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CONTEÚDO 

A literatura e a construção da modernidade e do moderno; 

A lírica moderna; 

A resenha crítica; 

Filme: “Tempos modernos” (1936), de Charles Chaplin; 

Produção: Resenha crítica do filme. 

HABILIDADES 

● Analisar e identificar características próprias do modernismo; 

● Relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do 

passado, procurando aproximação de tema e sentido; 

● Identificar e saber utilizar, em produções textuais, os conceitos de concordância e de elementos de 

coesão; 

1. Pesquise dois poemas modernistas e analise-os: autor, escrita, linguagem, época etc. 

2. Pesquisa: POEMA e POESIA é a mesma coisa? 

3. Observe as obras (Modernismo) abaixo e analise-as: 
 

A)  

 Tarsila do Amaral 

1 
 



 
 
B) 
 

 

 

 Anita Malfatti 
C) 

 Tarsila do Amaral, Cartão -postal, 1929 

D)  

 O Homem de Sete Cores, de Anita Malfatti 

4. Leia o poema com atenção e responda as questões abaixo: 
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“Poética”, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No 

poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na 

época. 

Poética 
Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor. 
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário 
o cunho vernáculo de um vocábulo. 
Abaixo os puristas 
[…] 
Quero antes o lirismo dos loucos 
O lirismo dos bêbedos 
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 
O lirismo dos clowns de Shakespeare 
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 
(BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de janeiro: José Aguilar, 1974) 

 

Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta: 

A) Critica o lirismo louco do movimento modernista. 

B) Critica todo e qualquer lirismo na literatura. 

C) Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. 

D) Propõe o retorno do movimento romântico. 

E) Propõe a criação de um novo lirismo. 

5. Como o “Eu lírico” é retratado no poema acima? 

6. Faça uma breve pesquisa sobre o poeta Manuel Bandeira e sua geração no Modernismo Brasileiro. 

7. Quais as características do poema / poesia lírica (o)?  

8. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto: 

a) Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de um eu lírico que manifesta e expõe seus                 

sentimentos e sua percepção acerca do mundo. 

b) As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio, a                     

écloga e o epitalâmio. 

c) São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é                

celebrado.  

d) Nota-se, no gênero lírico, a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da                  

musicalidade das palavras. 

 e) Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturas formais.  

9. Elabore o conceito de Modernidade. 

10. Assista ao filme “Tempos modernos” (1936), de Charles Chaplin e produza uma resenha crítica do filme. 
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