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Literatura – Sinval 
 
- Leia os textos para responder as questões 01 a 05. 
 
- Texto 01: 
 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo 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 de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam 
a falar exclamava:  “If — Ai! que preguiça!. . . e não dizia mais nada." Ficava no canto da maloca, trepado no 
jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já 
velhinho e Jiguê na força de homem. 

ANDRADE, M.  Macunaíma  o herói  sem nenhum caráter. 20a. ed. São Paulo e Belo Horizonte: Martins e Itatiaia, 1984., p. 01 
 
- Texto 02: 
 

No outro dia Macunaíma depois de brincar cedinho com a linda Iriqui, saiu pra dar uma voltinha. 
Atravessou o reino encantado da Pedra Bonita em Pernambuco e quando estava chegando na cidade de 
Santarém topou com uma viada parida. 

— Essa eu caço! ele fez. E perseguiu a viada. Esta escapuliu fácil mas o herói pôde pegar o filhinho dela 
que nem não andava quase, se escondeu por detrás duma carapanaúba e cotucando o viadinho fez ele berrar. 
A viada ficou feito louca, esbugalhou os olhos parou turtuveou e veio vindo veio vindo parou ali mesmo 
defronte chorando de amor. Então o herói flechou a viada parida. Ela caiu esperneou um bocado e ficou rija 
estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da viada olhou que mais olhou e deu um grito, 
desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhanga... Não era viada não, era a própria mãe tapanhumas que 
Macunaíma flechara e estava morta ali, toda arranhada com os espinhos das titaras e mandacarus dó mato. 

ANDRADE, M. Macunaíma  o herói  sem nenhum caráter. 20a. ed. São Paulo e Belo Horizonte:  Martins e Itatiaia, 1984., p. 12 
 
01. Destaque do texto 01, características físicas do personagem que comprovam a ironia do autor ao 

denomina-lo de herói: 
 
02. Identifique expressões do texto 01 que comprovam que o autor constrói seu personagem como uma 

paródia ao índio heroico do Romantismo: 
 
03. Justifique a presença no texto da preocupação de Mário de Andrade em explorar a Língua Portuguesa do 

Brasil: 
 
04. Uma das características do livro é a desregionalização, ou seja, a preocupação do autor em destacar os 

aspectos nacionais sem restrições regionais. Identifique esta marca no texto 02: 
 
05. Comente a semelhança do texto 02 com as narrativas orais, as lendas populares: 
 
- Texto para as questões 06 a 10. 
 

Uma feita a Sol cobrira os três manos duma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. 
Porém no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta pra 

pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos pra fora d’água metro e mais. Então Macunaíma 
enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d’água. E a cova era que-nem a marca dum pé-
gigante. 

Abicaram. O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova e se lavou inteirinho. 
Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era marca do pezão do Sumé, do tempo em que 
andava pregando o evangelho de Jesus pra indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco 
louro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um 
filho da tribo retinta dos Tapanhumas. 

Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito 
suja da negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água pra todos os lados só 
conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou: 

— Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. 
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Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifava toda a água encantada pra fora da cova. Tinha só 
um bocado lá no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem 
filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado 
na água santa. Macunaíma teve dó e consolou: 

— Não se avexe, mano Maanape, não se avexe não, mais sofreu nosso tio Judas! 
ANDRADE, M. Macunaíma o herói sem nenhum caráter. 20a. ed. São Paulo e Belo Horizonte:  Martins e Itatiaia, 1984., p.  

 
06. Destaque do texto exemplos das variedades não padrão da Língua: 
 
07. O texto é o capítulo do livro que explica a origem das três etnias formadoras do povo brasileiro. 

Identifique-as: 
 
08. Macunaíma é extremamente preguiçoso, exceto nos momentos em que leva vantagem. Esta característica 

se confirma no texto? Justifique: 
 
09. O autor confirma a teoria sobre a origem das etnias na História ou no folclore? Justifique: 
 
10. O romance dialoga com as várias culturas presentes em nossa cultura. Identifique o momento em que se 

manifesta a cultura cristã: 
 
 
 


