
 

 

Professora Sinval – Tarefa 17 
 
Texto 

Os Sapos 
 

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 formas 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 
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A noite infinita 
Verte a sombra imensa; 

 
Lá, fugindo ao mundo, 

Sem glória, sem fé, 
No perau profundo 

E solitário, é 
 

Que soluças tu, 
Transido de frio, 

Sapo-cururu 
Da beira do rio 

Manuel Bandeira 
 
Sobre o texto: 
01. Comente o sentido da expressão “parnasiano aguado”: 
 
02. O poema é a primeira crítica explícita ao Parnasianismo, a começar pela comparação dos poetas aos sapos. 

O verso: “A luz os deslumbra” apresenta uma leitura literal e uma relacionada ao sentido figurado da frase. 
Comente os dois sentidos: 

 
03. Explique a que característica do poema, muito usual no Parnasianismo, se refere a expressão: “nunca rimo 

termos cognatos”: 
 
04. Relembre o poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Que aspecto do poema de Bilac e da poesia  
 
05. Comente o sentido de “Não há mais poesia/mas há artes poéticas”:  
 
As questões 06 e 07 regerem-se ao fragmento a seguir: 
 

Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminé de 
fábricas, sangue, velocidade, sonho, na nossa Arte! E que o rufo de um automóvel, nos trilhos de dois 
versos, espante da poesia o último deus homérico, que ficou, anacronicamente, a dormir e sonhar, na era 
do "jazz-band" e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena!  

 
Fragmento do discurso proferido por Menotti del Picchia na Semana de Arte Moderna, in: 
Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, Gilberto Mendonça Teles, 10ª edição, Ed. Record, 
p. 

 
06. As Vanguardas modernistas europeias influenciaram a realização da Semana de Arte Moderna. Identifique 

a Vanguarda a que o primeiro período do fragmento se refere. 
 
07. Identifique a crítica à Arte clássica feita pelo fragmento.   
 
08. FUVEST: 
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Sobre este quadro, A Negra, pintado por Tarsila do Amaral em 1923, é possível afirmar que: 
a)  se constituiu numa manifestação isolada, não podendo ser associada a outras mudanças da cultura 

brasileira do período. 
b)  representou a subordinação, sem criatividade, dos padrões da pintura brasileira às imposições das 

correntes internacionais. 
c)  estava relacionado a uma visão mais ampla de nacionalização das formas de expressão cultural, 

inclusive da pintura. 
d)  foi vaiado, na sua primeira exposição, porque a artista pintou uma mulher negra nua, em desacordo 

com os padrões morais da época. 
e)  demonstrou o isolamento do Brasil em relação à produção artística da América Latina, que não passara 

por inovações. 
 
09. UERJ: 
 

 
Tarsila do Amaral foi uma das principais artistas da Semana de Arte Moderna de 1922. A tela acima é 
representativa da primeira fase do movimento modernista no Brasil (1922 a 1930). Nesse momento, as 
propostas desses artistas e intelectuais encontravam eco em reivindicações de diferentes setores sociais do 
país, cuja mobilização levou ao fim da República Oligárquica, em 1930. 
Identifique, a partir da tela apresentada, duas características da ordem socioeconômica defendida pelos 
modernistas na década de 1920. Em seguida, explique de que forma elas contradizem a política e a 
economia brasileiras vigentes à época. 
Resposta da universidade: A obra de Tarsila do Amaral ilustra alguns dos principais valores reivindicados 
pelo movimento modernista no Brasil, na década de 1920: um cenário urbano, com fábricas, automóveis, 
avenidas e energia elétrica. A defesa da urbanização e da industrialização, vistos como símbolos de 
desenvolvimento para os integrantes da Semana de Arte Moderna, apresentava-se na contramão do 
modelo agrário-exportador vigente e criticava o domínio das tradicionais oligarquias agrárias, que 
controlavam o cenário político do país por meio dos currais eleitorais e do voto de cabresto. Esses novos 
valores colocavam em xeque a decantada "vocação agrária" nacional, princípio defendido por essas 
oligarquias, que servia de base às políticas econômicas, financeiras e tributárias desenvolvidas na Primeira 
República. 

 
10. Fuvest: A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São Paulo escritores e artistas, foi um 

movimento: 
a)  de renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. 
b)  influenciado pelo cinema internacional e pelas ideias propagadas nas universidades de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. 
c)  de contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um esforço de 

repensar a realidade brasileira. 
d)  desencadeado pelos regionalismos nordestino e gaúcho, que defendiam os valores tradicionais. 
e)  de defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas. 

 
 

 


