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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.



CARACTERÍSTICAS:
• Pesquisa estética
• vanguardas europeias e contexto brasileiro
• Ruptura: Destruição da linguagem tradicional
• paródia, poema-piada, poema-pílula
• Caráter polêmico: ousadia e inovação
• Revisão crítica do passado histórico
• Nacionalismo (primitivismo)

OSWALD DE ANDRADE (1890 –1954)

“A massa ainda comerá o biscoito fino que fabrico”

25



26

Vicio da fala
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados

01. Uma das grandes características da poesia modernista e a aproximação com a
realidade coloquial e cotidiana. O poeta Oswald de Andrade, reproduziu no poema
acima:
A) o nacionalismo.
B) o romantismo.
C) a subjetivismo.
D) o sentimentalismo.
E) a oralidade (a fala popular).
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02. Após a Semana de Arte Moderna (1922), o Modernismo passa a viver sua
“fase heroica”, isto é, a fase de divulgação das ideias modernistas em todo o
país e de aprofundamento das questões estéticas lançadas pela Semana. Essa
fase foi marcada

A) essencialmente por duas tendências: destruição e construção.
B) principalmente pela orgia intelectual e preservação da tradição.
C) pela atuação artística em busca da manutenção das formas fixas.
D) por constantes polêmicas com autores do Romantismo.
E) pela promoção de uma revisão crítica do Tropicalismo.
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03. O texto XI do poeta Oswald de Andrade apresenta características do
Modernismo da Primeira Geração (1922-1930 que estão expressas na
alternativa:

A) a “fala brasileira”, os versos livres e a valorização da linguagem coloquial.
B) a fala cuidadosa, os versos livres e o forte preconceito contra o popular.
C) a linguagem culta se mistura à popular como ato de rejeição.
D) a norma culta e fala popular são rejeitadas pelo poeta.
E) a fala popular e a norma culta não se misturam.
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04. Em toda a produção poética de Oswald de Andrade podemos observar
as atitudes permanentes que singularizam a sua poesia e fazem dele um
expoente da primeira fase do nosso Modernismo:

A) a fala culta da burguesa e a ironia nacionalista.
B) a fala popular, humor, a piada, a ironia, a síntese e a fragmentação.
C) a retórica provinciana, o requinte e a monotonia da burguesia.
D) o academicismo do parnasianismo e a poesia de forma fixa.
E) a rebeldia da antropofagia e o comodismo da linguagem culta.


