
 

 

 

Exercício de Fixação sobre a 2ª Fase do Modernismo 
 

Lasar Segall, Guerra, 1942. Óleo sobre tela, 270x185cm 

 
Questão 01: OBSERVE a tela de Lasar Segall. Ela foi intitulada Guerra. Que elementos 
compõem esse retrato da guerra? 

a) É possível identificar que exércitos estão lutando? 

b) OBSERVE a postura dos soldados. O que eles parecem estar fazendo? 

Questão 02: Todos os soldados têm o rosto voltado para baixo e ocultado por um capacete. 
Que imagem dos soldados é criada por esse modo de representação? 

a) As únicas faces que aparecem são as dos mortos, sempre voltadas para o céu. Na 

sua opinião, o que elas sugerem? 

b) Os soldados não usam armas nessa cena. O que isso pode indicar? 
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Questão 03: Uma figura destaca-se na tela. É o homem que, decapitado, segura a própria 
cabeça. Sua postura é diferente da postura dos demais. O que ele parece fazer? 

a) O que o fato de ele carregar a própria cabeça permite concluir? 

b) Para você, o que representa essa figura? 

Questão 04: Mário de Andrade, escrevendo sobre a obra de Lasar Segall, afirmou: 
 

“[...] pela bravura do pincel, já demonstrava um horror instintivo das cores radiantes 
e felizes” 

 
ANDRADE, Mário de. Lasar Segall. Modernidade: arte brasileira do século XX. Paris: Musée 

d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1988, p.20.  

 
a) OBSERVE atentamente a imagem de abertura. Que cores predominam na tela? 
b) Podemos afirmar que essa obra ilustra o “horror instintivo das cores radiantes e 

felizes”, como afirma Mário de Andrade? EXPLIQUE. 
 

Questão 05: Que imagem da guerra o quadro transmite? JUSTIFIQUE. 
 
Questão 06: A literatura também criou representações para a guerra. LEIA o poema de 
Carlos Drummond de Andrade para conhecer uma delas. 
 

A noite dissolve os homens 
 

A noite desceu. Que noite! 
Já não enxergo meus irmãos. 
E nem tão pouco os rumores 
que outrora me perturbavam. 
A noite desceu. Nas casas, 
nas ruas onde se combate, 
nos campos desfalecidos, 
a noite espalhou o medo 
e a total incompreensão. 
A noite caiu. Tremenda, 

sem esperança… Os suspiros 
acusam a presença negra 
que paralisa os guerreiros. 
E o amor não abre caminho 
na noite. A noite é mortal, 
completa, sem reticências, 
a noite dissolve os homens, 

diz que é inútil sofrer, 
a noite dissolve as pátrias, 

apagou os almirantes 
cintilantes! nas suas fardas. 

A noite anoiteceu tudo… 
O mundo não tem remédio… 

Os suicidas tinham razão. 
 

Aurora, 
entretanto eu te diviso, ainda tímida, 

inexperiente das luzes que vais acender 

 
e dos bens que repartirás com todos os 

homens. 
Sob o úmido véu de raivas, queixas e 

humilhações, 
adivinho-te que sobes, vapor róseo, 

expulsando a treva noturna. 
O triste mundo fascista se decompõe ao 

contato de teus dedos, 
teus dedos frios, que ainda se não 

modelaram 
mas que avançam na escuridão como um 

sinal verde e peremptório. 
Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, 
minha carne estremece na certeza de tua 

vinda. 
O suor é um óleo suave, as mãos dos 

sobreviventes se enlaçam, 
os corpos hirtos adquirem uma fluidez, 

uma inocência, um perdão simples e macio… 
Havemos de amanhecer. O mundo 

se tinge com as tintas da antemanhã 
e o sangue que escorre é doce, de tão 

necessário 
para colorir tuas pálidas faces, aurora. 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento 

do Mundo. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar. 1992, p. 70-71. 

 



a) A primeira parte do poema apresenta uma “noite” que desceu sobre o mundo. 
RELEIA os versos e IDENTIFIQUE as características dessa noite.  

b) Considerando as características identificadas, podemos concluir que essa noite é 
uma metáfora. O que ela simboliza? Por quê? 

 
Questão 07: O poema pode ser dividido em duas partes. Quais são elas? 

a) Que tipo de sentimento caracteriza cada uma dessas partes? Por quê? 
b) A expressão “aurora” é uma metáfora. O que ela representa? 

 
Questão 08: OBSERVE os verbos nas duas partes do poema. Que flexão (tempo e modo) 
predomina em cada uma das partes? JUSTIFIQUE com exemplos. 

a) Podemos afirmar que a flexão verbal é usada para distinguir fatos apresentados 
como reais de outros vistos como uma possibilidade futura. Qual parte apresenta 
acontecimentos reais? Qual apresenta as possibilidades? 

 
Questão 09: Na segunda parte, o eu lírico faz uma referência histórica que nos permite 
formular uma hipótese sobre a que guerra ele se refere. TRANSCREVA o verso em que 
essa referência aparece. 

a) A qual guerra ela pode ser associada? Por quê? 
 

Questão 10: OBSERVE mais uma vez a tela de Segall. A imagem de guerra que ela 
apresenta é semelhante à do poema de Drummond? Por quê? 
 
 

 


