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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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(ENEM). Este texto (brasil) apresenta uma versão humorística da formação do Brasil,
mostrando-a como uma junção de elementos diferentes Considerando-se esse aspecto, é
correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é

a) ambígua, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, quanto
parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem

b) Inovadora, pois mostra que as três raças formadoras – portugueses, negros e índios –
pouco contribuíram para a formação da identidade brasileira

c) Moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação cristã do Brasil
como causa da predominância de elementos primitivos e pagãos.

d) Preconceituosa, pois critica tanto índios quanto negros, representando de modo
positivo apenas o elemento europeu, vindo com as caravelas

e) Negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa, resultando
em anarquia e falta de seriedade.
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MANUEL BANDEIRA (1886-1968)

•A cinza das horas (1917)
•Carnaval (1919)
•Ritmo dissoluto (1924)
• Libertinagem (1930)
• Estrela da manhã 
•Lira dos cinquent’anos

OBRAS PRINCIPAIS:
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•Tom confessional (poesia do EU)
• Valorização do cotidiano
• Enfoque à doença (tuberculose) e à morte
• Valorização das coisas mais simples da vida
• A temática do desejo insatisfeito
• A simplicidade expressiva
• Recordações de Recife: família, infância …
• Poesia social

TEMAS E CARACTERÍSTICAS
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Poema Tirado de uma Notícia de Jornal 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no
morro da Babilônia num barracão sem número

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu
afogado.
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