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MÁRIO DE ANDRADE (1893-1945)

• Rapsódia primitivista: “herói sem nenhum caráter”
• Sátira à linguagem usual
• Valorização do folclore e das lendas nacionais
• Adoção de uma linguagem “oral”
• Tentativa de definição do brasileiro
• Identificação com o Primitivo
• Intertextualiza com vários estilos

 POESIA : Pauliceia Desvairada (1922)
Lira paulistana (1946) 
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Descobrimento
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu...

LEITURA E ANÁLISE DO POEMA DE MÁRIO DE ANDRADE



(ENEM). O poema Descobrimento, de Mário de Andrade, marca a postura 
nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. Recuperando o fato 
histórico do “descobrimento”, a construção poética problematiza a 
representação nacional a fim de

a) Resgatar o passado indígena brasileiro.
b) Criticar a colonização portuguesa no Brasil.
c) Defender a diversidade social e cultural brasileira
d) Promover a integração das diferentes regiões do pais.
e) Valorizar a Região Norte, pouco conhecida pelos brasileiros
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(LRL). O que o autor descobriu foi a existência de (da)
a) diferenças sócioeconômicas.
b) imensidão do território brasileiro.
c) grande variedade de raças.
d) produtos necessários à vida moderna.
e) modificações regionais de costumes.

(LRL). Examinando o conteúdo do poema, percebemos que o autor se refere
ao descobrimento de um (a)
a) livro raro.
b) Lugar.
c) verdade angustiante.
d) profissão.
e) tema poético.
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FICÇÃO – Macunaíma (1928 – rapsódia)
 Obra-prima que busca representar o conhecimento e o registro do

brasil. A mais importante realização da primeira fase do
Modernismo, isto é, a plena manifestação do projeto nacionalista
dos escritores de sua geração. É um delicioso painel antropofágico
da cultura brasileira.



Macunaíma: a redefinição do herói nacional
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto

retinto e filho 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.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não
falando. Si o incitavam a falar exclamava:
– Ai! Que preguiça!...

******************************
“Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa
da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce
como o seu sorriso; nem a baunilha rescendia no bosque como seu hálito
perfumado”.
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 Comentários sobre a expressão “Macunaíma, o herói sem
nenhum caráter.

 Compare o herói Macunaíma, de Mário de Andrade, ao herói
Peri e à personagem épica Iracema, de José de Alencar.

 Aponte algumas divergências entre os personagens.


