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Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há 
tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

CONTEÚDOS ABORDADOS 
✓ PRÉ-MODERNISMO; 
✓ VANGUARDAS EUROPEIAS; 
✓ A 1ª GERAÇÃO MODERNISTA NO BRASIL. 

✓ DATA DE ENTREGA: 22/05/18 (3ª FEIRA) - ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE 
A PROFESSORA DE PRODUÇÃO DE TEXTO, EM SALA. 

 
Responda em folha anexa: 

 

1) Pré-Modernismo.  

A) O que foi o Pré-Modernismo? 

B) Por que o Pré-Modernismo não é considerado 

uma estética literária? 

Texto I 

"Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? nada. Levara toda 

ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir 

para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também; e, agora 

que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava? 

matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. Não brincara, não 

pandegara, não amara – todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza 

necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. 

Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem... Em que lhe contribuiria para a 

felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. 

Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas... Restava 

disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma! Nenhuma!"  (Lima Barreto) 

(PUC-SP)  As obras do autor desse trecho integram o período literário chamado Pré-Modernismo. Tal 

designação para este período se justifica, porque ele: 

A) desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. 

B)  engloba toda a produção literária que se fez antes do Modernismo. 

C)  antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. 

D)  se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. 

E)  prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do Modernismo. 



2) Vanguardas europeias: 

A) De que modo o projeto das vanguardas se relaciona com o contexto histórico do início do século XX? 

B) Por que os cubistas multiplicaram as perspectivas em suas obras? 

C) O que significa a agressividade que define o Futurismo? 

D) Por que a arte dadaísta é marcada pela falta de lógica? 

E) De que modos as pesquisas sobre o inconsciente humano influenciaram os princípios do Surrealismo? 

F) Qual foi a influência das vanguardas europeias na arte brasileira? 

 

3) 1ª geração modernista 

A) O que foi a Semana de Arte Moderna?  

B) De que modo o nacionalismo de Oswald de Andrade associa a ironia 

à crítica? 

C) Como se caracterizam as obras de Mário de Andrade? 

D) Por que a obra de Manuel Bandeira abriu novas perspectivas para a 

poesia brasileira? 

 

Leia as afirmações a seguir: 
 
 I.            A semana de Arte Moderna foi realizada em 1922, ano em que o Brasil comemorava o centenário da 
independência. Assim, os realizadores deixaram uma pergunta no ar: “ o Brasil é mesmo independente?!”. 
 
II.            Vários foram ao evento que antecederam a Semana de 1922, dentre eles, a exposição de Anita 
Malfati , adepta das vanguardas europeias. 
 
III.            Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida e Menotti Del 
Picchia foram alguns dos participantes da Semana de 1922. 
 
IV.            O objetivo central da Semana de Arte Moderna era romper definitivamente com o passado e criar 
uma arte nova e independente. 
 
V.            O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural “A emoção 
estética na Arte Moderna”; em seguida, apresentou suas obras Paulicéia desvairada e Amar, verbo 
intransitivo. 
 
VI.            O movimento Modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o Barroco, como os 
contos sobre a natureza; e com o Parnasianismo, como o estilo simples da linguagem. 
 
Estão corretas as afirmações:  
 
a) I, III, V e IV         b) II, III e IV          c) I, II, III e IV          d) II, III e V           e) III, IV ,V e VI 

 

 

BONS ESTUDOS! 

 

ABRAÇO, 

 

FERNANDA FLORES 


