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PROVOCAR A SENSIBILIDADE 
PERCEPTIVA DOS ALUNOS PARA 

QUESTÕES ESTÉTICAS E 
CULTURAIS QUE ENVOLVEM 
AQUILO QUE ENTENDEMOS 

POR ARTE CONTEMPORÂNEA, 
SEGUIDO DE COMENTÁRIOS.
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Arte Moderna é um termo que se refere às expressões artísticas surgidas no
final do século XIX, que se estenderam até metade do século XX. Na arte
moderna vê-se a influência da Revolução Industrial, as máquinas a vapor, do
aumento das velocidades, da fotografia, do cinema, do avião, do estudo
da mente entre outros elementos que contribuíram para a mudança do
pensamento e das atitudes.



A Semana de Arte Moderna, realizada no 
Teatro Municipal de São Paulo, 13 e 17 de 

fevereiro de 1922contou com a participação 
de escritores, artistas plásticos, arquitetos e 

músicos. Inserida nas festividades de 
comemoração do centenário da 

independência do Brasil, em 1922, apresenta-
se como a primeira manifestação coletiva 

pública na história cultural brasileira a favor de 
um espírito novo e moderno em oposição à 

cultura e à arte de teor conservador, 
predominantes no país desde o século XIX.

Cartaz da Semana de Arte 
Moderna de 1922 / Di 

Cavalcanti 
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Vale do 
Anhangabaú 

Teatro Municipal 
de São Paulo

6



7



O Manifesto Antropófago ou Antropofágico foi um
manifesto literário escrito por Oswald de Andrade,
publicado em maio de 1928, que tinha por objetivo
repensar a dependência cultural brasileira

Propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas
importadas e sua re-elaboração com autonomia,
transformando o produto importado em exportável.

O nome do manifesto recuperava a crença indígena:
os índios antropófagos comiam o inimigo, supondo
que assim estavam assimilando suas qualidades.
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A Família/ Lasar
Segall 

A estudante/ Anita 
Malfatti 
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Perfil de Zulmira / 
Lasar Segall 

Os mercadores/ 
Lasar Segall 
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MODERNISMO NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=ne4QEOloi90

EXPRESSIONISMO NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=LW9h3BkQ-8o

https://www.youtube.com/watch?v=ne4QEOloi90


A boba/ Anita 
Mafaltti

homem amarelo / Anita Mafaltti / 
Ilustração do colega Mario de Andrade 
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Meu irmão 
Alexandre/ 

Anita 
Mafaltti
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Imagem: Musa Impassível / 
Victor Brecheret
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