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SEMANA DE ARTE MODERNA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
1. Observe a linguagem presente nos versos, e 
indique as expressões empregadas por Gullar que 
são marcas da oralidade, fazendo com que a poesia 
absorva maneiras do falar do brasileiro. 
 
2. A linguagem verbaliza, no poema, o movimento 
cíclico das rodas da locomotiva, pois o movimento 
circular faz girar a vida, a ciranda, o destino, a cidade 
e a noite. O espaço e o tempo se misturam ao longo 
da viagem que o menino faz de trem. Qual o efeito 
de sentido resultante dessa mistura? 
 

        

  

 
Trenzinho Caipira 

 
                                      Heitor Villa-Lobos 
             (letra de Ferreira Gullar) 
 
Lá vai o trem com o menino 
Lá vai a vida a rodar 
Lá vai ciranda e destino 
Cidade e noite a girar 

Lá vai o trem sem destino 
Pro dia novo encontrar 
Correndo vai pela terra 
Vai pela serra 
Vai pelo ar 

Cantando pelas serras do luar 
Correndo entre as estrelas a voar 
No ar no ar no ar no ar no ar 
Lá vai o trem com o menino 
Lá vai a vida a rodar 
Lá vai ciranda e destino 

Cidade e noite a girar 
Lá vai o trem sem destino 
Pro dia novo encontrar 
Correndo vai pela terra 
Vai pela serra 
Vai pelo ar 

Cantando pelas serras do luar 
Correndo entre as estrelas a voar 
No ar, no ar, no ar 

 

O Trenzinho do Caipira é uma 

composição de Heitor Villa-

Lobos e parte integrante da 

peça Bachianas Brasileiras nº 2.  

A obra se caracteriza por imitar o 

movimento de uma locomotiva 

com os instrumentos da 

orquestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5aoXE2r5TQ 

 

https://www.letras.mus.br/heitor-villa-lobos/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bachianas_Brasileiras
https://www.youtube.com/watch?v=R5aoXE2r5TQ
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Vila Lobos foi um dos artistas que participou da SEMANA DE ARTE MODERNA, considerada o 

marco do modernismo no Brasil. 

O compositor esteve presente em três dias diferentes: 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal 

de São Paulo. Foi a primeira vez que um palco tradicionalmente erudito recebeu as obras do 

compositor brasileiro. 

As misturas e ritmos apresentados pelo músico não foram uma unanimidade. Villa-Lobos foi o alvo 
de muitas críticas daqueles que não entendiam o modernismo apresentado pelo músico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Um Só Coração é uma minissérie 
produzida e exibida ppela Rede Globo 
entre 6 de janeiro a 8 de abril de 2004. 
Escrita por Maria Adelaide Amaral e 
Alcides Nogueira, a história prestava 
uma homenagem aos 450 anos da 
cidade de São Paulo e retratava os 
principais acontecimentos, dentre eles a 
Semana de Arte Moderna. 
Veja um trecho da minissérie no link a 

seguir. 
https://www.youtube.com/watch?v=z
c2AHqe9zrw 
 

 
Para os modernistas, apenas 
São Paulo reunia as condições 
para sediar a Semana. Pela 
diversidade de etnias, crenças e 
classes sociais, era o palco ideal 
para o evento que mostrava uma 
arte inovadora, que rompia com 
as estruturas do passado. 
 Segundo Mário de Andrade, 
“São Paulo estava, ao mesmo 
tempo, pela sua atualidade 
comercial e sua industrialização, 
em contato mais espiritual e 
mais técnico com a atualidade 
do mundo”. 

 

Por que São Paulo? 

O documentário “Semana de Arte Moderna” da TV Cultura) já foi 
indicado na lista de sugestões divulgadas no blog do campus Tijuca 
II. Confere lá! 
https://www.youtube.com/watch?v=GRKio1yJeXA  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://www.youtube.com/watch?v=zc2AHqe9zrw
https://www.youtube.com/watch?v=zc2AHqe9zrw
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                                                                                                O homem amarelo, de Anita Malfatti, 1915-1916 

                                                                                                                         
                           

A seguir estão reproduzidos dois fragmentos deste artigo de Lobato, publicado no jornal O Estado 

de S. Paulo em 20 de dezembro de 1917, com o título "A Propósito da Exposição Malfatti". Leia-o 

atentamente. 

VOCÊ SABIA... 
 

Monteiro Lobato foi ferrenho opositor dos modernistas 
 
As raízes do Modernismo brasileiro, e da própria Semana, vêm de um acontecimento de cinco 
anos antes. Em 1917, Anita Malfatti, recém-chegada da Europa, montou uma exposição com 
suas obras em São Paulo, considerada a primeira exposição modernista do Brasil. No dia 20 de 
dezembro, o escritor Monteiro Lobato publica um artigo no jornal O Estado de S. Paulo que 
sacudiu a sociedade e a crítica. 
Com o título de “Paranoia ou mistificação?”, o artigo-bomba critica ferozmente a exposição de 
Malfatti, apesar de reconhecer seu talento. Ao longo do texto, ele diz que as formas distorcidas 
e abstratas representadas nas obras modernistas seriam fruto de “cérebros transtornados por 
psicoses” e defende a arte tradicional da época, dizendo que “todas as artes são regidas por 
princípios imutáveis”. O resultado: uma extensa briga entre defensores dos movimentos 
modernistas e apoiadores da arte clássica. 

 

 

CURIOSIDADE 

 
Mário de Andrade, em oposição a 
outros críticos, afirmava que a 
Semana de Arte Moderna abriu 
na verdade a 2ª fase do 
modernismo, que foi de 1922 a 
1930. Para o autor, o modernismo 
no Brasil teve início em 1917 com 
a exposição da pintura de Anita 
Malfatti. 
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3. Em seu artigo, Lobato apresenta dois tipos de artistas. Como ele caracteriza cada um deles. 

 

4. Por essa caracterização, é possível afirmar que Monteiro Lobato defende uma visão purista 
da arte? Explique. 

 
5. Baseada na leitura do trecho 2, é possível reconhecer uma avaliação preconceituosa do 

autor em relação às mulheres? Justifique. 
 

 

Trecho 1: 

 

PARANÓIA OU MISTIFICAÇÃO? 
 

 Há duas espécies de artistas. Uma 

composta dos que veem normalmente as 
coisas e em consequência disso fazem arte 
pura, guardando os eternos rirmos da vida, 
e adotados para a concretização das 
emoções estéticas, os processos clássicos 
dos grandes mestres. Quem trilha por esta 
senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, 
é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, 
é Rubens na Flandres, é Reynolds na 
Inglaterra, é Leubach na Alemanha, é Iorn 
na Suécia, é Rodin na França, é Zuloaga na 
Espanha. Se tem apenas talento vai 
engrossar a plêiade de satélites que 
gravitam em torno daqueles sóis 
imorredouros. A outra espécie é formada 
pelos que veem anormalmente a natureza, 
e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, 
sob a sugestão estrábica de escolas 
rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos 
da cultura excessiva. São produtos de 
cansaço e do sadismo de todos os períodos 
de decadência: são frutos de fins de 
estação, bichados ao nascedouro. Estrelas 
cadentes, brilham um instante, as mais das 
vezes com a luz de escândalo, e somem-se 
logo nas trevas do esquecimento. (…). 
Estas considerações são provocadas pela 
exposição da sra. Malfatti, onde se notam 
acentuadíssimas tendências para uma 
atitude estética forçada no sentido das 
extravagâncias de Picasso & cia. 
 

 Trecho 2: 

 

O verdadeiro amigo de um artista não é 

aquele que o entontece de louvores e 

sim o que lhe dá uma opinião sincera, 

embora dura, e lhe traduz chãmente, 

sem reservas, o que todos pensam dele 

por detrás. Os homens têm o vezo de 

não tomar a sério as mulheres. Essa é a 

razão de lhes darem sempre 

amabilidades quando pedem opiniões. 

Tal cavalheirismo é falso, e sobre falso, 

nocivo. Quantos talentos de primeira 

água se não transviaram arrastados por 

maus caminhos pelo elogio 

incondicional e mentiroso? Se víssemos 

na Sra. Malfatti apenas "uma moça que 

pinta", como há centenas por aí, sem 

denunciar centelha de talento, calar-

nos-íamos, ou talvez lhe déssemos 

meia dúzia desses adjetivos "bombons", 

que a crítica açucarada tem sempre à 

mão em se tratando de moças. 

Julgamo-la, porém, merecedora da alta 

homenagem que é tomar a sério o seu 

talento dando a respeito da sua arte 

uma opinião sinceríssima, e valiosa pelo 

fato de ser o reflexo da opinião do 

público sensato, dos críticos, dos 

amadores, dos artistas seus colegas e... 

dos seus apologistas 
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escapulário 
 

No Pão de Açúcar 
De Cada Dia 
Dai-nos Senhor 
A Poesia 
De Cada Dia 

        
                 Oswald de Andrade 

 

Leia agora os poemas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. O que exprime o quarto verso do poema “erro de português”? 
 

7. Que relação os três últimos versos estabelecem com os três primeiros? Justifique. 
 

8. Explique o título do põem; “erro de português”. 
 

9. No poema “Escapulário”, o eu lírico parece fazer uma prece em busca de alimento em forma 
de poesia. Quais símbolos foram escolhidos para representar a imensidão do sentimento 
de um poeta? 

 
10. Em relação `forma, o que é possível observar nos três poemas de Oswald de Andrade? 

 
11. É possível observar nesses poemas que Oswald de Andrade revisita a história do Brasil. O 

que é possível constatar sobre a visão do autor em relação a esse tema? 

Relicário 

No baile da Corte 
Foi o Conde d “Eu quem disse  
Pra Dona Benvinda 
Que farinha de Suruí 
Pinga de Parati Fumo de Baependi 
É comê bebê pitá e caí. 

            Oswald de Andrade. 

 

 

erro de português 
 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 

  Oswald de Andrade 

 

     “escapulário” - Caetano Veloso 
       https://www.youtube.com/watch?v=jAtW9Tf1ySc 
 
“Pagodespell” - Chico Buarque, Caetano Veloso e João Bosco 
https://www.youtube.com/watch?v=mqO4UhhkZj0 
 

 
 
 
 
 

 

CURIOSIDADE: 
 
Caetano Veloso criou uma 
música para o poema 
“escapulário”. O compositor 
João Bosco, por sua vez, 
partindo dessa canção de 
Caetano, criou “Pagodespell”, 
acrescentando também o 
poema “relicário”. 
Seguem os links dessas 
canções. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAtW9Tf1ySc
https://www.youtube.com/watch?v=mqO4UhhkZj0
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O texto a seguir é a letra de uma música de Rita Lee intitulada “Pagu”. 

 

                        

 

 

 

 

 

                             

     

 

 
 

 
 

 

 
12. Conhecendo um pouco sobre Pagu, justifique o título desta música. 

 
13. Quais as críticas apresentadas por Rita Lee na canção?  

A canção “Pagu” é constituída por 
frases mais ou menos prontas, 
expressões idiomáticas do português, 
corriqueiras do discurso cotidiano.  
Esta música, lançada em 2000 no 
álbum intitulado 3001, é quase tão 
irreverente quanto a musa: Pagu, 

mulher à frente de seu tempo.  

Pagu 
Rita Lee 

Mexo, remexo na inquisição 
Só quem já morreu na fogueira 
Sabe o que é ser carvão 
Eu sou pau pra toda obra 
Deus dá asas à minha cobra 
Minha força não é bruta 
Não sou freira, nem sou puta 
Porque nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho  
Que muito homem 
Nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 
Sou mais macho  
Que muito homem 
Sou rainha do meu tanque 
Sou Pagu indignada no palanque 
Fama de porra louca,  
Tudo bem! 
Minha mãe é Maria Ninguém 
Não sou atriz, modelo, dançarina 
Meu buraco é mais em cima 
Porque nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda… 

 
 
 

 
 
 

Patrícia Galvão, a “Pagu”, foi assim apelidada 
por Raul Bopp. Era uma mulher inconformada 
com os valores sociais e os ideais machistas de 
sua época; uma mulher vista como uma 
inovadora libertaria, pois, ao f im da 
década de 1920 e início de 1930, saia 
completamente fora dos modelos convencionais. 
Apresentada aos artistas e e Tarsila do Amaral, 
Pagu aos 18 anos se integra ao movimento 
antropofágico, de cunho modernista. 

Link para o clipe 
Pagu - Rita Lee e Zélia Duncan 
https://www.youtube.com/watch?v=0n5M6RF0lDE 

Se quiser trocar uma ideia: 
portuguestj2@cp2.g12.br 
 

 

 

https://www.google.com/search?hl=pt-BR&biw=1522&bih=750&sxsrf=ALeKk02a6w-yF6t4_8CPK6WTYaAycDQ1Fg:1592963477923&q=Rita+Lee&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMyJz6tIW8TKEZRZkqjgk5oKAASu-B4ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_exq5nqAhWGGbkGHdicBvEQMTAAegQIDRAF
https://www.infoescola.com/literatura/oswald-de-andrade/
https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adoniran_Barbosa
https://www.youtube.com/watch?v=0n5M6RF0lDE
mailto:portuguestj2@cp2.g12.br

