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A Semana de Arte Moderna de 22, realizada no
Teatro Municipal de São Paulo, contou com a
participação de escritores, artistas plásticos,
arquitetos e músicos. Inserida nas festividades de
comemoração do centenário da independência
do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna
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 
3



Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realiza-se um
festival com uma exposição com cerca de 100 obras e três
sessões literárias e musicais noturnas.

A produção de uma arte brasileira, afinada com as tendências
vanguardistas da Europa sem perder o caráter nacional, era
uma das grandes aspirações que a Semana tinha de divulgar.
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Vale do 
Anhangabaú 

Teatro Municipal de São 
Paulo/
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Redigido em prosa poética à moda de Uma Estação no Inferno
de Rimbaud, o Manifesto Antropófago possui um teor mais político que o anterior
manifesto de Oswald, o da Poesia Pau-Brasil, que pregava a criação de uma poesia
brasileira de exportação. Esteticamente, o segundo manifesto de Oswald, basicamente,
reafirma os valores daquele, apregoando o uso de uma "língua literária" "não-
catequizada".
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Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo duas exposições de pintura
que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros: a
de Lasar Segall, em 1913 e a de Anita Malfatti, em 1917

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
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A boba/ Anita Mafaltti
homem amarelo / Anita Mafaltti / 

Ilustração do colega Mario de Andrade 
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Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma
que “todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis
fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude” .

Meu irmão 
Alexandre/ Anita 

Mafaltti
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Imagem: Musa Impassível / 
Victor Brecheret
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Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
Luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.

Em teus olhos não quero a lágrima; não quero
Em tua boca o suave e idílico descante.
Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante,
Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.

Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa;
A rima, cujo som, de uma harmonia crebra,
Cante aos ouvidos d'alma; a estrofe limpa e viva;
Publicado no livro Mármores (1895).
In: JÚLIA, Francisca. Poesias. Introd. e notas Péricles Eugênio da Silva 
Ramos. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 196
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A Semana, de uma certa maneira, nada
mais foi do que uma ebulição de novas
ideias totalmente libertadas; nacionalistas
em busca de uma identidade própria e de
uma maneira mais livre de expressão.
Não se tinha, porém, um programa
definido: sentia-se muito mais um desejo
de experimentar diferentes caminhos do
que de definir um único ideal moderno.

Lasar Segall - Morro 
Vermelho, 1926
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Família Enferma (1920)
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Rua e Erradias 
(1956)
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Retirantes / 
Candido Portinari

22



Café / Candido Portinari /  Museu Nacional de Belas Artes /
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O Movimento Pau-Brasil foi um movimento 
artístico lançado 

no Brasil em 1924 por Oswald de 
Andrade e Tarsila do Amaral que 

apresentava uma posição primitivista, 
buscando uma poesia ingênua, de 

redescoberta do mundo e do Brasil e que foi 
inspirada nos movimentos de vanguarda 
europeus, devido às viagens que Oswald 

fazia à Europa.
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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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