
ARTE – 8º ANO 
 

 

Aula 20 - Dia: 05/10 
 

LER e COPIAR no seu caderno o texto do quadro abaixo. (Podem imprimir e colar, se preferirem.) 
 

 

SEMANA DE ARTE MODERNA 
São Paulo – 1922 

 

 

A Semana de Arte Moderna, também chamada de “Semana de 22” foi realizada 

entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. 

A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, 

na busca por experimentação, na liberdade criadora; uma verdadeira ruptura com o 

passado, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo.  

O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como 

a poesia através da declamação, que antes era só escrita; a música por meio de 

concertos, que antes só se apresentava com cantores sem acompanhamento de  

orquestras; e a  arte plástica  exibindo pinturas em telas, esculturas e maquetes de 

arquitetura, com desenhos arrojados e modernos, apresentando novas correntes artísticas 

que se opunham ao estilo tradicional. 

Os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando uma identidade própria. 

Era como se os artistas brasileiros quisessem com a Semana de 22 ‘gritar’ para o mundo: 

“Nós também temos talento!” 
 

Principais Objetivos:  

 Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época;  

 Romper com os padrões clássicos; 

 Apresentar novas correntes artísticas (Futurismo, Dadaísmo, Expressionismo, 

Surrealismo, e Cubismo); 

 Buscar o Antropofagismo (na Arte, absorver as influências estrangeiras e recriá-las 

com elementos da cultura nacional); 

 Criar uma arte puramente brasileira. 
 

Artistas Idealizadores: Anita Malfatti; Di Cavalcanti; Lasar Segall; Tarsila do Amaral; 

Manuel Bandeira; Oswald de Andrade; Ismael Nery; Mario de Andrade e Heitor Vila-Lobos. 
 

 

 

 

Turma para a aula de hoje apenas leiam com atenção e copiem o quadro acima, 

faremos na próxima semana uma atividade sobre este assunto! 

___________________________________________________________________________  

ATENÇÃO: Deixe esta atividade pronta no caderno. Não precisa enviar por e-mail. 
 

Professora de ARTE: Giselle Kühl Caldat  

Dúvidas me chamem pelo WhatsApp: 9 9109 9323 
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