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“NAS PEGADAS DESTE MÁRIO 
DE ANDRADE DE JASON TÉRCIO, 
APRENDI MAIS SOBRE 1922 E O 

MODERNISMO DO QUE EM QUASE 
TUDO O QUE JÁ TINHA LIDO A 

RESPEITO. É, PARA MIM, O MELHOR 
LIVRO FEITO ATÉ HOJE SOBRE 

AQUELA TURMA – NUNCA AS 
SUAS GRANDEZAS E PEQUENEZAS 

FICARAM TÃO EVIDENTES.”

RUY CASTRO

ALMA CALEIDOSCÓPICA

Estávamos em 2015 quando a notícia da 

iminente publicação desta aguardada biografia, 

escrita pelo premiado jornalista, escritor e 

tradutor Jason Tércio, começou a figurar 

entre as várias homenagens programadas 

para a celebração dos 70 anos da morte de 

Mário de Andrade. 

Mas a expectativa pela chegada deste livro 

vinha sendo acalentada desde 2012, quando 

a mídia especializada começou a noticiar que 

Tércio estava a escrever aquela que poderia 

ser a primeira biografia, no sentido lato, de um 

dos principais escritores do país. 

Cada nova matéria na imprensa, cada nova 

descoberta de Jason Tércio acerca da vida de 

Mário de Andrade davam-nos conta de que os 

leitores teriam definitivamente uma biografia 

à altura da importância desse brasileiro cuja 

morte, em 1945, significou, nas palavras de 

Antonio Candido, uma perda comparável 

somente à de Machado de Assis.

A espera acabou. Em busca da alma 

brasileira – biografia de Mário de Andrade

demorou o tempo que precisava para ser 

publicado. O que o leitor verá em cada página 

é a mais competente reconstituição do 

contexto histórico em que o genial escritor 

nasceu, viveu e fez desabrochar todo um 

oceano de realizações em diferentes áreas.

O livro é também um profundo e 

significativo esforço de compreensão da alma 

de um dos mais importantes brasileiros de 

todos os tempos. Em sua obsessão pela busca 

da alma brasileira, o Mário revelado por Tércio 

é ousado e tímido, recatado e escandaloso, 

confessional e comedido, modesto e vaidoso, 

apolíneo e dionisíaco, singular e plural. 

Caso único de nossa cultura, Mário era um 

autodidata com visão multidimensional, que 

teve consciência de seu papel histórico, esteve 

no centro dos principais debates num dos 

períodos mais agitados do país e, ao contrário 

de muitos dos seus contemporâneos, sempre 

prezou pela coerência.

Mário de Andrade é tão grande que não 

caberia em nenhum livro convencional, mas 

o que Jason Tércio consegue aqui é revelar 

um Mário que ninguém jamais conseguiu 

apreender.

PASCOAL SOTO

JASON TÉRCIO publicou o romance 

A pátria que o pariu, a biografia Órfão da 

tempestade – a vida de Carlinhos Oliveira, 

o romance-reportagem Segredo de Estado – 

o desaparecimento de Rubens Paiva e mais 

quatro livros. Jornalista pela Universidade 

Gama Filho, trabalhou e colaborou em 

diferentes órgãos do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília, além de quatro anos na BBC 

de Londres, como produtor e apresentador 

de programas. É também autor de contos, 

roteiros de filmes, poemas e peças teatrais, 

uma delas, Kafka e Lima Barreto jogando 

sinuca em Bruzundanga, transcorrida 

em 1922. Mora em São Paulo.
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