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Apresentação de
um anti-herói cosmopolita

Pedro Malasartes é um dos personagens mais encon-
trados na literatura popular do Brasil. Em todas as
regiões do país, há relatos sobre as aventuras desse cai-
pira. Muitos folcloristas, como, por exemplo, Câmara
Cascudo, Basílio de Magalhães, Silvio Romero, regis-
traram em seus livros versões das peripécias do capiau.
Ele sempre é apresentado com todos os clichês do típi-
co homem do povo: magro, amarelo, aparentemente
fraco, feio. No entanto, Pedro Malasartes tem uma
característica especial: é finório. E vive de suas esperte-
zas e artimanhas.

Diferente dos heróis da literatura popular, que têm
como meta vencer os poderosos e alcançar a felicida-
de (geralmente ligada ao casamento ou à fortuna),
Malasartes busca apenas seu prazer. Ele é um anti-
herói. Ludibria os poderosos com sua astúcia não
para tomar-lhes o lugar ou a fortuna, mas para conse-
guir uma soma de dinheiro que garanta sua diversão.
Ao obter a quantia, ele a gasta toda até ficar sem
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nada. Então o ciclo recomeça: sai atrás de outra aven-
tura para conseguir mais tostões. 

Malasartes pode ser comparado ao Scapino ou ao
Arlequim, da Commedia Dell’Arte. Percebemos carac-
terísticas do personagem no Macunaíma, que Mário de
Andrade imortalizou, e no João Grilo, presente no
texto teatral Auto da compadecida, de Ariano Suassuna.

A presença do astuto personagem não está circuns-
crita à literatura tradicional de nossa terra. Na Ásia,
ele é conhecido como Kuong-Alev. Na África, recebe,
em certas regiões, o nome de Foumtinndouha. Na
Europa do norte, do centro e do leste, é o Eulenspiegel.
Na Itália, é o Bertoldinho. Na Espanha e na América
Espanhola, tem o curioso nome de Pedro Urdemales. 

Como se vê, nosso querido e espertalhão anti-herói
é também muito famoso por quase todas as bandas do
mundo, não só pelas paragens brasileiras. Diante de
tanta popularidade, você, leitor, com certeza não vai
querer ficar de fora. Tome fôlego e siga Malasartes em
algumas de suas façanhas narradas a seguir. E bom
divertimento.
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omo é essa história? Como foi que começou?
A história do malandro que muita gente enganou.
Ele é Pedro e Malasartes. Da arte sempre será.
Se quiser, eu conto. Posso logo começar.

Pois então vamos lá. Ouve-se em toda parte.
É história de esperteza. É de Pedro Malasartes.
O menino tinha família. Tinha pai, mãe e irmão.
Vivia sua vidinha como todo bom cristão.
O irmão, que era mais velho, um trabalho procurou.
Encontrou um fazendeiro que logo o contratou.
O patrão, muito ladino, ofereceu ao empregado
Um acordo diferente. Coisa de malandro safado:

“Te dou um bom trabalho, mas não gosto de falação.
Nem a minha, nem a tua, não quero reclamação!
Se um de nós reclamar, o castigo assim será:
Uma tira de couro das costas perderá!”
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AAAAIIIIIIII!

Para onde vai essa história? Onde é que vai dar?
Qual é a arte boa? Qual é a arte má?
Que Pedro é Malasartes. Isto não vai mudar.
Eu comecei a história e vou continuar.

Isto é arte do tinhoso. É coisa de gente má.
Uma proposta dessa não dá para aceitar.
Mas o pobre do empregado o acordo aceitou.
“São coisas dessa vida!”, assim o rapaz falou.
O malvado fazendeiro tratou de arrumar
Todo trabalho do mundo para o empregado reclamar.
Mas o pobre do empregado trabalhava sem cessar
Um dia (ai, que dia!) o rapaz não aguentou.
Sem força nenhuma, do trabalho reclamou.
O fazendeiro sem piedade fez o combinado.
Tirou tira de couro das costas do coitado.

AAAAIIIIIIII!

Que maldade terrível! Que raiva que dá!
Qual é a arte boa? Qual é a arte má?
Que Pedro é Malasartes. Ele sempre será.
A história continua. Vou contar no que vai dar.

Para casa, cabisbaixo, voltou o empregado.
Sem uma tira das costas e com o olho esbugalhado.
O caçula, quando soube, com muita raiva ficou.
Uma vingança medonha ele logo planejou.
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Foi até a fazenda e o fazendeiro encontrou.

Pediu um emprego e assim escutou:

“Te dou um bom trabalho, mas não gosto de falação.

Nem a minha, nem a tua, não quero reclamação.

Se um de nós reclamar, o castigo assim será:

Uma tira de couro das costas perderá!”

AAAAIIIIIIII!

Para onde vai essa história? Onde é que vai dar?

Qual é a arte boa? Qual é a arte má?

Que Pedro é Malasartes. Ele vai se vingar.

Eu comecei a história e tenho que continuar.

Malasartes assim quis e o trabalho começou.

O fazendeiro danado muito trabalho arranjou.

Sem nada reclamar, mas fazendo tudo errado, 

Malasartes trabalhava de modo atrapalhado.

Vendeu os bois da fazenda e com o dinheiro ficou.

Queimou o roçado e até os porcos matou.

O fazendeiro ia firme, até que não aguentou.

Botou a boca no mundo. O homem assim falou:

“Que bagunça é essa? Que tanta enrolação!

Um empregado assim vai ser minha perdição.

Faço qualquer negócio. Qualquer arrumação.

Só quero que vá embora. Não quero você aqui não!”
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Essa história tem um fim? Ela já vai terminar?
Qual é a arte boa? Qual é a arte má?
Que Pedro é Malasartes. Ele já se vingou.
Eu sei como termina: ponho o fim e acabou.

.
Malasartes deu um sorriso. Um sorriso de lado a lado.
Não podia ir embora sem resolver o combinado.
Uma nova proposta o Pedro fez ao patrão. 
Queria muito dinheiro! Muito dinheiro na mão!
Com medo de perder o couro, o fazendeiro aceitou.
Na mão de Malasartes, muito dinheiro deixou.
O malandro foi embora. Ganhou rumo na estrada.
E essa história acabou. Assim foi terminada.
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