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Exercícios sobre Semana de Arte Moderna 

Exercícios 

 

1.  (ENEM) Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a 

cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava 

pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com 

a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas 

modernistas 

a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a 

originalidade e os temas nacionais. 

b)  defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até́ então utilizada de forma irrestrita, afetando a 

criação artística nacional. 

c)  representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a 

prática educativa. 

d)  mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística 

ligada a tradição acadêmica. 

e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. 

 

 

2.  (ENEM) 

 
AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. 1925, óleo sobre tela, 65x70, 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. 
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3.  (ENEM) Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte 

Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado Paranóia ou Mistificação: 

 

Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêem as coisas e em conseqüência fazem arte 

pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, 

os 

processos clássicos dos grandes mestres. (...) A outra espécie é formada dos que vêem 

anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das 

escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. (...). 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. 

O Diário de São Paulo, dez./1917. 

 

Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no 

artigo? 

 

a)  

b)   

c)   

d)  

e)   
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Texto para as questões 4 e 5.  

 

Enfunando os papos, 

Saem da penumbra, 

Aos pulos, os sapos. 

A luz os deslumbra. 

 

Em ronco que a terra, 

Berra o sapo-boi: 

— “Meu pai foi à guerra!” 

— “Não foi!” — “Foi!” — “Não foi!” 

 

O sapo-tanoeiro 

Parnasiano aguado, 

Diz: — ” Meu cancioneiro 

É bem martelado. 

 

Vede como primo 

Em comer os hiatos! 

Que arte!  E nunca rimo 

Os termos cognatos. 

 

O meu verso é bom 

Frumento sem joio. 

Faço rimas com 

Consoantes de apoio. 

 

Vai por cinquenta anos 

Que lhes dei a norma: 

Reduzi sem danos 

A formas a forma. 

 

Clame a saparia 

Em críticas céticas: 

Não há mais poesia, 

Mas há artes poéticas…” 

 

Urra o sapo-boi: 

— “Meu pai foi rei” — “Foi!” 

— “Não foi!” — “Foi!” — “Não foi!” 

 

Brada em um assomo 

O sapo-tanoeiro: 

— “A grande arte é como 

Lavor de joalheiro. 

 

Ou bem de estatutário. 

Tudo quanto é belo, 

Tudo quanto é vário, 

Canta no martelo.” 

 

Outros, sapos-pipas 

(Um mal em si cabe), 

Falam pelas tripas: 

–“Sei!” — “Não sabe!” — “Sabe!” 

 

Longe dessa grita, 

Lá onde mais densa 

A noite infinita 

Verte a sombra imensa; 

 

Lá, fugido ao mundo, 

Sem glória, sem fé, 

No perau profundo 

E solitário, é 

 

Que soluças tu, 

Transido de frio, 

Sapo-cururu 

Da beira do rio… 

 

(BANDEIRA, Manuel. “Carnaval”. In: Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979, p.46.) 
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4. O poema Os Sapos foi declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna, em 

1922. Nele, Manuel Bandeira critica diretamente o fazer poético de um estilo de época anterior, 

julgado ultrapassado pelos modernistas.  

 

a) Qual é esse estilo de época? Em que verso Bandeira identifica diretamente esse estilo? 

b) Quais as regras poéticas que o poema critica? 

 

5. O Modernismo desde cedo adota uma posição bastante nacionalista. Tal postura ocorre nas obras 

modernistas de várias formas, entre elas, o aproveitamento das cantigas populares. Transcreva os 

tre ̂s versos que indicam esse aproveitamento da tradição popular. 

 


