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Lista de conteúdos prioritários 
 

 Contextualizar o surgimento do Modernismo no Brasil. 

 Conhecer as principais características do movimento. 

 Compreender os impactos da Semana de Arte Moderna. 

 Analisar obras de artistas modernistas das artes visuais, música, teatro e arquitetura. 

 Reconhecer o legado do Modernismo brasileiro. 

 Conhecer manifestações artísticas que revelam a pluralidade latino-americana. 

 Compreender aspectos culturais dos impérios ameríndios, com foco nas civilizações inca, 

maia e asteca. 

 Apreciar ritmos musicais e danças típicas da América Latina. 

 

Semana Conteúdo Livro Livro de 
Atividades 

27/jun a 
01/jul. 

Apresentar a linha do tempo da página 7 a fim de sensibilizar a turma para o início do modernism 
brasileiro. Exibir slides com obras dos artistas a seguir, tanto trechos de músicas, quanto imagens 

e fragmentos de textos: Na música: Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) e Ernesto Nazareth 

(1863-1934); Nas artes visuais: Tarsila do 
Amaral (1886-1973), Anita 

Malfatti (1889-1964), Di 
Cavalcanti (1897-1976), Cândido 

Portinari (1903-1962) e Victor 
Brecheret (1894-1955), entre 

tantos outros; Na literatura: Carlos Drummond 
de Andrade (1902-1987), Mário 

de Andrade (1893-1945), Oswald 
de Andrade (1890-1954) e 

Manuel Bandeira (1886-1968). 
 

No caderno: resolução das questões 1 e 2 da página 8. 

7 p. 6 - 9 

04 a 08/jul. 

Contextualizar a Semana de Arte Moderna, os diferentes grupos modernistas nacionais 
(Verdamarelo, Pau-Brasil e Antropófago) e as três fases pelas quais nosso modernism passou. 

Fruição das obras Abaporu e Operários de Tarsila do Amaral.  
 

No caderno: resolução das questões 11 a 14 da apostila de artes. 

7 p. 10 - 14 

11 a 15/jul. 

Abordar particularidades da música, teatro, dança e arquitetura modernistas, exibindo imagens, 
textos e sons dos seguintes artistas: Heitor Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Oswald de Andrade 
(peça O Rei da Vela), Yvonne Daumerie, Angel e Klauss Viana (coreografia o Caso do Vestido). 

Apresentar os cinco pontos da arquitetura moderna proposta por Le Corbusier: uso de pilotis, 
planta livre, fachada livre, janelas em fita e terraço-jardim.  

 
No caderno: selecionar uma obra arquitetônica modernista brasileira (MASP, ex.) e realizar um 

croquí de sua estrutura, sinalizando onde observa os pontos anteriores nela. 

7 p. 15 - 19 

18 a 22/jul. FÉRIAS  
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25 a 29/jul. 

01 a 05/ago. 

Promover a fruição de artistas que, ainda que não participantes da semana de 22, representam o 
legado cultural que este movimento nos deixou: Pixinguinha, Portinari, Giorgi, Volpi, Djanira Motta 

e Silva. 
 

No caderno: realizar leitura das páginas 22 e 23 e responder as questões 26 e 27. 

7 p. 20 - 23 

08 a 12/ago. 

T1 O legado modernista 

 
Em grupos de até cinco alunos, elaborar um manifesto com no mínimo 10 itens respondendo à 
questão: o que é ser latino-americano? Cada integrante deve então escolher um dos artistas 

modernos brasileiros e compor uma obra, em qualquer linguagem, que seja uma materialização 
de algum item do manifesto e que converse com a obra do artista escolhido.  

 
Em seguida, o grupo deve organizar uma exposição online (Instagram, twitter, youtube, facebook, 

etc.) ou física (em casa ou algum outro lugar emprestado) e registrar esse momento para 
realização do T2. 

 

7 T1 

15 a 19/ago. 

Abordar a arte teatral como um lugar de resistência e luta contra sistemas de opressão por meio 
dos artistas e grupos: teatro albierto, Yuyachkani, El Teatro Campesino, Teatro de Arena. 

 
Tratar do Teatro do Oprimido do Augusto Boal e do Teatro Épico de Bertold Brecht, abordando as 

formas revolucionários que ambos usaram para romper com o estado de anestesia social nos 
espectadores. 

 
No caderno: a partir de uma das propostas de Boal (teatro jornal, teatro imagem, teatro invisível e 

teatro fórum) elaborar uma proposta de cena teatral. 
 

7 p. 30 - 39 

22 a 26/ago. 

Contextualizar para as outras formas de resistência das artes: corpos políticos, contracultura, 
geração beat, maio de 68 e a Tropicália. 

 
No caderno: resolução das atividades 30 e 31 da página 49. 

7 p. 40 - 50 

29/ago. a 
02/set 

T2 Apresentação 

 
Cada grupo apresenta as obras que produziu e o registro da exposição que realizou (prints de 
tela, fotos, vídeos, áudios, etc.) dando ênfase em como foi a recepção do público dos trabalhos 

apresentados. 

7 T2 

05 a 09/set 

Apresentar a vida e obra do artista Hélio Oiticica sob a ótica do movimento neoconcreto, 
exibindo obras que fogem da pintura e da escultura e se apropriam do espaço ao redor do 

visitante da exposição, que se torna ativador da obra. 
 

Vídeo sobre uma importante exposição do artista na Tate Modern de Londres (ativar legendas 
em português): https://www.youtube.com/watch?v=fA-Mm8_SGsc&t=478s 

 

7  

07/SET FERIADO CÍVICO   
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