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Exercícios: Semana de Arte Moderna (Parte 2) 
 
1. (UEM) Leia os fragmentos a seguir, extraídos, respectivamente, dos poemas “Profissão de fé”, 
de Olavo Bilac, e “Os sapos”, de Manuel Bandeira, e assinale a alternativa incorreta. 
 
Fragmento 1 
 
Invejo o ourives quando escrevo: 
imito o amor 
Com que ele, em ouro, o alto-relevo 
Faz de uma flor. 
(...) 
Torce, aprimora, alteia, lima 
A frase; e, enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
Como um rubim. 
Quero que a estrofe cristalina, 
Dobrada ao jeito 
Do ourives, saia da oficina 
Sem um defeito. 
 
Fragmento 2 
 
Urra o sapo-boi: 
- 'Meu pai foi rei' – 'Foi!' 
- 'Não foi' – 'Foi!' -'Não foi!' 
Brada um em assomo 
O sapo-tanoeiro: 
- 'A grande arte é como o lavor do joalheiro 
Ou bem do estatutário. 
Tudo quanto é belo, 
Tudo quanto é vário, 
Canta no martelo'. 
 

a) No poema de Olavo Bilac, o eu-lírico compara o trabalho do poeta com o do ourives, 
professando a crença parnasiana de que o grande poema é resultado de um minucioso 
trabalho do poeta com as palavras, as quais devem ser cuidadosamente selecionadas e 
combinadas segundo uma lógica pré-estabelecida. 

b) O poema de Manuel Bandeira, escrito em 1918 e lido em uma das noites da Semana de 
Arte Moderna, empreende uma intensa crítica aos poetas parnasianos que defendem uma 
linguagem excessivamente formal, prendem-se a regras pré-estabelecidas ligadas à 
metrificação, às rimas e aos temas clássicos. 

c) O poema de Manuel Bandeira reforça a estética defendida no poema de Olavo Bilac. Pode-
se observar isso no verso "A grande arte é como o lavor do joalheiro", o qual, no contexto 
em que está inserido, sintetiza a apologia parnasiana da forma. 

d) Em "Os sapos", Manuel Bandeira põe em prática os ideais da estética modernista não 
apenas quando critica o modo de poetar dos parnasianos, mas também quando se vale da 
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linguagem coloquial, da sintaxe simples e direta, além de versos livres e do tom leve e bem 
humorado. 

e) Os textos de Olavo Bilac e de Manuel Bandeira expressam pontos de vista bastante 
diferentes no que se refere ao ofício do poeta. No poema deste último, o sapo-tanoeiro 
simboliza os parnasianos, cuja concepção poética é intensamente ironizada. 

 
 
2. (ENEM)  

 

(Tarsila do Amaral. “O mamoeiro”, 1925. Óleo s/ tela; 65 x 70 cm. IEB-USP.) 
 
O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de 
Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. 
Tomando como referência o quadro “O mamoeiro”, identifica-se que, nas artes plásticas, a 

a) Imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. 
b) Forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. 
c) Natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. 
d) Imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. 
e) Forma apresenta contornos e detalhes humanos. 

 
 
Texto para as questões 3 e 4. 
 O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas 
consequentes, foi uma revolta contra o que era a Inteligência nacional. É muito mais exato 
imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra, 
eminentemente destruidor. E as modas que revestiram esse espírito foram, de início, diretamente 
importadas da Europa. Quanto a dizer que éramos, os de São Paulo, uns antinacionalistas, uns 
antitradicionalistas europeizados, creio ser falta de subtileza crítica. (...)  
 Não cabe, neste discurso de caráter polêmico, o processo analítico do movimento 
modernista. Embora se integrassem nele figuras e grupos preocupados de construir, o espírito 
modernista que avassalou o Brasil, que deu o sentido histórico da Inteligência nacional desse 
período, foi destruidor. Mas esta destruição, não apenas contenha todos os germes da atualidade, 
como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza esta realidade 
que o movimento modernista impôs, é, ao meu ver, a fusão de três princípios fundamentais: o 
direito permanente à pesquisa estética; a atualização da Inteligência artística brasileira, e a 
estabilização de uma consciência criadora nacional. (...) 
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 Até o Parnasianismo, até o Simbolismo, até o Impressionismo inicial de um Villa Lobos, o 
Brasil jamais se pesquisou (como consciência coletiva, entenda-se), nos campos da criação 
estética. Não só importávamos técnicas e estéticas, como só as importávamos, depois de certa 
estabilização na Europa, e a maioria das vezes já academizadas. Era ainda um completo 
fenômeno da colônia, imposto pela nossa escravização econômico-social. Pior que isso: esse 
espírito acadêmico não tendia para nenhuma libertação e para uma expressão própria.  
(ANDRADE, Mário de. “O Movimento Modernista” in Aspectos da Literatura Brasileira. 5ª ed., São 

Paulo, Martins, 1974. pp. 235, 242 e 249) 
 
 
3. (IBMEC) Assinale a alternativa correta.  

a) Na opinião do autor, o movimento desencadeado pela Semana de Arte Moderna, em 1922, 
foi destruidor, inconsequente e, portanto, irresponsável.  

b) O autor reconhece o vínculo do Modernismo brasileiro com as modas artísticas europeias, 
mas acusa de falta de sutileza crítica os que consideram o movimento como 
antinacionalista.  

c) A revolta contra a Inteligência nacional deu ao Modernismo brasileiro uma falta de sutileza 
crítica, responsável pelo caráter antinacionalista do movimento.  

d) O Modernismo neutralizou os esforços de nacionalização da Inteligência brasileira, que 
vinham sendo empreendidos de modo consequente pelo Parnasianismo, o Simbolismo e o 
Impressionismo.  

e) O espírito modernista brasileiro, diretamente orientado pelas modas artísticas europeias, 
rebelou-se contra a inteligência nacional, adotando uma perspectiva antitradicionalista 
europeizada.  

 
 
4. (IBMEC) Pode-se dizer que o texto considera:  

a) O Parnasianismo, o Simbolismo e o Impressionismo no Brasil como meras manifestações 
de um espírito de guerra eminentemente destruidor.  

b) O Modernismo dotado de um espírito destruidor da Inteligência nacional autônoma e 
construtor de uma mentalidade colonizada.  

c) Contribuição essencial do Modernismo a pesquisa no campo da criação estética, 
desvinculada da consciência coletiva. 

d) Contribuição essencial do Modernismo a busca de uma expressão estética própria, 
baseada na pesquisa, na atualização e na estabilização da consciência artística nacional.  

e) Contribuição essencial do Modernismo a pesquisa acadêmica dos movimentos artísticos 
anteriores, para evitar, em suas produções, a falta de sutiliza crítica neles contida. 


