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á 80 anos o escritor Mário 
de Andrade revolucionou 

a literatura brasileira 
com um personagem 

tipicamente brasileiro, o herói sem 
caráter. Macunaíma, publicado em 
1928, trazia uma releitura da ima-
gem do povo brasileiro, lançando 
mão de inovações literárias bastan-
te modernas para a construção de 
uma identidade de Brasil.

O romance tinha como princi-
pal missão valorizar as raízes da 
cultura brasileira em igualdade 
com as demais culturas. A socie-
dade da época era altamente in-
fluenciada pela cultura européia 
e, com isso, não reconhecia de for-
ma positiva uma identidade pró-
pria do Brasil. O livro de Mário de 
Andrade é uma das grandes obras 
representativas do movimento 
modernista brasileiro e do ideal 
antropofágico.

Macunaíma recebeu muita in-
fluência da Semana de Arte Mo-
derna, de 1922, e se encaixa na 
primeira geração da literatura 
brasileira preocupada com a rup-
tura e a rejeição da herança com 
o passado. “Somos ainda hoje uns 
desterrados em nossa terra”, afir-
mou Sérgio Buarque de Holanda, 
sociólogo, historiador e autor do 
livro Raízes do Brasil, outra impor-
tante obra da sociologia e da his-

tória brasileiras a construir uma 
imagem própria de Brasil e revo-
lucionar o pensamento da época. 

Para Maria Consuelo, professo-
ra do Departamento de Letras da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), a pesquisa feita 
por Mário de Andrade foi muito 
importante para a criação do per-
sonagem. “Mário trabalhou com 
material indígena. Fez uma cola-
gem de mitos e lendas, que pesqui-
sou durante suas muitas viagens. 
Passou por muitas tribos indíge-
nas. Sua linguagem foi inovado-
ra, era uma tentativa de incorpo-
rar termos indígenas. Macunaíma 
é uma palavra indígena (significa 
‘o grande mal’). No capítulo 9 do 
livro ele usou linguagem da épo-
ca do descobrimento para mostrar 
como a nossa linguagem estava 
defasada, arcaica. Foi uma críti-
ca para ridicularizar a linguagem 
erudita e pedante que era usada 
na época”.

Na década de 1920, durante o 
movimento modernista, Mário 
de Andrade tinha a ambição de 
tornar o Brasil uma nação com 
características próprias, conquis-
tando nossa individualidade cul-
tural. Nessa tarefa, baseando-se 
em teorias históricas e filosóficas, 
o autor empenhou-se em produ-
zir um trabalho que afirmasse a 

identidade nacional e assim criou 
Macunaíma. 

“Na época, Mário foi um dos 
primeiros intérpretes do Brasil em 
ficção. Euclides já tinha interpre-
tado o Brasil em 1902 (Os sertões), 
mas não era ficção. O persona-
gem seria uma espécie de retrato 
do brasileiro, indivíduo e não so-
ciedade. Mário escreveu Macunaí-
ma tentando investigar o caráter 
do brasileiro. Ele mesmo chamou 
de herói sem nenhum caráter. Foi 
uma interpretação, antes de tudo, 
psicológica”, afirmou Maria Con-
suelo.

Macunaíma tornou-se um dos 
livros mais importantes da litera-
tura brasileira. Há nele a ruptura 
lingüística, que mistura a lingua-
gem culta, urbana e escrita com 
a popular, regional e oral, para a 

Macunaíma, o herói brasileiro 
de todos os tempos

O octogenário do romance modernista que ajudou a construir a nossa identidade
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Grande Otelo foi 
Macunaíma no cinema
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O pensador moderno
 
Mário Raul de Morais Andrade nasceu em São Paulo no dia 
9 de outubro de 1893 e viveu até 25 de fevereiro de 1945. 
Foi poeta, romancista, crítico de arte, folclorista, musicólogo e 
ensaísta brasileiro. 
Protagonista da Semana de Arte Moderna de 22, Mário 
de Andrade deu uma enorme contribuição e teve influência 
decisiva para a literatura do país, é considerado um dos 
maiores escritores brasileiros e um dos pioneiros do movimento 
modernista no Brasil. 
Certo de que a inteligência brasileira necessitava de atualização, 
o escritor modernista nunca abandonou suas maiores virtudes: a consciência artística 
e a dignidade intelectual. Talvez tenha sido ele quem melhor refletiu sobre a nova 
poesia brasileira, especialmente nos textos: Prefácio interessantíssimo e A escrava 
que não é Isaura. Foram de sua autoria também os versos de Paulicéia desvairada, 
considerada o marco inicial da poesia modernista no Brasil.

Lançado em 1928, Macunaíma é, junto a Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, a obra que melhor 
representa o movimento antropofágico dos modernistas brasileiros.

construção de uma “língua brasi-
leira”. O significado geral da obra 
sintetiza uma reflexão crítica sobre 
a personalidade do homem brasi-
leiro, herói sem nenhum caráter, 
que se situa além do bem e do mal. 
Macunaíma se inscreveu como par-
te de nossa cultura, e incitou polê-
micas e desdobramentos em todas 
as gerações subseqüentes.

O herói nas telonas
No final da década de 1960, 

Macunaíma estreou no cinema 
com grande repercussão. O filme 
homônimo, com direção de Joa-
quim Pedro de Andrade e lançado 
em 1969, revolucionou a estética 
do Cinema Novo. O herói sem 
caráter retratado dentro do mo-
vimento conhecido por produzir 
filmes com pouco apelo popular 
devido à dificuldade de entendi-
mento, bateu recordes de bilhete-
ria e atraiu um número de espec-
tadores nunca antes atingido.

“Até hoje não sei direito se o 
grande público entendeu ou não, 

O professor lembra também que 
os filmes brasileiros da mesma 
época, além de não terem uma 
boa captação de som, eram proje-
tados em cinemas com tratamen-
to acústico de péssima qualidade, 
o que dificultava a compreensão 
de alguns diálogos. Mas em 2004, 
uma equipe de especialistas for-
mada por estrangeiros e profissio-
nais do Brasil concluiu a restaura-
ção digital da obra e a cópia foi 
exibida nos festivais de Cannes e 
de Nova York do mesmo ano.

Entretanto, para que o Macuna-
íma das telonas conseguisse o re-
conhecimento que tem hoje, Joa-
quim Pedro de Andrade enfrentou 
obstáculos impostos pela ditadura 
militar. Lançado no ano seguin-
te ao da decretação do AI-5 (Ato 
Institucional número 5 - ver arti-
go na pág. 33), o filme sofreu 15 
cortes na primeira passagem pela 
censura, o que fez o diretor enviar 
um pedido de liberação integral 
do filme ao Departamento de Po-
lícia Federal.

mas foi uma marca histórica para 
o Cinema Novo. Apesar de ser um 
filme difícil, acho que a platéia se 
identificou e se divertiu”, comen-
ta Fernando Ferreira, jornalista e 
professor do Departamento de Co-
municação Social da PUC-Rio.

Macunaíma, o herói brasileiro 
de todos os tempos

Cartaz do filme Macunaíma

Mário de Andrade por 
Tarsila do Amaral

Mário de Andrade por Di 
Cavalcanti
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Um movimento em busca de 
uma identidade própria

 
A também chamada Semana de 22 aconteceu em fevereiro, no Teatro Muni-
cipal de São Paulo, e foi aberta com a conferência de Graça Aranha intitulada 
“A emoção estética da arte moderna”. 
O evento marcou a emergência do modernismo no país e foi o ápice da insatis-
fação da sociedade brasileira com os padrões culturais vigentes, submetidos a 
modelos importados. 
A busca de uma arte verdadeiramente brasileira foi resultado de uma inquie-
tação que surgiu a partir do século XX por parte de artistas e intelectuais da 
época. Neste período repleto de agitações, os intelectuais brasileiros resolveram 
abandonar os valores estéticos antigos e introduzir um estilo diferente, moder-
no, que valorizasse a cultura nacional. 
A Semana de 22 foi a explosão de idéias inovadoras que aboliam a perfeição 
estética do século XIX. Entre os importantes nomes que participaram da Se-
mana de Arte Moderna estavam os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, os artistas 
plásticos Anita Malfati e Di Cavalcanti e o músico Villa-Lobos.

No entanto, somente após en-
tregar um dossiê da imprensa in-
ternacional, o cineasta conseguiu 
que a produção chegasse às salas 
com apenas três cenas vetadas. 
Joaquim Pedro lutou por mais 15 
anos, e só em 1985, com a aber-
tura política, o longa ficou total-
mente livre para exibição na tele-
visão e nos cinemas.

Além das seqüências de nudez, 
o filme apresenta críticas sociais 
retiradas da obra de Mário de 
Andrade, além de mensagens 
políticas adaptadas pelo diretor. 
A personagem Ci, uma guerreira 
amazona no romance original, 
foi transformada numa guerri-

lheira urbana vivida por Dina 
Sfat. Adaptações que refletem o 
momento em que o Brasil e ou-
tros países viviam, no final da 
década de 1960, marcado pelos 
protestos estudantis nas ruas de 
Paris e pela marcha dos 100 mil 
no Brasil.

“Macunaíma foi filmado em 
1968, o ano das manifestações, o 
ano que não acabou. Todo mun-
do achava que ia conseguir mu-
dar tudo. O filme é uma junção de 
política e cultura, num momento 
em que isso foi mais forte”, afir-
mou Heloísa Buarque de Hollan-
da, professora e produtora edito-
rial, em um depoimento à filha do 

cineasta, Maria Andrade, registra-
do no DVD do filme lançado em 
2006.

Para Miguel Pereira, professor do 
Departamento de Comunicação 
Social da PUC-Rio, assim como a 
obra modernista, o longa-metra-
gem de Joaquim Pedro faz uma 
boa leitura crítica de um protótipo 
do brasileiro. “Um malandro sem 
ética e que não se importa com 
as conseqüências de seus próprios 
atos”. Miguel Pereira acredita ain-
da que o diretor adaptou o livro 
sob a ótica de Oswald de Andra-
de, outro ícone da Semana de Arte 
Moderna de 1922. 

Já o cineasta Sérgio Rezende crê 
que cada momento da história 
tem seu anti-herói em diferentes 
esferas: “No Flamengo há o Obi-
na, que é o Macunaíma da vez”, 
compara. Para o diretor, a produ-
ção estrelada por Paulo José não é 
um filme hermético como os ou-
tros do Cinema Novo, e a publi-
cação de 1928 é uma boa tradu-
ção do Brasil até hoje: “O Mário 
de Andrade pegou o espírito da 
brasilidade de uma certa época e 
talvez para sempre.”

“O Mário de Andrade pegou o espírito da 
brasilidade de uma certa época e 

talvez para sempre ”
Sérgio Rezende


