
SEMANA DE ARTE MODERNA 100 ANOS



Lançamos o quarto edital do Programa 
Cultural Murilo Mendes de 2021, o edital 
Pau-Brasil , em homenagem ao cen-
tenário da Semana de Arte Moderna de 
1922. Ele visa fomentar e incentivar 
ações relacionadas ao Movimento Mo- 
dernista.

Nesse momento, você pode estar se per-
guntando: o que foi essa tal de “Semana 
de Arte Moderna de 1922”? O que foi/é o 
Movimento Modernista? E, por que 
“Pau-Brasil”? 

Segue o fio das explicações! 



também conhecida como 
“Semana de 22”, foi uma 
manifestação artístico-cultural 
que reuniu diversos gêneros, 
como dança, música, literatura, 
exposições de pinturas e 
esculturas, além de palestras, 
entre os dias 13 e 18 de fevereiro 
de 1922, no Theatro Municipal de 
São Paulo

A Semana de Arte 
Moderna de 1922,

Foto: Modernistas, 1922.Wikicommons.



O Movimento 
Modernista
é uma tendência que se iniciou 
nos primeiros anos do século 
XX, na Europa, apresentando 
uma nova proposta para 
as diferentes formas de 
manifestações artísticas

O principal objetivo do 
Modernismo era romper 
com o tradicionalismo das 
escolas de arte europeias

A principal característica é
a liberdade de criação, que 
ressignificou a arquitetura, 
as artes plásticas, a pintura, 
a literatura (principalmente a 
poesia), a música e o teatro

Foto: Exposição Tarsila do Amaral, 1929. Wikicommons.



O pau-brasil é uma árvore leguminosa, 
nativa da Mata Atlântica… não, bem, sim! 
É isso também, mas aqui, Pau-Brasil 
é muito mais que uma árvore, 
é um movimento de reinvenção
da arte e da cultura brasileiras

(à esq.)
Carnaval (Ilustração para "Pau 
Brasil"), Tarsila do Amaral, 1925. 
Centro Cultural São Paulo.

(acima)
Capa do livro Pau-Brasil, escrito 
por Oswald de Andrade e ilustrado 
por Tarsila do Amaral, 1924.



Criado por Tarsila do Amaral e Oswald 
de Andrade, o movimento se iniciou 
em 1924, dois anos depois da primeira 
Semana de Arte Moderna, e foi 
inspirado, justamente, nos movimentos 
vanguardistas europeus

O Pau-Brasil defendia a valorização da 
identidade nacional, a originalidade, a 
revisão crítica do passado, o uso de 
uma linguagem coloquial e 
bem-humorada, afastada do 
academicismo seletivo e elitista

A escolha do nome não foi em vão. 
Oswald de Andrade quando lançou O 
Manifesto da Poesia Pau-Brasil, uma 
das suas mais importantes produções, 
desejava que a nossa arte trilhasse
o mesmo caminho que a árvore, 
exportada das nossas 
terras e que ganhou
o mundo 
Vetorização de: Amor (Ilustração para 
"Pau Brasil"), Tarsila do Amaral, 1925. 
Centro Cultural São Paulo.



Bom, agora que você já sabe o que foi 
o Movimento Modernista, a Semana 
de 22 e o que significa Pau-Brasil, é 
hora de reinventar a sua arte e fazer 
como Oswald, Tarsila, Di Cavalcanti, 
Murilo Mendes, Anita Malfatti, Zina 
Aita e outros e outras artistas.

É aquele clichê de “pensar fora da 
caixa”, sabe? Só que sem o clichê, 
com originalidade! A ideia aqui é 
adaptar, modernizar, abrasileirar! 



E se você ainda não captou bem 
a ideia da coisa, a gente te ajuda

Conheça ou REconheça 
algumas obras famosas 
de artistas modernistas 
aqui do Brasil
Foto: Vista do Theatro Municipal de São Paulo, 192. AE/Veja.



1928
Museu de Arte Latino-americana 

de Buenos Aires (MALBA)

Abaporu
Tarsila do Amaral



1920 
Coleção Gilberto 

Chateaubriand - MAM Rio

Retrato de 
Rui Ribeiro 
Couto Vicente 

do Rego 
Monteiro



1925 
Livro Poesia Pau-Brasil

Canto de
regresso 
à pátria
Oswald de Andrade
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo



1934
Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand (MASP)

O lavrador
do café Candido

Portinari



1935

Bachianas
Brasileiras
n.º 5 Heitor

Villa-Lobos



1922 
Trecho inicial do poema lido 

durante a Semana de 22

Os sapos
Manuel Bandeira
Enfunando os papos,
Saem da penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.

Em ronco que aterra,
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!



1915
Coleção Mário de Andrade do Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo (USP)

O japonês
Anita Malfatti 



1925
Coleção Geneviève e Jean Boghici

Samba
Di Cavalcanti 



1922 
Livro Pauliceia Desvairada

Tristura
Mário de Andrade
Profundo. Imundo meu coração…
Olha o edifício: Matadouros da Continental.
Os vícios viciaram-me na bajulação sem sacrifícios…
Minha alma corcunda como a avenida São João…

E dizem que os polichinelos são alegres!
Eu nunca em guizos nos meus interiores arlequinais!…

Paulicéias, minha noiva… Há matrimônios assim…
Ninguém os assistirá nos jamais!
As permanências de ser um na febre!
Nunca nos encontramos…
Mas há rendez-vous na meia-noite do Armenonville…

E tivemos uma filha, uma só…
Batismos do sr. cura Bruma;

água-benta das garoas monótonas…
Registrei-a no cartório da Consolação…
Chamei-a Solitude das Plebes…

Pobres cabelos cortados da nossa monja!



Homens
trabalhando
(A sombra)
Zina Aita

1922
Coleção particular



1959
Livro Siciliana

Meditação
de Agrigento
Murilo Mendes
Quem nos domara a força vã,
quem nos sufocara o instinto
Para permanecermos
Em conformidade à linha do céu,
A estas colunas perenes,
Ao oculto mar lá embaixo.

Quem nos transformara em folha
Ou no súbito lagarto
Que se esgueira sob tuas pedras,
Templo F, sereno templo F,
Arquitetura de reserva e paz.
Transformar-se ou não, eis o problema.
Durar na zona limite da memória,
Nos limbos da vontade,
Ou submeter a pedra, cumprir o ofício rude,
Aprender do lavrador e do soldado.

Qual a forma do poeta? Qual seu rito?
Qual sua arquitetura?

Mudo, entre capitéis e cactos
Subsiste o oráculo.
A manhã doura a pedra e vagos nomes,
Agrigento me contempla, e vou-me.



Ah! E se precisa ver, de
pertinho, outras obras 
modernistas, pega 
esse roteiro:
Foto: Vista Aérea de Juiz de Fora, 1939. Biblioteca Nacional.



Monumento
a Tancredo
Neves Oscar

Niemeyer

1985
Prefeitura de Juiz de Fora ///Av. Brasil, 2001

Foto: Fundação Oscar Niemeyer



Painel 
Quatro 
Estações

1956
Edifício Clube Juiz de Fora ///R. Halfeld, 828

Candido Portinari

Foto: Prefeitura de Juiz de Fora



Painel 
Cavalos

1956
Edifício Clube Juiz de Fora ///R. Halfeld, 828

Candido Portinari

Foto: Fernando Priamo / Tribuna de Minas


