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➢ A SEMANA DE ARTE MODERNA 
              Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti 
Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti formaram 
o Grupo dos Cinco e organizaram a Semana de Arte 
Moderna, ou Semana de 22, com o objetivo de romper 
com a arte tradicional, o conservadorismo acadêmico e 
as normas clássicas, além de divulgar as novas 
tendências estéticas e lançar uma arte verdadeiramente 
nacional. 
               Entre polêmicas, vaias e confusão, participaram 
Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila 
do Amaral e Rego Monteiro, Mário de Andrade, Oswald 
de Andrade, Manuel Bandeira e Graça Aranha entre 
outros artistas. 
               A realização da Semana de Arte Moderna, no 
Teatro Municipal de São Paulo, foi o marco da primeira 
geração modernista no Brasil. 
              Nas noites dos dias 13, 15 e 17 realizaram-se 
saraus com a apresentação de conferências, leitura de 
poemas, dança e música. 
               A partir do contato dos artistas da época com 
os ideais vanguardistas europeus, cresceu o sentimento 
de que era necessário renovar as ideias e as artes e 
romper com o passado estético, dando lugar a uma 
linguagem original e expressiva, uma linguagem 
brasileira. 
              O poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, foi 
declamado por Ronald de Carvalho no segundo sarau da 
Semana, sob vaias e gritarias. 
 

➢ POETAS DA 1ª GERAÇÃO 
 

❖ OSWAL DE ANDRADE 

• Um dos mais influentes escritores da 
primeira geração de modernistas. 

• Na década de 1920, lançou os 
manifestos modernistas Pau-brasil 
(1925) e Antropófago (1928). 

• Nacionalismo e crítica irônica e bem-
humorada da história do país. 

• Paródias e releituras de textos 
históricos. 

• Famoso por seus poemas-piadas e 
textos curtos de humor. 
 

 
 

❖ MANUEL BANDEIRA (1896-1968) 

• Sua obra foi fortemente influenciada 
por sua história de vida. Tuberculoso, 
deixou os estudos para cuidar da saúde 
e a ideia da morte iminente marcou 
toda sua obra. 

• Ao ler Bandeira, é comum encontrar a 
reflexão sobre a vida ou a finitude 
humana, assim como poemas pautados 
por temas como a solidão, o amor, a 
paixão pela vida, a infância e a morte. 

• Rompeu com os rígidos padrões que 
ditavam a produção poética anterior ao 
Modernismo e tornou-se  um dos 
maiores representantes do verso livre. 

• Entre suas obras, encontramos: O ritmo 
dissoluto (1924), Estrela da manhã 
(1936), Mafuá do Malungo (1948) e 
Estrela da tarde (1960). 

❖ MÁRIO DE ANDRADE (1893-1945) 

• Além de poeta e romancista, foi  crítico, 
musicólogo e folclorista. 

• Um dos principais líderes  da primeira 
geração modernista e um dos 
idealizadores da Semana de Arte 
Moderna. 

• Viajou por grande parte do país com o 
objetivo de conhecer mais a cultura das 
diversas regiões, incorporando vários 
elementos do folclore e da língua 
genuinamente brasileiros à sua 
produção literária. 

• Algumas obras desse período: Pauliceia 
desvairada (1922), Clã do jabuti (1927) 
e Remate de males (1930) 

• Sua obra une o lirismo com o recurso 
do verso livre. 

• Outras obras são: A escrava que não é 
Isaura (1925), Amar, verbo intransitivo 
(1927) e Macunaíma (1928) 
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➢ ANÁLISE DE POEMAS MODERNISTAS 
 

❖ 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! 
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 fôrmas 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 estatuário. 
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 
Veste 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... 

* cognatos – termos que têm o radical em comum 
* frumento – o melhor trigo                                            
* joio - planta que prejudica o desenvolvimento do 
trigo.                                                                                        
* perau – barranco, abismo.                                        
* transido – penetrado, repassado de frio, dor ou 
medo. 

               Os versos trabalham com a ironia e com 
a paródia a fim de despertar o público leitor para a 
necessidade de ruptura e transformação da poesia.          

               Os sapos mencionados (o boi, o tanoeiro, o 
pipa) são metáforas dos diferentes tipos de poetas. O 
sapo-tanoeiro é um típico exemplar do poeta 
parnasiano, que destila as regras de composição.                                                             

            O sapo-cururu, por sua vez, é uma representação 
do poeta modernista que aspira por liberdade e 
reivindica a simplicidade e o uso de uma linguagem 
cotidiana. Quando entra em cena, ele apresenta-se com 
uma opinião divergente se comparada a todos os outros 
sapos 

          Bandeira, através da paródia, critica a 
preocupação excessiva dos parnasianos com o aspecto 
formal da linguagem. Segundo o poeta e seus 
companheiros modernistas, esse estilo de poesia 
deveria ser ultrapassado. 

        Outra característica importante do poema é 
a presença de fortes traços de humor. A própria 
circunstância instaurada - sapos refletindo sobre os 
estilos de poesia - já é por si só hilariante. Não por 
acaso Os sapos faz parte de um conjunto de criações 
que os modernistas batizaram de poema-piada                                                                                

        Rebeca Fuks (Doutora em Estudos da Cultura)/  
www.culturagenial.com 

                                  



❖ Canto de Regresso à Pátria (Oswald de 

Andrade) 

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar 

Os pássaros 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 para São Paulo 

Sem que veja a Rua 15 

E o progresso de São Paulo 
             

            Fazendo uma breve análise, podemos 
perceber que com seus versos livres e poucas rimas, 

típicos do Modernismo, o poema faz as seguintes 

menções: 

* sintetiza toda a pátria brasileira apenas na cidade de 
São Paulo (foco industrial da época); 

* fala das saudades que todo brasileiro exilado sentiria 

da sua pátria; 
* contudo o poeta critica essa tão amada pátria ao 

fazer uso de “Minha terra tem palmares”; 

*dessa forma, o poeta também satiriza as 
características do Romantismo, já que se trata de uma 

paródia da Canção do Exílio de Gonçalves Dias; 

*e com “Minha terra tem mais terra/ amor/ ouro/ 
rosas”, o poeta se lamenta de não permanecer nessa 

bela pátria por ter uma visão mais crítica sobre seus 

problemas sociais. 

    
              (infomodernismo.blogspot.com/2006/07/) 
 

❖ O bicho (Manuel Bandeira) 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
            O poema O Bicho, escrito pelo autor brasileiro 
Manuel Bandeira (1886-1968), tece uma dura crítica 
social da realidade brasileira dos anos quarenta. 
Infelizmente essa condição de desigualdade ainda hoje 
é encontrada nos grandes centros urbanos do nosso 

país fazendo com que o poema permaneça 
assustadoramente atual.             

                 Bandeira demonstra ter capacidade de 
transformar uma cena triste e cruel em poesia. Ao olhar 
para a exclusão experienciada na paisagem de um 
grande centro urbano, o poeta denuncia o abismo 
social tão típico da sociedade brasileira. 

                Seu modo de encarar o fazer poético se alinha 
com a de muitos outros poetas da sua geração. Os 
modernistas acreditavam que estavam a serviço da 
cultura popular e tinham como objetivo fazer o 
público refletir sobre o cotidiano, sobre a desigualdade 
social do nosso país e sobre a dificuldade de se viver 

numa grande metrópole brasileira.                                                                           

Rebeca Fuks (Doutora em Estudos da Cultura)/  
www.culturagenial.com 

❖ Consoada (Manuel Bandeira) 

Quando a Indesejada das gentes chegar 
(Não sei se dura ou caroável), 
talvez eu tenha medo. 
Talvez sorria, ou diga: 
— Alô, iniludível! 
O meu dia foi bom, pode a noite descer. 
(A noite com os seus sortilégios.) 
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 
A mesa posta, 
Com cada coisa em seu lugar. 

                 O poema, todo construído a partir de uma 
metáfora, trata de um tema duro: a preparação para a 
chegada da morte. É curiosa a escolha do título, 
bastante simbólico: a consoada é o banquete que 
acontece na noite de Natal ou na véspera do Ano-Novo. 

               Os versos, aliás, se constroem com base em 
duas oposições-chave: a vida e a morte, o dia e a noite.                                                                                                 

              Rebeca Fuks (Doutora em Estudos da Cultura)/  
www.culturagenial.com 
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