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POESIA PAU-BRASIL (1924) –OSWALD DE ANDRADE
• poesia primitivista
• valorização do índio 
• críticas ao colonialismo
• exploração das diversidades culturais brasileiras
• “criação” de uma língua brasileira
• crítica à cultura acadêmica
• Conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual
• “ver com olhos livres”

VANGUARDAS ARTÍSTICAS BRASILEIRAS

20



VERDE – AMARELO (1924) – Plínio Salgado /
Guilherme de Almeida / Menotti del Picchia e
Cassiano Ricardo...

• reação à Poesia  Pau-Brasil

• nacionalismo extremado e ufanista

• idealização da raça brasileira pura: o índio

• posicionamento direitista, conservador (nazifascista)

• Uma versão brasileira do fascismo
ANTA (1929)
Desdobramento radical da Poesia Verde – Amarelo
• Estado Forte e centralizador 
• Nacionalismo ufanista e primitivista
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ANTROPOFAGIA (1929) – OSWAL DE ANDRADE

retomada radical da Poesia Pau-Brasil em 

reação ao Verde-Amarelo
• devoração da cultura estrangeira
• caráter anárquico
• Comunismo e Freud
• tentativa de superação das normas
sociais rígidas
• “tupy, or not tupy, that is the question”
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POESIA:

 Pau-Brasil (1925) /

 Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade (1927)

TEATRO:

 O Rei da Vela (1937)

PROSA:

 Os Condenados (1922) / Memórias sentimentais de João
Miramar (1924) / Serafim Ponte Grande (1933): panfletos
satíricos e paródias à linguagem convencional.
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Minha terra tem palmares

Onde gorjeia o mar

Os passarinhos daqui

Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas

E quase que mais amores

Minha terra tem mais ouro

Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo.

Canto do regresso à pátria
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QUANDO OCORRE DIÁLOGO ENTRE DOIS OU MAIS TEXTOS (DISCURSOS)
ALÉM DE INTERTEXTUALIDADE HÁ ENTRE ELES UM CAMPO MAIS AMPLO:
A INTERDISCURSIVIDADE (INTENCIONALIDADES DOS INTERLOCUTORES
QUE INCORREM EM COMPLEXIDADES SOCIOLÓGICAS, IDEOLÓGICAS,
FILOSÓFICAS, PSICOLÓGICAS...)
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brasil
O Zé Pereira chegou de caravela
E perguntou pro guarani da mata virgem
– Sois cristão?
– Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte
Teterê tetê Quizá Quizá Quecê!
Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu!
O negro zonzo saído da fornalha
Tomou a palavra e respondeu
– Sim pela graça de Deus
Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum!
E fizeram o Carnaval.
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