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As Secretarias de Educação e de Cultura de Guaratinguetá apresentam:

10 melhores colocados das modalidades 1 (5º ano), 2 (6º e 7º anos), 3 (8º e 9º
anos) do Concurso de Poesia dos

alunos da rede municipal de ensino que participaram do Concurso da Festa Literária
de

Guaratinguetá, tema: “O que é ser modernista em 2022?”.



Modalidade 1 (5º ano)

1º lugar: Maria Clara Marinho Cassiano- Maria Aparecida Broca Meirelles Profª
EMEIEF
Título: O que é ser modernista em 2022?

Eu vi o arco-íris
No céu clarear
O céu da minha fantasia
Quero arte para o meu povo

Quero escolas a desfilar
Filme a clarear
Flutuar na ilusão
De emoção

Quero pintar o quadro
Do futuro e ver brisar no ar
Um buquê de poesia
Ser feliz de novo

Ter um mundo mais alegre
Divertido
Isso é modernidade



2º lugar: Manuella da Silva Pinto Moreira- Maria Aparecida Broca Meirelles
Profª EMEIEF
Título: Ser Moderno hoje

Hoje o que é ser Modernista
É aquele que conquista
Seus direitos sem ser egoísta
Que corre atrás dos senhores e luta contra os fascistas

É o homem
Que busca quebrar
As correntes dos preconceitos
Sem tirar daí proveito
Acelerando a paz
Buscando o fim da desigualdade
Que destrói a humanidade

Hoje o que é Modernista
Não desiste de encontrar uma forma de se expressar
É gritar aos quatro ventos
Que tem que aprender a votar

Nos tempos de hoje
Ser Moderno é poder ter liberdade para acreditar
Que nem tudo está perdido
Basta ter coragem de acabar com a agiotagem
Com essa sacanagem
Com tanta pilantragem

Quebrando, assim
A malandragem
Criando uma sociedade de bem
Sem agredir ninguém



3º lugar: Ana Laura Soares Vieira Martins- Maria Aparecida Broca Meirelles
Profª EMEIEF
Título: Essa tal modernidade

Modernidade… Ai ai Modernidade
Cada dia uma novidade
Desde a primeira letra de um poema
Até a última nota de uma melodia
Sem padrões, sendo você mesmo

Modernidade… Ai ai Modernidade
Se comunicar com alguém
Mesmo estando quilômetros de você
Com essa tal modernidade
A distância virou presença

Modernidade… Ai ai Modernidade
Carros com cavalos de velocidade
Pra ter que te levar a qualquer lugar
Em qualquer cidade

Modernidade… Ai ai Modernidade
Cada dia melhorando nossas paisagens

Ai, mas essa Modernidade
Melhorando nosso dia-a-dia
Melhorando tudo



4º lugar: Vitor Mateus de Abreu Gomes- Maria Aparecida Broca Meirelles Profª
EMEIEF
Título: O que é ser Modernista em 2022?

E no meio do vazio
Nasceu um celular
Obra do Modernismo

Veja, chegou no lar
Também quero celular
Mas como é complicado
Preciso de dinheiro
Para pagar?

Meu pai me disse
Guarde o dinheiro
Para comprar
O celular

A esperança aumentou
E o dia chegou
Eu comprei o celular



5º lugar: Davi Gomes de Brito- Heloísa Helena R. A. Sanches Profª EMEF
Título: Meu mundo virtual

O meu mundo virtual
É um bloquinho de anotação!
É fácil expor minhas emoções
Ah! Meu mundo virtual

É fácil adivinhar,
Estou falando do meu celular

Nele posso pesquisar e também estudar,
mas tenho que tomar cuidado
Para não me viciar
Preciso me policiar!

Nele viajo para lugares que nunca estive
Conheço pessoas e aprendo coisas boas
Porém nos limita, fazer esquecer como se vive
Mas como é bom aprender coisas boas…

É fácil adivinhar
Estou falando do meu celular



6º lugar: Elias Benjamin dos Santos Godoy- Maria Aparecida Broca Meirelles
Profª EMEIEF
Título: O que é ser modernista em 2022

A arte sempre será eterna
E em 22 no Brasil se modernizou
Com a semana de arte moderna

Tudo foi visto de forma diferente
E vários artistas se fizeram presentes
Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral
Fizeram a semana ser sensacional

Hoje ser modernista
É fazer parte desse movimento
Onde posso expor meu pensamento
Numa música, poema até num monumento
E poder me expressar sem me calar

Pois isso tudo faz parte
Da arte moderna
E com isso essa data será eterna.



7º lugar: Helena da Silva Figueira Pinto- Heloísa Helena R. A. Sanches Profª
EMEF
Título: Temos que modernizar na pandemia

Modernismo é difícil de explicar
No tempo em que máscara
Fez a gente mudar
E a tecnologia usar

Tive que encontrar
Novas maneiras de estudar
Com o celular emprestado
O Wi-fi ligar

Assim fui me modernizar
Para me comunicar
Na telinha ficar
Mas sem poder abraçar

Antes, para me modernizar
Era o cabelo de azul pintar
Calça rasgada colocar
Mas moderno é se recriar

O modernismo é se expressar
De um jeito diferente se mostrar
fazer pensar
Inventar e reinventar
É renovar



8º lugar: Karolayne Bachmann Vasconcelos dos Santos- Maria Aparecida
Broca Meirelles Profª EMEIEF
Título: Um mundo moderno

O mundo está diferente
Mudou bastante, gente!
O mundo está moderno
Nem uso direito meu caderno
Às vezes nem sei como brincar
Ah, mas tenho um celular
Temos a tecnologia para ajudar
Ajudar a criar
Ajudar a pesquisar
E até ensinar
A tecnologia também consegue fazer
A gente se comunicar
Nem precisa mais escrever
A gente pode só ver
Esse jeito moderno ajuda
Mas também deixa as pessoas perdidas
Mudou completamente nossas vidas



9º lugar: Sofia Oliveira Alexandre- Francisca de Almeida Caloi Profª EMEIEF
Título: Arte moderna

Arte moderna é legal!
É uma coisa cultural
Tem muitos artistas
E também tem críticas

Algumas vezes a população
Faz uma manifestação!
Muitas pinturas foram feitas
Essas pinturas são perfeitas!
Havia também esculturas
A imaginação ia às alturas

Tem músicas e também poesias
Para muitas famílias

A semana de arte moderna
É a liberdade artística
E a valorização interna.



10º lugar: Luis Guilherme Monteiro de Souza- Virgílio Rosa da Silva Prof.
EMEF
Título: Poema 100 anos Brasil

Mas o que falar do ontem
De hoje e do amanhã
Pode ser visto, ouvidos e sentidos até hoje

Por meio da liberdade
Levantaram artistas, grandes precursores

Artistas, intelectuais
Com sua arte
Música e poesia
Espalharam beleza por toda parte

Influenciaram a todos
Mário de Andrade, Oswald de Andrade
Tropical, o farol de Anita Malfatti

O bananal de Lasar Segall
Também é importante
As obras de Di Cavalcanti

Foram artistas criativos
Brasileiros talentosos
Que coloriram o Brasil
Com amor profundo
Vão mudando o mundo



Modalidade 2 (6º e 7º anos)

1º lugar: Gustavo Henrique Diniz- Ramão Gomes Portão EMEF
Título: Ser Modernista

Modernista hoje em dia já não tem um padrão
Roupas curtas, roupas longas
Muita gente sem noção.

A tecnologia cada dia mais avançada,
A internet cada vez mais modernizada.
As pessoas estão mais distanciadas,
Mas em redes sociais cada vez mais ligadas.

Correria e trabalho estão lado a lado
Os pais de hoje em dia mais distanciados
São poucos que conseguem ter filhos mais educados.

No mundo moderno, tudo é fácil de pesquisar
basta um toque num aparelho
Chamado celular.

São poucas as crianças que sabem brincar
Em suas mãos só tem celular
Que bonito era antigamente
Brincavam nas ruas todas contentes.

No mundo moderno não se pode passar
O melhor a fazer é estudar
Pois aquele que não acompanhar
O mundo moderno não vai esperar.



2º lugar: Giovana França- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: Modernização

Modernização parece até uma ação
Cheia de criatividade e emoção
Onde a criação
Navega no mundo da imaginação
Ser moderno é ver o mundo de uma forma diferente
Num contexto atualizado e inteligente
Onde o lugar que mais cresce é a nossa mente
Ser moderno é viver uma vida atualizada
Numa jornada que muitas vezes
É corrida e cansada
Modernista para mim
É viver o novo normal
De uma forma simples e natural



3º lugar: José Victor Monteiro Coelho- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: A modernidade

Muitos acham que a modernidade está
Nas roupas de marca e eletrônicos da última geração
Mas estão muito enganados
Ser moderno mesmo é respeitar a população

Para muitos modernismo é sinônimo de felicidade
Mas não se iluda
Ser feliz está na simplicidade
Junto com a família e amigos de verdade

Modernidade nos estudos
Na humildade, nas culturas
Do fundo do mar até as alturas

A modernidade está transformando
A nova geração
Em jovens vazios
Com celular na mão

Modernidade tem muitos benefícios
Mas é bom ficar esperto
Ao mesmo tempo te aproxima de quem está longe
E te afasta de quem está perto



4º lugar: Kauany Vitória da Silva Rodrigues- Ramão Gomes Portão EMEF
Título: O antes e o agora

Hoje em dia muita tecnologia
Já antes nem existia
A vida era tranquila
E tinha muita empatia

Os aparelhos que antes eram poucos
Agora dominam a todos
Mudaram de 100 anos pra cá
Deixando todos loucos

A comunicação que era difícil
Agora é mais fácil
Vestimentas que lá eram moda
Hoje em dia, já jogadas fora

Modernidade significa mudar
Tanto falar, quanto pensar
É estar atualizado
Em símbolos ou significado



5º lugar: João Miguel Carvalho Coelho- Aliete Ferreira Gonçalves Profª EMEIEF
Título: Modernista

Ser modernista é sim
Ser um artista!
Que muitos não acreditam,
Mas se eles se empenharem
A arte vai renovar

E então vamos valorizar
A quem a arte quer modernizar
Que comece a abertura
Do novo momento da arte moderna
Vamos nos modernizar

Pelo mundo se espalhar
A liberdade cantar
Do antigo para o moderno
Evoluir e juntos expandir
E a arte vamos levar

O mundo atual virará em um
Mundo real sem críticas
E com muito conhecimento
Começa o desenvolvimento
Desse novo movimento



6º lugar: Pietro da SIlva Chagas- Aliete Ferreira Gonçalves Profª EMEIEF
Título: Viva o modernismo em 2022

Um movimento literário
Que o meu país mudou!
Muito obrigado modernismo
Que bom que você chegou

A predominância do humor
Ironia e irreverência, no Brasil, você entrou
E vamos assumir?
Pra trazer a nossa essência!

Um movimento literário
Sobre a cena artística repercutia
Movimento com grandes…
E revolucionou o Brasil

A ideia era uma nova estética
E assim aconteceu…
Eis que surge uma nova ideia
E surge a semana da arte moderna

São 100 anos de arte moderna!
Projeto nascido do coração
Por causa de tantos esforços
Nos trouxe a liberdade de expressão

Ser modernista é ser livre
Pensar, se expressar e falar
A Idade Média já passou, amigo
Então viva o Modernismo!



7º lugar: Laura Louise Ribeiro Sampaio Antunes- Ana Fausta de Moraes Profª
EMEF
Título: Artes

Toda arte é bela
Mas porque somente quando é sentido nela?
Mais que tudo, algo eu queria mudar
As pessoas dessa geração não são fáceis de impressionar

Queria ter habilidade de criar
Queria poder das regras me libertar
E queria com a minha arte poder brilhar
Mas para fazê-lo, eu teria de tentar

Sinto raiva do mundo
E das coisas que nele tem
Pois dele minha arte tem sido refém

Ser quem eu sou é como há de ser
Quero ver quem vai me deter, você?
O modernismo e o novo estão numa só canção
E a arte moderna é o que há no coração



8º lugar: Nataly Camargo- José Benedito Galhardo Prof. EMEIEF
Título: Modernista

O modernismo evoluiu em três gerações
Foram várias inovações
Algumas boas
Outras não

Rejeitamos o que era do passado
O que não era nosso
Valorizamos as nossas inovações

O modernismo trouxe o equilíbrio ao modernista
O modernista virou o protagonista da sua história

O modernista é quem busca o sentido da sua existência
Protagonista não luta pela sobrevivência

Foram três gerações
Várias inovações
E ainda hoje o modernista busca entender quem ele é



9º lugar: Nicoly Gabriely Moura Mendes- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: Direito de minha arte

No ano de 1922 uma ideia surgiu em minha cabeça
Em fazer uma pintura que era de minha natureza
Posso descrever uma pintura sem aquele padrão de beleza

A arte moderna não é só um movimento
Mas sim um comprometimento
Com muito engajamento

A arte começou a se desenvolver
Com muitas coisas inovadoras
Também seu jeito de se escrever

Atualmente as pinturas podem seguir qualquer padrão
Tendo a criatividade sua mão

Pintar um quadro, chamá-lo de solidão
Esta é minha arte que tem minha emoção

Posso compor minha música com a maior paixão
Desenhar uma paisagem que está em minha visão

Quero que todos me vejam como uma inspiração
Que traz a emoção no coração

Agora completamos 100 anos do nosso direito de expressar
Por isso devemos sempre admirar!



10º lugar: Mariana de Almeida Cardoso Leandro- Maria Aparecida Broca
Meirelles Profª EMEIEF
Título: Modernismo de 2022

Minha terra tem palmeiras
Onde cantam os tucanos
Enquanto o mundo muda
E nós também mudamos

Ficou moderno 2022
Tudo muda a cada dia
Mas não podemos esquecer, pois
Também temos que deixar algo para depois

Minha terra tem palmeiras
Mas também tem celular
Já que o modernizar
Veio para nos ajudar

A modernização é importante
Para nossa sociedade
Mas estar atento a cada dia, instante
É o que traz felicidade



Modalidade 3

1º lugar: Flávia Ribeiro dos Santos Oliveira- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: O que é ser moderno hoje?

Hoje em dia
O que é ser moderno?
Pra mim é a internet, redes sociais
A arte, por exemplo
Se modificou muito
Ao longo do tempo
Assim como muitas coisas
Acabam se rompendo
Várias formas de se expressar
Acabam aparecendo
Muitas modas vão embora
Enquanto outras vêm nascendo
Ser moderno é isso,
Não copiar
E sim criar!



2º lugar: Vítor Gabriel Toledo Cruz- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: A nova modernização

Modernismo é um grande movimento revolucionário
Para nossa geração
Como por exemplo, quebrando nosso padrão
Fazendo todos terem sua própria definição
Tendo homens e mulheres fora do padrão
Lugar de mulher não sendo na cozinha
E sim onde quiser
E o homem não tem que ser viril
Tem a liberdade de mostrar suas fraquezas e sentimentos
Podemos notar que muita coisa modernizou
Como podemos ver a Semana de Arte Moderna
Tendo mudado seus padrões de artes
Pois os artistas corajosos fizeram suas histórias
Acabando com um conceito para recriar outro
Sem eles a arte não seria a mesma
Sem nós, as coisas não seriam as mesmas
E eu? O que será de nós para os próximos?
Serás bom ou ruim, “eis a questão”



3º lugar: Carlos Eduardo Carvalho Da Silva- Antonio da Cruz Payão Prof.
EMEIEF
Título: Arte moderna

O Modernismo cultural
Literário sem igual
Caracteriza liberdade
Crítica social

Vanguardas europeias
Como marca inicial
Arte moderna trazendo
Paz mundial

O ser humano precisa crescer
Ser sincero e viver
Se nós olharmos a arte
Moderno vamos ver

Artistas inspiradores
Tradicionalismo ultrapassando
Arte moderna levando
Paz mundial



4º lugar: Erick Vinícius De Carvalho- José Benedito Galhardo Prof. EMEIEF
Título: Brasil…

Que Arte Moderna é essa?
Nossa Arte tem palmeiras
Nossa Arte teve Palmares
NOssa Arte teve desconstruções
Nossa Arte teve liberdade de expressão
Nossa Arte ainda tem Palmares
Palmares de sem teto
Palmares de fome
Palmares de preconceito
Palmares de isolamento
Palmares de corrupção
Palmares de ideologias
Nossa Arte tem retrocessos
A Arte dos retrocessos
Quem me dera…
Termos a Arte da Paz
No palco dos Modernistas
Do nosso Brasil



5º lugar: Vitória Maria Osório Teresa- Maria Aparecida Broca Meirelles Profª
EMEIEF
Título: Apenas ser…!

Ser modernista não é estar na moda
Mas sim na atualidade
E tentar revolucionar a sociedade
Lutar pela igualdade
Defender a liberdade.

Ser modernista é viver sem temer
Falar sem censurar
Escutar sem julgar

Fugir dos padrões
Sentir as emoções
Apenas ser!

Criar uma realidade mais afetiva
Mudar as expectativas
Amar sem rotular
Sem medo de se entregar!



6º lugar: Luis Felipe Dos Santos Souza- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: 1922

Este ano em que o Brasil
Começava a se valorizar
Por causa de alguns artistas
Que pro mundo queriam mostrar

Que a cultura daqui é deslumbrante
Como as artes de Di Cavalcanti
Que a cultura daqui é alegria
E nesse quesito se encaixa a poesia

Poesia é um grande exemplo de arte
Que naquela época já existia
E que, ainda hoje, para muitos
É uma forma de descontrair do dia a dia

A modernidade daquele tempo
Para nós é ultrapassado
Mas as artes em que lá se criavam
Continuam sendo admiradas

Portanto, a arte
Pode demonstrar a sociedade
Aquilo que já fui um dia
E aquela que será mais tarde



7º lugar: Ana Isabela- Virgílio Rosa da Silva Prof. EMEF
Título: Direito à liberdade

Há 100 anos, quando o mundo era diferente
Enquanto nem pensávamos em nascer
Havia muitas pessoas que fizeram
O nome do nosso Brasil aparecer
Graças a essas pessoas temos liberdade
Liberdade de vestir as roupas que julgamos melhor
De ouvir o som que bem entendermos
Tudo graças a Anita Malfatti
Seus companheiros e ao Modernismo
Que muito foram criticados e desvalorizados
Padrões e influências foram quebrados
Para que hoje, na modernidade
Tivéssemos nossa rica liberdade



8º lugar: Giovanna Maria Dos Santos Assis- Maria Júlia A. A. Moreira Profª
EMEIEF
Título: O que é ser modernista em 2022?

Como disse Mário: “Quando eu morrer, quero ficar”
Pois quero ver tudo mudar
Sinto meu coração queimar
Mas ouço uma voz dizendo para me calar

Me enterre debaixo da terra
Mas me deixe em sua alma
Ainda quero ter sua calma

Do que adianta ter sua fama
Mas não saber como é ter alguém que te ama
Quando eu morrer
Peço para que não me mate dentro de si

Sábias palavras, Mário
Mas hoje em dia, todos o chamam de otário
Aliás, palavras belas não se encaixam no modernismo
Nem o homem engravatado de terno
Quando eu morrer, quero que seja eterno

Já hoje, os outros não brigam para palavras
Por isso vivem quebrados
Os poucos que ligam ficam calados
Hoje os modernos vivem sem verdade
Fugindo da realidade



9º lugar: Guilherme Miranda Ferreira- Maria Júlia A. A. Moreira Profª EMEIEF
Título: Modernizando 2022

Antes, Tarsila do Amaral numa luta
Para expressar a arte no Brasil
Com uma simples frase
Se tornou uma das maiores pintoras
Que essa nação já viu

Antes, pessoas com medo
Escondendo sentimentos
Sem se expressar
Com músicas, danças e artes
Aprendendo a arte amar

Antes, muitos trabalhadores
Vindo de todo o Brasil
Hoje, somos poucos “operários”
Será que somos máquinas de trabalhar?

Antes, muito preconceito
Racistas! Contra os negros!
Hoje, a “negra”
Aumentou seu conceito
Suposto mito
Na formação do povo brasileiro.



10º lugar: Veruska Maura De Castro Silva Rosa- Maria Júlia A. A. Moreira Profª
EMEIEF
Título: Arte

Julgar, julgar, julgar
Roupas, jeitos, gostos e até mesmo linguajar

Pobre Anitta Malfatti
Criticada pelas suas artes
Abalada ficaste

“Que cores fortes”, “Formas irregulares”
Tanto julgamento, mas nenhuma compreensão

Arte é expressão, é sentimento
Arte é sentimento, arte é paixão
Arte é se expressar e não julgar

Se Anitta estivesse viva
Sua obra seria questionada?

Século XXI e todos sabem
A resposta
Ainda estamos aguardando a revolução


