hugo,
recuperado por Euclides da Cunha, para definir o sertanejo: "[Macunaíma] Foi
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desempenando crescendo fortificando e ficou do tamanho dum homem taludo.
Porém a cabeça não molhada ficou pra sempre rombuda e com carinha
enjoativa de piá" (ANDRADE, 2008, p. 25). Macunaíma, nesta caracterização, é
"desgracioso, desengonçado, torto" como o sertanejo de Euclides. Além de
uma natural indolência, como a expressa no Congresso Agrícola de 1878.
O corpo imenso e a cabeça pequena e enjoativa de uma criança revelanos um homem sem qualidades próprias da razão. Decorre desta estrutura um
personagem que age sempre por impulso, afinal, com uma cabeça
comprometida, suas faculdades racionais também o são. Sua preguiça atávica
se manifesta frente à necessidade de trabalhar. Nesta passagem, com ele e os
irmãos já em São Paulo, tal é a reação de Macunaíma diante do trabalho; mas,
também, frente a um novo mundo a que foi exposto em sua peregrinação em
busca da muiraquitã. Um mundo em que ele não domina os códigos aos quais
estava habituado lá no fundo do mato-virgem, sua terra natal.
Porém entrando nas terras do igarapé Tietê adonde o burbon
vogava e a moeda tradicional não era mais cacau, em vez,
chamava arame contos contecos milréis borós tostão
duzentorréis quinhentorréis, cinquenta paus, noventa
bagarotes, e pelegas bagarotes xenxéns caraminguás selos
bicos-de-coruja massuni bolada calcáreo gimbra siridó bicha e
pataracos, assim, adonde até liga pra meia ninguém comprava
nem por vinte mil cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado.
Ter de trabucar, ele, herói!... Murmurou desolado:
– Ai que preguiça!...
Resolveu abandonar a empresa, voltando pros pagos de que
era imperador. (ANDRADE. 2008, p. 51).

Contos, borós, tostão, bagarotes, bagarotes, xenxéns e gimbra... Mário
de Andrade faz um inventário dos mais diversos nomes para designar o
dinheiro. Essa profusão de significados denota também a mudança radical que
se operou na vida de Macunaíma e seus irmãos quando decidiram sair em
busca da muiraquitã que lhes proporcionaria ser marupiara ou uma vida de
muita sorte. Mas, diante desse labirinto de sentidos que a cidade macota de
São Paulo lhes apresentava, ficou claro para o herói que o preço para
recuperar a pedra verde seria alto: "ter de trabucar, ele, herói!... Murmurou
desolado: - Ai que preguiça!...". Frente ao trabalho extenuante que se
avizinhava, foi acometido pela preguiça que lhe seria peculiar – e o desejo de
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retornar às origens apareceu. É o homem "permanentemente fatigado" de que
nos fala Euclides da Cunha.
Macunaíma é o sertanejo de Os Sertões, mas sem a força que lhe atribui
Euclides – o sertanejo é antes de tudo um forte – enquanto nosso herói, sem
nenhum caráter, é secundado pelos irmãos ao longo de sua jornada. O
sertanejo tem "o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso,
aparenta a translação de membros desarticulados" e Macunaíma com suas
perninhas em arco, tremelicando. Assim, é o homem brasileiro, tanto no ensaio
de Euclides quanto na dramaturgia de Mário de Andrade. São esses sujeitos
que vão migrar para as grandes cidades no Brasil, em processo de mutação na
economia capitalista, no limiar do século XX. Os homens e as mulheres, da
derrotada Canudos, são os Maanapes, os Jiguês e os Macunaímas em busca
da fortuna marupiara na São Paulo macota que concentrava a força do capital.
O movimento populacional que o capitalismo produziu no mundo trouxe
para o Brasil um contingente imenso de imigrantes estrangeiros, em sua
maioria procedente da Europa. Esses homens e mulheres, em geral, vindos do
campo afluíram, sobretudo, para os centros urbanos onde se concentravam as
possibilidades de trabalho na moderna indústria capitalista. Esse movimento de
populações é um fenômeno específico do processo de industrialização que
teve lugar, sobretudo, na Europa durante a Revolução Industrial do século XVIII
e que se repetiu no Brasil na passagem do XIX para o XX.
No entanto, segundo Maria Cristina Cortez Wissenbach (1998), o Brasil
teria características próprias no tocante à mobilidade interna que antecedeu a
industrialização do século XX. A movimentação contínua de imensos
contingentes populacionais marcou a formação do país.
A existência de populações tradicionalmente nômades marcou
a fisionomia de extensas regiões do Brasil colonial e imperial.
Excluindo zonas de povoamento mais denso e estável,
localizadas no litoral e nos centros urbanos, a dispersão em
grandes extensões geográficas, a mobilidade e a miscigenação
foram características que marcaram a fisionomia e o viver de
largos contingentes que se deslocavam periodicamente no
interior de uma mesma área ou em direção a outros pontos do
país. (WISSENBACH, 1998, p. 56).
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Esse intenso movimento populacional como característica da formação
do Brasil também foi ressaltado por Caio Prado Júnior em sua obra de 1942
(2000). Ele destaca o olhar estrangeiro sobre a população interiorana na figura
de Saint-Hilarie que já se assemelhava a Euclides da Cunha, Oliveira Viana,
Nina Rodrigues e tantos outros que se dedicaram a expor as aparências do
povo empobrecido. Dissertando sobre o povoamento das Minas Gerais e de
São Paulo, Caio Prado Júnior informa:
Saint-Hilaire, que andou em 1820, notará a coexistência de
dois tipos de população: o fundo primitivo, constituído
sobretudo de mestiços de índio, e a imigração recente de
mineiros. Achou os habitantes primitivos grosseiros e apáticos,
de hábitos rudes; enquanto nos colonos recentes assinala
qualidades de inteligência, maior atividade, polidez e
hospitalidade. (PRADO JÚNIOR, 2000, p. 73).

Há uma mesma percepção sobre esses homens que constituem o povo
brasileiro fora dos quadros da autocracia. Tanto Saint-Hilaire quanto Euclides
da

Cunha,

num

arco

temporal

mais

alongado,

expressaram

visões

semelhantes: "primitivos grosseiros e apáticos" para Saint-Hilaire e uma
"preguiça invencível, a atonia muscular perene" para Euclides da Cunha. Um, o
viajante francês que por aqui esteve no início do século XIX, e o outro, um
jornalista brasileiro, um século depois. Observa-se a permanência de uma
percepção do que seria esse homem brasileiro no fundo do tempo. Este
homem, de Saint-Hilaire e Euclides, atravessou o limite do real e adentrou, pela
escrita de Mário de Andrade, à ficção e trouxe aquele "mundo verdadeiro das
coisas de mentira" (PESAVENTO, 2002) encarnado na figura de Macunaíma.
Esta intensa mobilidade populacional que caracterizou a sociedade
brasileira é que estabeleceu o solo histórico onde repousa a ficção andradina.
Solo da desgeografização, aqui reivindicado com nova significação. Um
território imenso para saque do período colonial e, posteriormente, para a
exploração do capitalismo hipertardio. A saga de Macunaíma pelo Brasil é uma
representação desse homem que traz consigo traços de uma infixidez. Esta
marca da impermanência tem suas raízes na colônia e atravessou os séculos.
Está mesma colônia deu os determinantes históricos para engendrar um
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capitalismo muito próprio do Brasil – qual seja: a via colonial de
desenvolvimento.

Mobilidade provocada, sem dúvida, por um sistema que
relegava aos homens livres um viver à margem e um
aproveitamento residual, a estrutura da sociedade escravocrata
engendrou homens andarilhos, 'sem vínculos, despojados, a
nenhum lugar pertenceram e a toda parte se acomodaram'.
Mobilidade intensificada pelo monopólio da propriedade da
terra, pelos grandes latifúndios e pela presença de escravos,
num território que oferecia grandes extensões ainda não
ocupadas, mudar de lugar sempre foi hábito dos homens livres
pobres. (WISSENBACH, 1998, p. 57).

Este quadro, desenhado por Wissenbach (1998), adentra ao século XX,
quando houve significativa alteração na distribuição da população entre campo
e cidade, resultado das demandas da indústria nascente, do êxodo provocado
pela libertação legal dos trabalhadores do regime da escravidão e das
migrações internas decorrentes dos ciclos das secas.
Aspecto menos conhecido do que a imigração estrangeira, é
necessário sublinhar aqui o peso das migrações internas,
significativas em cidades como o Rio de Janeiro e Recife, e em
São Paulo sobretudo a partir dos anos de 1920, indicando as
inferências que fatos socioeconômicos e políticos provocavam
na dispersão das populações nacionais. (WISSENBACH, 1998,
p. 91).

O entendimento que as oligarquias tinham sobre a incompatibilidade dos
povos indígenas e negros para com o que consideravam padrões de
civilização, foi apreendido numa passagem do livro que revela o espanto de
Macunaíma frente as novidades que a cidade de São Paulo oferecia aos
irmãos retirantes do fundo do mato-virgem.
A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com
os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as
malocas temíveis. E aquele diacho de sagüi-açu que o
carregava pro alto do tapiri tamanho que dormira... Que mundo
de bichos! que desproposito de papões roncando, mauaris
juruparis sacis e boitatás nos atalhos nas socavas nas cordas
dos morros furados por grotões donde gentama saía muito
branquinha branquíssima, de certo a filharada da mandioca!...
A inteligência do herói estava perturbada. As cunhãs rindo
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tinham ensinado pra que o sagüi-açu não era sagüim não,
chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha
ensinaram que todos aqueles piados berros cuquiadas sopros
roncos esturros não eram nada disso não, eram mas clácsons
campainhas apitos buzinas e tudo e tudo era máquina. As
onças pardas não eram onças pardas, se chamavam fordes
hupmobliles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os
tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez
eram caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos
relógios faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes
chaminés... Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina!
O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia.
Voltava a ficar imóvel escutando assuntando maquinando
numa cisma assombrada. (ANDRADE, 2008, p. 52-53).

Esta passagem evoca a tal incompatibilidade para a civilização dos
povos indígenas e os brasileiros de ascendência africana presente no ideário
da autocracia brasileira. Macunaíma tem sua inteligência perturbada diante dos
signos da modernidade capitalista que São Paulo, a cidade macota, lhe
apresenta. Ele lê a cidade a partir de seus referenciais vindos lá do fundo do
mato-virgem, ou seja, ele não compreende a nova realidade. Dois Brasis se
digladiam neste trecho: o homem do campo e seu mundo rural e a cidade de
São Paulo – então, passando por um processo acelerado de desenvolvimento
de modernização capitalista. O choque era inevitável.
Mas, como os segmentos autocratas entenderam esses homens sem o
devido preparo, como o nosso herói e seus irmãos, para viver uma realidade
tão radicalmente oposta? Empecilho, segundo Hermann Von Ihering, diretor do
Museu Paulista, que propunha abertamente o extermínio dos povos indígenas
(VON Ihering apud MELO, 2007, p. 42). E também incompatíveis "com a

grandeza e a civilização de uma nação tão adiantada", segundo proprietário de
engenhos do recôncavo baiano, o Barão de Paraguassú. Este latifundiário
fazia, igualmente, apologia dos linchamentos de negros nos EUA: "Os norteamericanos, matando-os em praça pública, sentem que o elemento negro é
incompatível com a grandeza e a civilização de uma nação tão adiantada"
(ARAGÃO51 apud ALBUQUERQUE, 2009, p. 191).
A migração do homem do campo para as cidades, no processo de
desenvolvimento do capitalismo na Europa e nos EUA, foi, em geral, dramática.

51

Francisco Moniz Barreto de Aragão, Visconde de Paragassú.
141

O caso brasileiro não fugiu à regra. O romance apreende esse momento vivido
por esses homens e o estranhamento produzido pelo desconhecimento dos
novos signos a que não estavam habituados: "As onças pardas não eram
onças pardas, se chamavam fordes hupmobliles chevrolés dodges mármons e
eram máquinas" (ANDRADE, 2008, p. 53). É esse estranhamento que deixa
Macunaíma com a inteligência perturbada, posto que o conhecimento que lhe
dava segurança lá no fundo do mato-virgem não lhe oferecia nenhum suporte
para entender ou enfrentar a nova realidade.
Então, Macunaíma se depara, mais uma vez, com o viver improvisado,
"O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia. Voltava a ficar
imóvel

escutando

assuntando

maquinando

numa

cisma

assombrada”

(ANDRADE, 2008, p. 53). A solidão do desconhecido é sua companheira
novamente. Solidão do abandono e da desproteção vividos quando foi relegado
a um isolamento por sua mãe, a velha índia tapanhumas em sua infância. Mas
não tinha ninguém por ali, não chorou não. Criou coragem e botou pé na
estrada, tremelicando com as perninhas de arco" (ANDRADE, 2008, p. 23). O
abandono seja pessoal seja pelo Estado, obriga os sujeitos a encontrarem
formas de sobrevivência. Macunaíma – aqui entendido como símbolo do
homem brasileiro que não teve guarida naquele Estado autocrático – foi
empurrado ao improviso. Não pôde chorar quando criança e teve o assombro
a guiar seu aprendizado na cidade grande.
O que é preciso reter desse embate de culturas tão díspares – o meio
rural e a cidade industrial, no interior de uma mesma sociedade – é a
percepção que tais segmentos autocratas tinham desses homens e mulheres
em sua luta por sobrevivência numa ordem social completamente hostil à sua
existência. As proposituras do Barão de Paraguassú e de Hermann Von Ihering
advêm justamente da não compreensão da "inteligência perturbada" de que
nos fala Mario de Andrade. Incompreensão ditada pela forma mesma como a
autocracia se põe na vida pública.
Na autocracia brasileira, o Estado, como abstração, reflete somente a
figura da classe dominante e dos setores médios. O restante da população,
que também constitui (ou deveria constituir) o Estado, é excluído da
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participação política na esfera estatal em geral, por meio da violência
institucional que garante o pleno funcionamento da autocracia.
Aprisionada numa classe inacabada que não conseguiu sequer
desenvolver plenamente o capitalismo brasileiro, a burguesia autocrática
apreende os demais grupos como sujeitos inferiores e incapazes. Assim, como
Macunaíma não dominava os novos códigos da vida urbana, a autocracia
também não soube ler a complexidade da formação do povo brasileiro. 52
Macunaíma seguiu suas fabulações sobre o viver na cidade. E,
sobretudo, da relação do homem urbano, a quem ele chama de filhos da
mandioca, com a Máquina, tão inacessível a ele.

Tomou-o um respeito cheio de inveja por essa deusa deveras
forçuda, Tupã famanado que os filhos da mandioca chamavam
Máquina, mais cantadeira que a Mãe-d'água, em bulhas de
sarapantar. [...] Então resolveu ir brincar com a Máquina pra
ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as três
cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era
uma gorda mentira antiga, que não tinha deus não e que com a
máquina ninguém não brinca porque ela mata. (ANDRADE,
2008, p. 53).

Em suas elucubrações sobre a semelhança de Tupã com a Máquina,
temos a descrição dos signos da modernidade industrial que tanto perturba
Macunaíma.
A máquina não era Deus não, nem possuía os distintivos
femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens.
Se mexia com eletricidade com fogo com água com vento com
fumo, os homens aproveitando as forças da natureza. Porém
jacaré acreditou? nem o herói! Se levantou na cama e com um
gesto, esse sim! bem guaçu de desdém, tó???????! batendo o
antebraço esquerdo dentro do outro lado, mexeu com energia a
munheca direita para três cunhãs e partiu. Neste instante,
falam, ele inventou o gesto famanado de ofensa: a pacova.
(ANDRADE, 2008, p. 53).

Em suas meditações, o nosso herói identifica a relação dos filhos da
mandioca com a Máquina.
52

A “complexidade da formação do povo brasileiro” é aqui entendida na especificidade referida,
dado que todo ser, assim como todo fenômeno histórico, é complexo em sua unicidade.
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Macunaíma passou então uma semana sem comer nem
brincar só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da
mandioca com a Máquina. A Máquina era que matava os
homens, porém os homens é que mandavam na Máquina...
Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem
mistério e sem força da máquina sem mistério sem querer sem
fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava
nostálgico assim. Até que uma noite, suspenso no terraço dum
arranhacéu com os manos, Macunaíma concluiu:
– Os filhos da mandioca não ganham da máquina nem ela
ganha deles nesta luta. Há empate.
Não concluiu mais nada porque inda não estava acostumado
com discursos porém palpitava pra ele muito embrulhadamente
muito! que a máquina deveria ser um deus de que os homens
não eram verdadeiramente donos só porque não tinham feito
dela uma Iara explicável mas apenas uma realidade do mundo.
De toda essa embrulhada o pensamento dele sacou bem
clarinha uma luz: Os homens é que eram máquinas e as
máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma
gargalhada. Percebeu que estava livre outra vez e teve uma
satisfa mãe. Virou Jiguê na máquina telefone, ligou pros
cabarés encomendando lagosta e francesas. (ANDRADE,
2008, p. 53-54).

Nesta passagem da obra, o designativo "Máquina", enquanto uma
percepção de Macunaíma, é grafado com inicial maiúscula, pois expressa a
sua compreensão como um Deus equiparado a Tupã. Assim, como o
personagem leu o mundo urbano, na passagem imediatamente anterior a esta,
a partir de seus referenciais vindos lá do fundo do mato-virgem, ele igualmente
procedeu com a leitura da divindade. Na medida em que ele percebe o engano,
a grafia é alterada para inicial minúscula. Este recurso de forma possibilitou a
mutação da "Máquina" deificada em máquina mundana. O que nos revela um
Macunaíma, do mesmo modo, adentrando à São Paulo, cidade macota, e a
consequente perda de suas referências.
Macunaíma, "muito embrulhadamente muito", no mesmo processo de
perda da aura de deidade da Máquina, observa os filhos da mandioca sem o
mistério que é peculiar ao mundo do fundo do mato-virgem: "a máquina deveria
ser um deus de que os homens não eram verdadeiramente donos só porque
não tinham feito dela uma Iara explicável, mas apenas uma realidade do
mundo" (ANDRADE, 2008, p. 54). Macunaíma percebe, então, toda força da
modernidade. O que era deus para ele tornou-se apenas uma realidade do
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mundo. O romance, nesta passagem, retira o véu que encobre o mundo
moderno, o desencanta e nos revela sua face crua. A cidade é aquele locus
ermo que fez nosso herói estremecer quando ele, abandonado pela mãe,
"assuntou o deserto e sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por ali, não
chorou não. Criou coragem e botou pé na estrada, tremelicando com as
perninhas de arco" (ANDRADE, 2008, p. 23). E desbravando os signos da
cidade, é que ele foi, aos poucos, se fazendo forte, apesar de seu caráter
dúbio, para sobreviver e alcançar a muiraquitã.
"Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens".
Com esta assertiva, o romance apreende os dissabores de viver as
transformações promovidas pelo desenvolvimento do capitalismo, que,
naqueles anos de 1920, se concentrou no estado de São Paulo – com especial
destaque para a capital. Um dissabor vivido pelo nosso herói. No entanto, esse
descompasso entre o viver "lá do fundo do mato virgem" e a cidade era
corrente na sociedade brasileira de então. A vida moderna, com todas as
inovações produzidas pelas novas forças produtivas, traça uma linha divisória
bem distinta entre as formas de viver em grupo.
Em seu estudo sobre a cidade de São Paulo nos anos de 1920, Nicolau
Sevcenko (2009) assim a descreve, desenhando um quadro muito próximo
daquele figurado em Macunaíma.

De tal modo o estranhamento se impunha e era difuso, que
envolvia a própria identidade da cidade. Afinal, São Paulo não
era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem de
mestiços; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem
americana, nem europeia, nem nativa; nem era industrial,
apesar do volume crescente das fábricas, nem entreposto
agrícola, apesar da importância crucial do café; não era
tropical, nem subtropical; não era ainda moderna, mas já não
tinha mais passado. Essa cidade que brotou súbita e
inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da
chuva, era um enigma para seus próprios habitantes,
perplexos, tentando entendê-lo, enquanto lutavam para não
serem devorados. (SEVCENKO, 2009, p. 31).

Foi a São Paulo macota ou um cogumelo que brotou depois da chuva
que acolheu Macunaíma. Assim, o romance nos diz sobre o impacto da cidade
sobre nosso herói: "Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina! O herói
aprendendo calado. De vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel
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escutando assuntando maquinando numa cisma assombrada” (ANDRADE,
2008, p. 52-53).
Em outra obra sobre a vida cultural na República Velha, tendo como
pano de fundo a então capital federal, Rio de Janeiro, Nicolau Sevcenko (2009)
mais uma vez destaca o choque provocado pela modernidade.
Todos os alicerces da sensibilidade romântica tradicional são
rapidamente corroídos até a completa dissolução. Os cronistas
acompanham desolados os seus estertores, pranteando-os um
a um. Abundam as exprobrações contra a "tecnologia e a
ciência", a "mecanização e a metodização" da vida moderna,
que mataram os ideais do Amor, da Arte e do sentimento. as
súbitas transformações sociais dos tempos recentes,
franqueando as portas da ambição e do oportunismo,
materializaram as paixões, transformando-as em interesses. A
aceleração do ritmo de vida pôs fim aos longos noivados. A
substituição da sociabilidade dos salões pela das ruas, praças
e jardins acabou com os namoros e instituiu o império do flirt.
Um cronista nota mesmo, com desgosto, que "já hoje o puzzle
toma mais tempo que o amor". (SEVCENKO, 2009, p. 120).

Em outra passagem, Nicolau Sevcenko nos traz, por meio de crônicas
de Lima Barreto, um processo de fetichização da mercadoria.
Lima Barreto escreve, em 1913, um dos primeiros contos sobre
um tema que depois se banalizaria. É a história de uma mulher
que se apaixona por um carro, entregando-se em adultério a
um homem inexpressivo para poder usufruir dele. Igualmente
reveladora do mesmo tema é a narrativa do cronista, cujo
amigo se apaixonara perdidamente por um manequim de
cera... que vivia sempre na moda. Em ambos os casos, o
objeto da paixão passa do humano para a coisa, do pessoal
para a mercadoria. (SEVCENKO, 2009, p. 122).

Esta relação – em que a mercadoria ganha aura humana – Mário de
Andrade destaca, igualmente, em sua obra, quando Macunaíma conclui que
"Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens"
(ANDRADE, 2008, p. 54). São as condições concretas da modernidade
capitalista que são figuradas nas crônicas de Lima Barreto e em Macunaíma.
Ambos apreenderam a coisificação do homem e a humanização dos objetos.
No mesmo sentido que Nicolau Sevcenko, temos o destaque para a
cidade moderna no trabalho de Monica Pimenta Velloso (2010).
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A imposição da pontualidade, calculabilidade e exatidão
implicaria a hipertrofia da cultura objetiva e a atrofia da
individual, levando ao extremo as atitudes do indivíduo. A
metrópole moderna torna-se cenário da despersonalização. A
mente do indivíduo é atravessada pela exterioridade da
"economia monetária", traduzindo-se na experiência da
fragmentação, da multiplicidade e do choque. (VELLOSO,
2010, p. 53).

A despersonalização, à qual alude Monica Pimenta Velloso, é a marca
central do processo de modernização capitalista que destrói formas tradicionais
de viver e dilui o indivíduo na vida das multidões dos grandes centros urbanos.
Assim, "A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros
da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis"
(ANDRADE, 2008, p. 52-53). Nesta passagem, Macunaíma depara-se com o
estranhamento frente a esta metrópole que perturba sua percepção do mundo
que era referendada por sua vivência na uraricoera. Longe de lá, tudo era
novidade, assustador, amedrontador e ameaçador.
A modernidade alcança o espaço urbano que se modifica velozmente.
Claudia Oliveira (2010) aponta para essa dimensão em seu trabalho sobre a
ação da administração de Pereira Passos no Rio de Janeiro das primeiras
décadas do século XX.

A partir de 1902, até a década de 1930, primeiramente com
Pereira Passos à frente da administração municipal e,
posteriormente, com Gustavo Sampaio, o governo municipal
investe sobre a capital federal dando início a um violento
processo de arrasamento do "Rio antigo" e de construção do
"Rio moderno". Buscavam redefinir as feições da cidade
procurando "apagar da paisagem urbana tudo aquilo que,
originário do passado colonial, pudesse ser associado ao
atraso". A imagem da cidade "decadente" recaía especialmente
sobre as áreas empobrecidas cujas propriedades pertenciam
às populações tradicionais ou às camadas trabalhadoras: ou
seja, a transformação de áreas fundamentais ao crescimento
da cidade estava obstaculizada pelos seus maiores símbolos
do "arcaísmo". (OLIVEIRA, 2010, p. 114-115).

A leitura de Claudia Oliveira coaduna-se com o que tem sido aqui
identificado como o povo pobre que vive, de forma improvisada, seu destino –
por estar fora da ordem estatal e de seus referenciais culturais. O Estado
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autocrático brasileiro não incorporou grande parte da população brasileira, seja
por meio de políticas públicas que salvaguardassem uma carta de direitos, seja
na inserção ao mundo do trabalho. No caso da reforma urbana pela qual
passou o Rio de Janeiro, a população pobre teve o mesmo destino de
Macunaíma e seus irmãos: a expulsão de seu espaço tradicional de moradia e
nenhuma política de habitação que pudesse proteger. Reformas, aliás,
realizadas por meios violentos promovidos pelo Estado. O vil metal do
arrivismo da burguesia autocrática se impôs frente às necessidades humanas.
O mesmo vil metal que alienou Macunaíma da posse de sua muiraquitã.
Em seus estudos sobre o modernismo mineiro, Helena Bomeny (1994)
observa a mesma lógica excludente da população pobre nas reformas urbanas
e no projeto de construção da nova capital mineira, Belo Horizonte, construída
em fins do século XIX. E, também, revela a subalternidade de nossa classe
dominante a valores importados, sobretudo, da Europa. Ela afirma que,
O fato é que as grandes reformas foram inspiradas por um
ideal de depuração dos costumes, saneamento de hábitos,
superação do “barbarismo" africano impregnado na cultura
brasileira, sempre comparada à europeia. O que estava em
questão, portanto, era a tradição envergonhada, inferiorizada
diante do mundo civilizado. (BOMENY, 1994. p. 55).

As novidades da São Paulo moderna que tanto confundiam Macunaíma,
e que o deixou com a inteligência muito perturbada, foram observadas por
Flora Süssekind (2006) num episódio pitoresco. Em uma crônica de 1911, Lima
Barreto tecia considerações sobre os erros na impressão de seus artigos, o
que ele atribuía à sua caligrafia de difícil entendimento. Então, indicaram-lhe o
uso de uma máquina de datilografia – o que foi prontamente rejeitado pelo
escritor. Para ele, era um equipamento fatigante e lhe impunha um trabalho
nauseante.

A hipótese de escrever direto a máquina não é sequer cogitada.
A impressão que se tem é de que escrever só é concebível a
mão, como se se tratasse de uma espécie de artesanato no qual
só houvesse lugar para a datilografia no momento de passar a
limpo o já escrito. Com a máquina, então, não se escreveria, se
passaria a limpo apenas. E mesmo isso lhe parecia
"nauseante!”. (SÜSSEKIND, 2006, p. 27).
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Mário de Andrade apreende em sua obra esse estupor diante das
inovações tecnológicas que a modernidade traz, vivido por Lima Barreto. As
revoluções constantes no sistema de produção de mercadoria produzem tal
estranhamento. Em sentido análogo à inépcia e à resistência de Lima Barreto
frente a uma máquina de datilografia, Macunaíma também teve que lidar com
suas inabilidades na cidade grande.
Os tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, em
vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos
relógios faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes
chaminés... Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina!
O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia.
Voltava a ficar imóvel escutando assuntando maquinando
numa cisma assombrada. (ANDRADE, 2008, p. 53).

Flora Süssekind mostra um grupo de intelectuais cariocas com as
mesmas dificuldades e resistências de Lima Barreto frente às novas
tecnologias que enterravam práticas de toda uma existência. Importa observar
que estamos tratando de um grupo cujos referenciais de sociabilidade estavam
incursos na mesma lógica civilizatória, portanto, mais preparado para as
adaptações que a vida moderna exigia. O quadro se agrava quando se trata do
restante da população empobrecida cultural e materialmente pelo capitalismo
atrasado. Uma população recém-saída do cativeiro, em sua maior parte, e que
teve que enfrentar a exclusão da vida social como um projeto racional da
burguesia autocrática. Uma população em sua maioria sem uma escolaridade
adequada que pudesse possibilitar o entendimento da sociedade moderna que,
também, enterrou aquele mundo arcaico de onde saíra. Uma população
permanentemente violentada desde o início da colonização, cujas atrocidades
sofridas vinham sendo permanentemente transfiguradas conforme seus
padrões de entendimento do mundo.
Assim, o romance traduz de forma singular as vicissitudes encontradas
pelo homem brasileiro empobrecido em sua luta por sobrevivência. Uma luta
que tem no imigrante seu grande antípoda para ingresso no mercado de
trabalho, a que se acresce a anulação gradual e permanente de suas formas
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de ser social, de seu modo de produção e reprodução próprio de sua cultura,
enfim.
Num desenho melancólico, Mário nos revela a angústia de Macunaíma
frente às novidades da metrópole: "O herói aprendendo calado. De vez em
quando estremecia. Voltava a ficar imóvel escutando assuntando maquinando
numa cisma assombrada" (ANDRADE, 2008, p. 53). Se, por um lado, Lima
Barreto e uma elite intelectual podem teorizar sobre os inconvenientes das
máquinas modernas, a Macunaíma, como figuração dos brasileiros excluídos
da sociedade civil, restou uma cisma assombrada. Assombro que advém da
constatação de que o não domínio da vida moderna e de seus equipamentos
significava a impossibilidade da aquisição de seu muiraquitã e a permanente
exclusão desse mundo. O preparo para a vida moderna foi historicamente um
papel da escola – que nasceu junto com a burguesia.53 No Brasil, a classe
dominante fez um movimento inverso: excluiu a população pobre dos bancos
escolares – o que acentuou ainda mais as assimetrias de classe e raça.
O desenvolvimento do capitalismo revoluciona a todo o momento as
forças produtivas. Este processo altera bruscamente formas tradicionais de
viver, provocando o estranhamento aqui pontuado. Esta alteração fica mais
patente na vida dos homens oriundos do meio rural que, uma vez expulsos do
campo, são obrigados a vender sua mão de obra nas indústrias, o que é
53

A escola como projeto burguês teve um percurso bastante acidentado e irregular no Brasil.
No primeiro capítulo, foi trabalhada a temática da educação escolar como modelo de exclusão
da população negra dos bancos escolares. É importante ressaltar que esta escola cumpre o
papel de preparar a população vinda do campo para o trabalho na indústria. Ester Buffa (2000.
p. 27-28), em seu estudo sobre educação, analisa os pressupostos de Adam Smith para o
ensino elementar. Segundo ela, "[...] Adam Smith [...] expõe, na Riqueza das nações, seu
pensamento sobre a educação, ao tratar dos gastos do soberano ou do Estado. Justifica a
necessidade de educar em função da divisão (parcelar) do trabalho: o exercício de uma
ocupação específica com operações bastante simples acaba imbecilizando os trabalhadores.
Assim, é conveniente que o Estado facilite, encoraje e até mesmo imponha a quase toda
população a necessidade de aprender os pontos mais essenciais da educação: ler, escrever,
contar e rudimentos de geometria e mecânica. O Estado, afirma ele, pode fazer isso com
poucos gastos e com enorme vantagem, de vez que um povo instruído é ordeiro, obedece aos
seus legítimos superiores e não é presa fácil de ilusões e superstições que dão origem a
terríveis desordens. Assim, a educação dos trabalhadores pobres tem por função discipliná-los
para a produção". (BUFFA, Ester. Educação e cidadania burguesas. In: BUFFA, Ester;
ARROYO, Miguel; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? São
Paulo: Cortez, 2000. p. 11-30). No nosso caso, esta função não foi uma bandeira da autocracia
brasileira, o que dificultou o acesso dos nacionais à vida urbana industrial. Macunaíma diante
de seu estupor precisaria de preparo para a nova vida na cidade. Mário de Andrade, no
entanto, indica que ele aprendeu sozinho: “O herói aprendendo calado. De vez em quando
estremecia”.
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radicalizado quando se trata de populações indígenas ou de caboclos ou
populações que advêm do Brasil rural. Decorre desta realidade das formações
capitalistas aqui associadas a uma forma própria de apropriação do conceito
desgeografização,

referido

ao

imenso

território

brasileiro

com

um

desenvolvimento assimétrico entre as diferentes regiões do pais. Assim, a saga
de Macunaíma e seus irmãos é a figuração desses homens em deslocamentos
constantes pelo território nacional.
O que se deve observar, no entanto, é como esta modernidade foi
apreendida pelos diferentes sujeitos. Este choque produziu desconforto
inclusive nos agentes detentores do poder de conduzir o desenvolvimento do
capitalismo; ou seja, a burguesia e os segmentos médios e os intelectuais
orgânicos. Todos, em diferentes graus, foram tocados pelas revoluções que o
sistema promove.
O contínuo revolucionamento [...] da produção, o abalo
constante de todas as condições sociais, a incerteza e a
agitação eternas distinguem a época burguesa de todas as
precedentes. Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu
séquito de crenças e opiniões tornadas veneráveis pelo tempo,
são dissolvidas, e as novas envelhecem antes mesmo de se
consolidarem. Tudo o que é sólido e estável se volatiza, tudo o
que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente
obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição
na vida, suas relações recíprocas. (MARX, 1997, p. 69).

No caso brasileiro, ainda que tenha sido objetivado um capitalismo
dependente e subordinado ao capital estrangeiro, as transformações foram
significativas. No momento em que Macunaíma chega a São Paulo e lê a
cidade a partir de seu próprio universo, Mário de Andrade arrola uma série de
marcas que atestam a nossa subordinação: clácsons fordes hupmobliles
chevrolés dodges caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógios
faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes chaminés. São signos
novos que perturbaram Macunaíma.
A nossa burguesia nasceu subordinada ao capital estrangeiro e sua
incompletude

histórica

gestou-se

frágil

e

impedida,

pelas

próprias

circunstâncias, de promover um desenvolvimento autônomo. São marcas que a
torna suscetível de soçobrar ante quaisquer crises, resultando daí o temor de
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qualquer mudança, tornando-a retrógrada, conservadora e demandatária de
apoios bonapartistas capazes de lhe garantir segurança e estabilidade.54 Daí
as conciliações, pelo alto, com os segmentos oligárquicos rurais – os quais
seria imperativo suplantar para liberar as forças produtivas necessárias a seu
próprio

desenvolvimento.

Uma

conciliação

que

sustenta

os

golpes

bonapartistas que cumprem a função de evitar movimentos que ampliem os
direitos, mesmo que nos marcos do liberalismo.
É em função do atraso desta classe que Carlos Eduardo O. Berriel
(1990) entende que Macunaíma expressaria em suas páginas exatamente o
atraso da burguesia brasileira. O autor vai identificar na forma literária que
Mário de Andrade optou pelas evidências deste atraso. Para Berriel,
[...] Macunaíma exprime a experiência da oligarquia cafeeira, e
sustenta-se do plasma da crise desta classe. A incompletude
da oligarquia enquanto classe burguesa alimenta formalmente
a obra e molda a composição das personagens. O impasse de
um sistema que deseja implantar modificações – formas do
novo – e é incapaz de romper com o tradicionalismo – o velho
–, esta contradição, [...], decide o andamento da obra.
(BERRIEL, 1990, p. 133).

Os impasses de uma classe acuada, apequenada e que não realiza
plenamente o seu papel histórico, estariam expressos na obra de Mario de
Andrade por meio das hesitações do autor na escolha mesma da forma
literária. Para Berriel, é possível identificar nesses impasses a natureza de
nosso capitalismo.
[...] é a segunda vez em que foi possível detectar uma oposição
entre manifestações de arcaísmo versus manifestações de
configuração burguesa desenvolvida. E ainda com a
positividade incidindo sobre o polo pré-capitalista da relação. A
primeira, quando Macunaíma somente é pleno na circunstância
da vida na mata-virgem, e quando passa para o presente
temporal da industrialização brasileira encontra a sua
desintegração como herói; e a segunda, quando Mario de
Andrade opta pelo gênero pré-burguês do romance folclórico.
Nota-se, portanto, a coerência formal da obra. (BERRIEL,
1990, p. 164).

54

A natureza de autocracia e do capitalismo atrófico foi desenvolvida no capítulo I.
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Os embates de Mário de Andrade entre os gêneros literários a serem por
ele apropriados, como aponta Berriel, estão no quadro geral ressaltado neste
capítulo sobre o impacto que o capitalismo, que a tudo subsume, provocava
nos diferentes segmentos sociais. Um Macunaíma assombrado com as
máquinas, assim como Lima Barreto e sua resistência à mecanização da
escrita, convivem com as reformas urbanas que exibiam a ânsia burguesa de
espelhar a Europa em busca de uma matriz que a fizesse esquecer de seu
próprio atraso. No tocante às reformas, Helena Bomeny (1994) ressalta que,
para esta classe, "O que estava em questão, portanto, era a tradição
envergonhada, inferiorizada diante do mundo civilizado" (BOMENY, 1994, p.
55).
Quando Mário de Andrade vacila entre os gêneros, na dança
entre romance folclórico e romance moderno, permite-nos
supor que, na verdade, opera-se a não aceitação de um
"capitalismo verdadeiro" para o Brasil, entendido como tal uma
sociedade antagonizada essencialmente entre burgueses e
proletários, com uma intensa divisão social do trabalho, regida
contratualmente em detrimento dos direitos do costume e da
tradição, societária em vez de comunitária, tendente ao urbano
em detrimento do rural, e acima de tudo industrializada. Na sua
visão culturalista da realidade social, Mário de Andrade
entendia que tal forma de vida social no Brasil equivalia à
liquidação das possibilidades nacionais de virmos a constituir
uma civilização própria, autônoma e original, construída a partir
de elementos da cultura popular. (BERRIEL, 1990, p. 167).

A dimensão conservadora do projeto literário de Mário de Andrade é
apreendida por Carlos Eduardo O. Berriel a partir dos aspectos formais do livro.
A escolha pelo romance folclórico evidencia, conforme afirma, uma recusa do
autor modernista pelo capitalismo desenvolvido, o que expressaria também os
dilemas da burguesia brasileira nos impasses entre o moderno e o arcaico.
Deve ser ressaltado que esse dilema ante a modernidade foi vivido pelo
conjunto da sociedade e, segundo o entendimento de Berriel, tal impasse está
presente na obra de Mario de Andrade quando identifica que há uma
"positividade incidindo sobre o polo pré-capitalista da relação" com o
capitalismo mais avançado.
Em conformidade com as leituras de Berriel, soma-se um outro
entendimento que perpassa esta tese. Além do aspecto formal, a construção
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dos personagens revela, também, uma perspectiva conservadora, como
demonstrado na objetivação das categorias racialidade e desgeografização.
Tomar

as

características

de

Macunaíma

como

expressão

de

uma

incaracterística genética, revela, por um lado, a visão que a autocracia
burguesa tinha sobre os brasileiros empobrecidos. Uma classe que administra
"[...] um sistema que deseja implantar modificações – formas do novo – e é
incapaz de romper com o tradicionalismo – o velho –, [...] (BERRIEL, 1990, p.
133). Conforme já aventado, a fraqueza da burguesia brasileira, no que lhe diz
respeito, deita raízes na constituição de um capitalismo atrófico. O Brasil,
nascido de longo período de colonização mercantil, não desenvolveu
plenamente o capitalismo. Este sistema se desenvolveu pela via colonial que
subsumiu o Brasil a uma condição de dependência do capital internacional. É
desta configuração das relações internacionais do capital que se constituiu a
burguesia e as oligarquia brasileiras. A burguesia nasce, portanto, débil e frágil.
Esta condição não lhe dá forças o suficiente para superar seu arcaísmo. O
liberalismo para ela é mera encenação ritualística. A democracia liberal é uma
arma perigosa que pode destruí-la. Ela é uma serpente que se recusa
veementemente a trocar de pele na dinâmica mesma do processo histórico.
Esta pele carcomida pelo arcaísmo asfixia e mata as possibilidades do
desenvolvimento humano nos limites de uma sociabilidade possível em uma
sociedade capitalista.
A

burguesia

brasileira,

presa

a

uma

"tradição

envergonhada,

inferiorizada diante do mundo civilizado" (BOMENY, 1994, p. 55), também se
mostra, por outro lado, arrogante para com os brasileiros que não são seus
pares e associa à sua condição de inferioridade material a alcunha de
incapazes. O romance apreende os personagens a partir desta matriz; o herói
sem nenhum caráter, dissimulado, preguiçoso são características atribuídas ao
povo empobrecido pelo capitalismo hipertardio.
Mário de Andrade em seus prefácios demonstra uma hesitação sobre si
e sua própria obra.
... pra que não viessem cadenciar minhas lutas, umas noites
dormidas bem (umas noites dormidas com calma).
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(este livro afinal não passa duma antologia do folclore
brasileiro).
(Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a
geografia e a fauna e flora geográficas. Assim desregionalizar o
mais possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o
mérito de conhecer literariamente o Brasil como entidade
homogênea = um conceito étnico nacional e geográfico.)
(dizer também que não estou convencido pelo fato simples de
ter empregado elementos nacionais, de ter feito obra brasileira.
Não sei se sou brasileiro. É uma coisa que me preocupa e em
que trabalho, porém não tenho convicção de ter dado um
passo grande pra frente não). (ANDRADE, 1974, p. 89).

A dúvida de Mário de Andrade sobre o fato dele se saber brasileiro ou
não pode ser compreendida como resultado de quem viveu num país cuja
autocracia, fraca e apegada a valores europeus, considerou a diversidade
étnica da composição da maioria da população um fator degenerativo. Este fato
histórico gestou um quadro disfuncional. De um lado, uma burguesia desejosa
por um Brasil europeu (projeto imigracionista de branqueamento), do outro, o
povo constituído de ex-escravos, povos indígenas e homens livres pobres e
desgarrados.
José Chasin explicita o ponto central desses impasses entre classe
dominante e constituição da nação; qual seja, a combinação de capitalismo
atrófico e herança escravista.

Sem revolução burguesa, o Brasil vem a ser a herança de uma
unidade territorial e linguística constituída na subsunção formal
ao capital, através de uma sociedade escravista. Herança, por
consequência, de uma forma desagregada, sem dimensão de
sociabilidade nacional, identidade econômica ou cultural, a não
ser a ficção da autonomia política. [...] O que possa ser
chamado de identidade econômica vem sendo configurado
pela dinâmica de fôlego restrito dos agentes internos –
privados e públicos – combinada com impulsão externa,
sempre retora, através dos processos de universalização do
capital, o que confere ao país papel subalterno, periodicamente
modernizado em sua subordinação estrutural. Assim, a nação é
intermitentemente cosmopolita, sem nunca ter deixado de ser
provinciana, e os brasileiros são internacionais, sem nunca
terem sido nacionais. [...] O decisivo é que a falta de
identidade, sob seus distintos aspectos, não é uma questão
superficial de personalidade ou cultura, mas de forma de vida
e, na raiz, um problema que avassala o nível elementar da
própria subsistência física dos indivíduos que integram o país.
(CHASIN, 2000, p. 220).
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A obra de Mário de Andrade apreende uma parte da composição da
população que ele nomeia como incaracterístico. Para José Chasin, "a falta de
identidade [...] não é uma questão superficial de personalidade ou cultura, mas
de forma de vida e, na raiz, um problema que avassala o nível elementar da
própria subsistência física dos indivíduos que integram o país" (CHASIN, 2000,
p. 220). O incaracterístico, assim, é expressão dos grupos subalternizados aos
setores dominantes. É importante salientar que o grupo que deveria dar
contornos orgânicos ao povo seria justamente a burguesia – tarefa que ela não
realizou.
Chasin, em uma incisiva análise, lança luzes sobre essa condição da
burguesia. Ele destaca que, na universalidade do capital, encontramos duas
formas de desenvolvimento que podem coincidir ou não. Quais sejam: a
evolução nacional e o progresso social. Ele retoma a história de França,
Inglaterra e Alemanha para distinguir os diferentes processos. Assim, nota-se
que, em França e Inglaterra, as duas formas caminharam juntas. Por outro
lado, na Alemanha, a evolução nacional se pôs contra o progresso nacional. No
caso brasileiro, o quadro torna-se mais dificultoso em função da via colonial.

A contraposição, sob as condições de existência geradas pela
via colonial, é ainda mais perversa, porque a evolução nacional
é reflexa, desprovida verdadeiramente de um centro
organizador próprio, dada a incompletude de classe do capital,
do qual não emana nem pode emanar um projeto de integração
nacional de suas categorias sociais, a não ser sob a forma
direta da própria excludência do progresso social, até mesmo
pela nulificação social de vastos contingentes populacionais.
[...] Desprovido de energia econômica e por isso mesmo
incapaz de promover a malha societária que aglutine
organicamente seus habitantes, pela mediação articulada das
classes e segmentos, o quadro brasileiro da dominação
proprietária é completado cruel e coerentemente pelo exercício
autocrático do poder político. Pelo caráter, dinâmica e
perspectiva do capital atrófico e de sua (des)ordem social e
política, a reiteração da excludência entre evolução nacional e
progresso social é sua única lógica, bem como, em verdade, há
muito de eufemismo no que concerne à assim designada
evolução nacional. (CHASIN, 2000, p. 221).
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O que se observa, a partir das reflexões chasinianas, é que o projeto
nacionalista posto nos anos de 1920, expresso, sobretudo, em sua obra mais
singular, Macunaíma, vicejou num campo pontuado por óbices postos pela
aristocracia cafeeira. Óbices esses que eram a própria "nulificação social de
vastos contingentes populacionais". A figuração do povo brasileiro entra nas
páginas de Macunaíma também nulificada: Jiguê é bobo, Maanape é
catimbozeiro e Macunaíma é mau caráter, dissimulado e preguiçoso. Em uma
passagem, Macunaíma é flagrado mentindo e assim ele explica seu gesto.
– Pra que essa gentama toda no meu quarto, agora!... Faz mal
pra saúde, gente!
Todos perguntaram para ele:
– O que foi mesmo que caçou, herói?
– Dois viados mateiros.
Então os criados as cunhãs estudantes empregados-públicos,
todos esses vizinhos principiaram rindo dele. Macunaíma
sempre aparando o bocal da flautinha. A patroa cruzando os
braços ralhou assim:
– Mas, meus cuidados, pra que você fala que foram dois
viados e em vez foram dois ratos chamuscados!
Macunaíma parou assim os olhos nela e secundou:
– Eu menti.
Todos os vizinhos ficaram com cara de André e cada um foi
saindo na maciota. E André era um vizinho que andava sempre
encalistrado. Maanape e Jiguê se olharam, com inveja da
inteligência do mano. Maanape inda falou pra ele:
– Mas por que você mentiu, herói!
– Não foi por querer não... quis contar o que tinha sucedido pra
gente e quando reparei estava mentindo... (ANDRADE, 2008,
p. 124).

São imagens de um povo que não autorizam sua integração à vida
nacional, como, de fato, não aconteceu. Como assevera Chasin, "Pelo caráter,
dinâmica e perspectiva do capital atrófico e de sua (des)ordem social e política,
a reiteração da excludência entre evolução nacional e progresso social é sua
única lógica [...]" (CHASIN, 2000, p. 221). A questão que se coloca, portanto, é
como incorporar um povo à vida nacional, se a classe dominante reitera com
suas práticas a excludência. E este povo, que vive à margem, foi apreendido
em Macunaíma como dissimulado e mentiroso, elementos constitutivos de seu
caráter que, por sua vez, resultam de sua miscigenação. A explicação que ele
apresenta, para sua flagrante mentira, é resultado de sua cabecinha enjoativa
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de pia, que, conforme Gilda de Mello e Souza, seria um "adulto imaturo, um
homem sem razão, e sem projeto e, por conseguinte, como um herói
vulnerável". Por outro lado, seus irmãos, um bobo e outro catimbozeiro,
consideram o mau-caratismo do herói como inteligência.

Sinal

dessa

excludência, que perpassa toda a obra em pequenos ou grandes detalhes, é
possível ser notado numa frase componente do livro,
Nem bem Vei com as três filhas entraram no cerradão que
Macunaíma ficou cheio de vontade de ir brincar com uma
cunhã. Acendeu um cigarro e a vontade foi subindo. Lá pro
debaixo das árvores passavam muitas cunhãs cunhé cunhé se
mexemexendo com talento e formosura.
– Pois que fogo devore tudo! Macunaíma exclamou. Não sou
frouxo agora pra mulher me fazer mal!
E uma luz vasta brilhou no cérebro dele. Se ergueu na jangada
e com braços oscilando por cima da pátria solene:
– POUCA SAÚDE E MUITA SAÚVA, OS MALES DO BRASIL
SÃO! (ANDRADE, 2008, p. 91)
Porém, senhoras minhas! Inda tanto nos sobra, por este
grandioso país, de doenças e insectos por cuidar!... Tudo vai
num descalabro sem comedimento, estamos corroídos pelo
morbo e pelos miríapodes! Em breve seremos novamente uma
colônia da Inglaterra ou da America do Norte!... Por isso e para
eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil
desse país, e por isso chamados locomotivas, nos demos ao
trabalho de metrificarmos um dístico, em que se encerram os
segredos de tanta desgraça:
"POUCA SAÚDE E MUITA SAÚVA, OS MALES DO BRASIL
SÃO"
Este dístico é que houvemos por bem escrevermos no livro de
Visitantes Ilustres do Instituto Butantã, quando foi da nossa
visita a esse estabelecimento famoso na Europa. (ANDRADE,
2008, p. 106).
A origem do Cruzeiro do Sul é explicada por Macunaíma na caça ao

pássaro Pauí-Pódole, empreitada realizada por Camã-Pabinque – que era
catimbozeiro. Na inviabilidade de matá-lo com uma sarabatana, ele, então,
enviou várias formigas para executar seu plano.
Então Camã-Pabinque virou na lavapés chamada Megue,
pequetitinha, subiu no acapu, ferrou o Pai do Mutum bem no
furinho do nariz, enrolou o corpico e trazendo o não-se-diz
entre ferrões, juque! esguichou ácido-fórmico aí. Chi! minha
gente! Isso Pauí-Pódole abriu vôo esparramado com a dor e
espirrou Megue longe! O feiticeiro nem não pôde sair mais do
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corpo de Megue do susto que pegou. E ficou mais essa praga
da formiguinha lavapés pra nós... Gente!
"Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são."
já falei... No outro dia Pauí-Pódole quis ir morar no céu pra não
padecer mais com as formigas da nossa terra. Pediu pro
compadre vagalume alumiar o caminho na frente com
lanterninhas verdes bem acesas [...]. (ANDRADE, 2008, p. 117118).

O Brasil e seu símbolo, Cruzeiro do Sul, estão intimamente ligados ao
dístico "Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são". Ele expressa o
atraso do país em duas variáveis, a saúde pública precarizada – "o Brasil é um
vasto hospital" – e a dificuldade em domar a natureza em regiões onde o
capitalismo moderno ainda não alcançou, pois este sistema se desenvolveu de
forma desigual entre as diferentes regiões, concentrando-se na região sudeste,
com ênfase no estado de São Paulo.
No trecho extraído das "Cartas pras icamiabas", o livro apreende o
pensamento vigente na elite paulistana no que diz respeito ao Estado. Em sua
fina ironia a percorrer as "Cartas", a afirmação "Por isso e para eterna
lembrança destes paulistas, que são a única gente útil desse país, e por isso
chamados locomotivas", o romance reafirma a posição de superação do
regionalismo de Mário de Andrade.

O autor, em artigo-resposta a Sérgio

Milliet, ante sua afirmativa de que ser brasileiro é ser paulista, rechaça
completamente suas ideias.
[...] Que história é essa, Sergio, meu amigo, de falar na sua
crônica sobre poesia do número passado que "só se é
brasileiro sendo paulista"! Protesto. E pena que já não tenha
saído o número 4 da revista Estética porque lá eu verifico que
vou perdendo cada vez mais e completamente a noção dos
limites estaduais... Em que sentido simbólico, heroico,
grandiloquente e errado você está empregando a palavra
"paulista"! Eu não nego um valor enorme sobretudo no passado
dos meus coestaduanos porém carece tomar cuidado com os
símbolos e com os sentimentos perniciosos. (ANDRADE55,
1926 apud MORAES, 1990, p. 89-90).

Assim, o trecho em destaque – paulistas [...] são a única gente útil
desse país – revela em sua ironia a firme posição de Mário de Andrade contra
55

Trecho extraído de carta de Mário de Andrade para Sergio Milliet, publicada na revista Terra
Roxa E Outras Terras, n. 2, p. 4, 1926. Cf. Eduardo Jardim de Morais em obra citada (1990).
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bairrismos e apreende, ao mesmo tempo, o pensamento vigente no interior das
oligarquias paulistas. Carlos Eduardo O. Berriel, em seu estudo sobre o
mecenas da Semana de Arte Moderna de 1922, diz que "Paulo Prado não
aceita as ideias liberais, mas aceita a arte moderna após convertê-la em elogio
da superioridade racial paulista" (BERRIEL, 2000, p. 159). A ideia de São Paulo
como locomotiva do país – e que já era parte da ideologia da autocracia nos
anos de 1920 – esconde justamente o capitalismo atrasado e subordinado ao
capital internacional, pois a autocracia se recusou a cumprir seu papel histórico
de impulsionar o desenvolvimento do país em sua totalidade, o que resultou em
profundas assimetrias regionais. Assim, frente a esta realidade concreta, a
autocracia refugiou-se no racismo, que é peculiar a uma classe oriunda do
escravismo, para imputar à população negra e aos povos indígenas a
responsabilidade pelo atraso do país. Postura que, em verdade, camufla seu
próprio atraso enquanto burguesia atrófica.
Esse Retrato do Brasil não é, todavia, um perfeito "retrato" de
São Paulo, cujo habitante, já sabemos é produto de uma
mescla particular, quinhentista e sem aporte do negro. Isto
resulta em sua superioridade. A diferença racial entre e a
província de São Paulo e a Nação é a base histórica,
ontológica, da diferença irreconciliável entre as duas partes [..].
(BERRIEL, 2000, p. 164).

Frente a um país com profundas feridas sociais, o romance apontou uma
saída em dois momentos que têm como resolução a morte. Quando Ci, Mãe do
Mato, e o pássaro Pauí-Pódole morreram, encontram não só a morte, mas um
alívio em relação ao nosso atraso. O pássaro pediu: "No outro dia Pauí-Pódole
quis ir morar no céu pra não padecer mais com as formigas da nossa terra"
(ANDRADE, 2008, p. 117-118).
Terminada a função a companheira de Macunaíma, toda
enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa, deu-a
pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que Ci vive
agora nos trinques passeando, liberta das formigas, toda
enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a
Beta Centauro. (ANDRADE, 2008, p. 35).
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O dístico "Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são" remete
também a outras referências. Mário de Andrade faz uso de sua vasta erudição
e traduz as questões mais candentes de uma sociedade moldada num
capitalismo atrasado. M. Proença, um dos primeiros intérpretes de Mário, nota
que o emblema provém de duas fontes distintas.
O dístico Muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são
prende-se às referências de todos os cronistas ao estrago feito
por formigas nas lavouras dos colonizadores, e à celebre frase
de Saint Hilaire: "Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva
acaba com o Brasil". O pouca saúde vem de outra frase
celebre, a do prof. Miguel Pereira: "O Brasil é um vasto
hospital". (PROENÇA, 1978, p. 172).

As duas imagens, que M. Proença no traz, são emblemas fortíssimos
daquilo que venho insistindo nesta tese: o capitalismo hipertardio. Um país que
se construiu com base em latifúndios e na monocultura até meados de século
XX, não pode desenvolver, por conseguinte, tecnologia de ponta em função da
histórica subordinação ao capital estrangeiro. Nesta divisão internacional do
trabalho, ao Brasil ficou reservado o papel de importador de tecnologias
avançadas e exportador de matéria-prima. As formigas que a tudo devoram é
uma metáfora deste atraso ditado pelas relações internacionais do capital, mas,
também, por uma burguesia apequenada frente a seu papel histórico. Este
quadro gestou uma burguesia acovardada e temerosa do próprio liberalismo 56.
Por outro lado, a pouca saúde é o espelho invertido desta burguesia
acovardada. A via colonial de desenvolvimento deforma não só a burguesia,
pois a mesma perde a característica principal de sua classe universal – que
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Um perfil de uma burguesia típica das formações capitalistas atrasadas foi desenhado por
José de Souza Martins. Ele traçou um retrato do Conde Francisco Matarazzo Junior e para tal
traz a memória o estilo do fundador do império. "Seu pai tinha uma concepção nada burguesa
sobre a empresa capitalista. Em consequência, até o fim da vida dirigiu os seus negócios de
forma autoritária e pessoal, o que o levava a visitar asa suas fábricas diariamente, com o
objetivo de controlar as decisões dos seus auxiliares, especialmente gerentes e
administradores. Por isso mesmo, até o fim da vida não abriu mão do seu poder de controle do
império econômico. Somente em 1934, aos 80 anos, é que decidiu transferir parcela das
responsabilidades ao filho que escolhera, na sua imensa prole, para substituí-lo. O escolhido
foi o Conde Chiquinho que, durante os últimos quarenta anos, dividiu-se entre preservar o
estilo empresarial anacrônico do pai (na verdade, um estilo de pequena empresa e, em
consequência, levar o império econômico ao desastre) a admitir uma diminuição no seu poder
pessoal em favor de uma gerência compartilhada e moderna.” (MARTINS, José de Souza. O
cativeiro da terra. 6. ed. São Paulo: Hucitec. 1996. p. 143).
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seria a condutora de um capitalismo que almejasse a completude –, mas
também e, sobretudo, o povo que se vê excluído desse processo. As
desigualdades produzidas por essa via de desenvolvimento legam ao povo
condições de vida de extrema pobreza. Um quadro favorável à proliferação de
todo de tipo doenças, o que leva o Prof. Miguel Pereira a proferir sua sentença:
"O Brasil é um vasto hospital”.
O retorno de Macunaíma, após finalmente recuperar a muiraquitã, a
uraricoera, é o quadro perfeito desse "vasto hospital".

Macunaíma se arrastou até a tapera se gente agora. Estava
muito contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara
defunto sem choro, no abandono completo. Os manos tinham
ido-se embora transformados na cabeça esquerda do uruburuxama e nem siquer a gente encontrava cunhãs por ali. O
silêncio principiava cochilando à beira-rio do Uraricoera. Que
enfaro! E principalmente, ah!... que preguiça. [...] Macunaíma
foi obrigado a abandonar a tapera cuja última parede trançada
com palha de catolé estava caindo. Mas o impaludismo não lhe
dava coragem nem pra construir um papiri. (ANDRADE, 2008,
p. 201).

Tapera caindo, impaludismo e abandono. Imagens que traduzem o
grande hospital em que o Brasil tornou-se sob o manto da via colonial. O Brasil
dos deserdados do capital atrófico. O silêncio que clama Macunaíma e o que o
atordoa é o silêncio das vozes esquecidas dos ex-escravos, dos brancos
pobres e dos povos indígenas. Todos ficaram defunto sem choro. Macunaíma,
ao morrer nos braços da Uiara, virara a estrela Ursa Maior.
Há vários personagens que tiveram o mesmo destino que Macunaíma,
como Ci, Mãe do Mato, e Pauí-Pódole.

Macunaíma recebe a muiraquitã na circunstância da morte de
seu filho com Ci, e imediatamente antes desta ir para o céu,
virar tradição, na forma de estrela Beta do Centauro. É a
primeira de uma série de personagens que não morre, mas vira
componente do céu (lua, cometa, constelação, estrela cadente
etc.) Virar astro, na cosmogonia indígena brasileira, significa
virar tradição. Nas palavras de Mário de Andrade, "vai ser
astro, que é o destino fatal dos seres (tradição). O que
significa, para ele, ser uma referência para o presente.
(BERRIEL, 1990, p. 137).
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Em comentário à morte do gigante Piaimã, provocada pela ingestão de
uma macarronada, mas, mesmo assim, suplicando por queijo, Carlos Eduardo
O. Berriel coloca em questão a natureza estrangeira do personagem.
Acrescente-se a isso que Venceslau Pietro Pietra é a única
personagem que ao morrer não vai para "o campo vasto do
céu", isto é, não entra para o corpo da tradição nacional.
Portanto, a hostilidade com relação ao ogre é evidente, pois na
sua composição hibrida (Corupira + Piaimã + Italiano) o que
acaba prevalecendo é a sua parcela alienígena, de corpo
estranho à vida e à cultura brasileira. (BERRIEL, 1990, p. 144).

Carlos Eduardo O. Berriel observa que, na concepção de Mário de
Andrade sobre a construção da tradição, foi excluída a figura do imigrante,
figurado no personagem Piaimã, porque o entende como um corpo estranho à
vida e à cultura brasileira. Dois outros personagens também não foram para o
"campo vasto do céu". Maanape e Jiguê foram devorados pela sombra leprosa
e "tinham ido-se embora transformados na cabeça esquerda do urubu-ruxama".

Macunaíma transformado em príncipe loiro e lindo é elemento que vira
tradição. A população negra, egressa do cativeiro, e os diferentes povos
indígenas, duramente rejeitados pela autocracia, foram excluídos do "vasto
campo do céu". São tão alienígenas quanto o Piaimã.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho firmou-se no diálogo entre história e literatura com a
intenção de refletir sobre as visões de povo que foram construídas no Brasil em
um recorte temporal compreendendo a década de 1920. Este período se impôs
em função da escolha de um documento específico que é a literatura. A obra
escolhida para apreender a visão de povo foi Macunaíma, o herói sem nenhum
caráter, de Mário de Andrade, um livro publicado em 1928. O romance se
estrutura em decorrência das mudanças propostas pela Semana de Arte
Moderna de 1922, no que tange à renovação das artes em geral. É, por outro
lado, um projeto do nacionalismo de seu autor, Mário de Andrade.
A década de 1920 se configura como anos de consolidação do
capitalismo brasileiro e da consequente modernidade que este traz em seu
bojo. E, São Paulo, concentrou este desenvolvimento. Por esta razão, A
Semana de Arte Moderna se desenvolveu na capital do Estado por ter as
condições econômicas necessárias e uma vida cultural mais inquietante,
propiciada pela modernidade capitalista. Foi inevitável que questões como a
cultura e identidade nacional se colocassem em meio aos debates daquele
movimento que atravessou a década e influenciou a cultura brasileira nos anos
seguintes.
Assim, o tema povo, objeto desta tese, aparece com muita propriedade
na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, o que fornece a base documental
para este trabalho. A pesquisa histórica, assentada em fontes documentais,
passou por uma renovação, sobretudo a partir da década de 1970, o que gerou
uma ampliação considerável na noção de fonte. A literatura e outras
expressões do homem em sociedade foram alçadas à condição de fonte
histórica em iguais condições aos documentos tradicionais que, em geral, eram
aqueles produzidos pelo Estado e suas instituições.
Mas essa condição de fonte documental, hoje plenamente consolidada,
nem sempre foi aceita em função das marcas de criação, invenção e
subjetividade que compõem obras desta natureza. No entanto, vários
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estudiosos observaram que estas marcas são produtos de um tempo histórico
específico, o que faz com que a literatura também revele os meandros de uma
dada sociedade. Como bem apontou Pesavento (2006, p. 8) a literatura tem a
habilidade de "capturar a impressão de vida, a energia vital, a enargheia
presente no passado, na raiz da explicação de seus atos e da sua forma de
qualificar o mundo". Ou mesmo a imagem produzida por Nicolau Sevcenko
(2003, p. 29), que traz consigo uma ideia de historicidade: "a literatura é antes
de mais nada um produto artístico, destinado a agradar e comover; mas como
se pode imaginar uma árvore sem raízes, ou como pode a qualidade dos seus
frutos não depender das características do solo, da natureza do clima e das
condições ambientais?".
A obra Macunaíma, como qualquer outra forma de expressão, possui
essa capacidade de "capturar a impressão da vida" e tem raízes profundas na
sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX. Ela apreende formas
de pensamento vigente, relações sociais de diferentes tipos, o que permite ao
historiador adentrar àquela época e extrair o material de sua reflexão.
Assim procedemos à compreensão de um quadro mais amplo onde se
fixam essas raízes. Para situar a obra, foi fundamental compreender o tipo de
capitalismo aqui desenvolvido e a natureza da classe dominante brasileira. É
importante destacar dois fundamentos teóricos que foram utilizados na tese
para dar conta desta compreensão, são eles: via colonial e burguesia
autocrática, ambas formuladas por José Chasin.
A via colonial é um modelo de desenvolvimento do capitalismo atrasado
que não se completou, pois nasceu subordinado ao capital internacional. Esta
forma trouxe consequências para o país, posto que a burguesia aqui
desenvolvida também não alçasse voos mais altos em seu devir histórico.
Autocrática em sua gênese, esta classe se apropriou do Estado de forma
privada, impedindo o pleno desenvolvimento de uma democracia liberal
burguesa. Ela é democrática na forma, porém ditatorial em sua prática. Estas
relações assim produzidas alijaram uma grande parte da população brasileira
da esfera pública, produzindo uma imensa massa desprovida de direitos ou
quaisquer garantias legais.
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Este tipo de capitalismo produziu uma imensa desigualdade entre as
diferentes regiões do país. Seu desenvolvimento ficou basicamente restrito ao
Estado de São Paulo. As regiões Norte e Nordeste, por outro lado, foram as
mais prejudicadas nesse processo, o que fez delas fornecedoras de mão de
obra barata para o polo dinâmico do capital localizado no sudeste.
Para manter esta população, em sua maioria, formada de ex-escravos,
brancos pobres e imigrantes, em uma relativa estabilidade, a autocracia
mostrou-se violenta na configuração das relações de classe. O racismo, as
práticas médicas ainda presas a valores do século XIX, um código de leis
retrógrado, uma escola excludente, foram recursos estruturantes da sociedade
brasileira.
O romance Macunaíma tem suas raízes neste solo histórico. Ele
apreendeu, em suas páginas, a realidade produzida pelo capitalismo atrasado
que aqui se objetivou. Foram apreendidas duas categorias no interior da obra:
a questão racial e o movimento populacional. Elas são expressões deste tipo
de sociedade que a via colonial produziu.
A questão racial se destaca no livro. Ele é a obra maior de Mário de
Andrade para expressar seu projeto de nacionalismo. Neste sentido, a
formulação clássica da formação do povo brasileiro lá se encontra. Os
personagens Macunaíma, Jiguê e Maanape são uma representação dos três
elementos que compõem o povo brasileiro: o branco, o negro e o índio.
A obra apreende esses sujeitos segundo o pensamento em curso na
ideologia dominante. A autocracia, racista em sua gênese, nunca incorporou e
aceitou a formação do povo segundo aquelas matrizes raciais. Desejosa de um
Brasil europeu, ela operou sempre um movimento de exclusão desta
população. Assim, o livro, uma obra satírica, nos apresenta personagens com
qualificação desabonadora, materializando o pensamento e os valores
vigentes.
Macunaíma é mau-caráter, preguiçoso, mentiroso, desleal. Ele possui
marcas que a autocracia sempre enxergou no povo brasileiro de origem
indígena e negra, os responsáveis pelo atraso do país. O livro apreende
também a intensa movimentação desta população empobrecida pela via
colonial em busca de trabalho e seu abandono pelo poder público, pois os
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personagens migram do norte do país rumo a São Paulo. Um périplo feito por
milhões de brasileiro ao longo do século XX.
A obra literária mostrou-se, portanto, um documento potente para revelar
as formas de vida de uma população que se constituiu em meio ao abandono
do Estado, à pobreza e à visão de mundo que a autocracia construiu sobre
este povo, assim determinado historicamente.
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