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 Ficha técnica
Gênero: Documentário. 

Palavras-chave: Modernismo brasileiro; história do Brasil; guerra; 
política; sociologia; arte e sociedade; pintura; academia; cinema; 
arquitetura; literatura.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Panorama histórico, político e sociocultural brasileiro nos 
anos 1930. 

Personalidades abordadas: Cícero Dias, Di Cavalcanti, Dorothea 
Lange, Flávio de Carvalho, Gregori Warchavchik, Grupo Santa He-
lena, Heitor Villa-Lobos, Lasar Segall, Mário de Andrade, Candido 
Portinari, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, entre outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-26

Direção: Décio Pignatari.

Realização/Produção: Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

Ano de produção: 1989.

Duração: 15’.

Coleção/Série: Panorama histórico brasileiro.

 Sinopse 
Trechos de filmes, imagens diversas e depoimentos lançam luzes 
sobre o período no Brasil, marcado por revoluções, regimes 
totalitários, golpes e conflitos internos e mundiais. O Brasil vive 
sob o governo de Getulio Vargas. A arte reflete as angústias e 
esperanças desse período, e o exaltado sonho dos modernistas 
de firmar a arte nacionalista brasileira encontra dificuldades, já que 
a arte acadêmica ainda ocupa os espaços oficiais. Na literatura 
surgem os romances regionalistas nordestinos e as mudanças 
significativas no campo da arquitetura. 
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 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte 
com um outro território provocando novas zonas de contágio 
e reflexão. Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: 
olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, 
a contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersecção, 
arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se com-
plementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos 
outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com 
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a 
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o incons-
ciente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a ética, entre 
tantas outras, permite que na cartografia proposta se desloque o 
documentário para o território das Conexões Transdisciplinares. 
Que sejam estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
O foco do documentário é a arte brasileira produzida no período 
da Crise Econômica gerada pela queda da Bolsa de Valores de 
Nova York, em 1929, e no Brasil pela superprodução de café, 
seguida do Golpe de 1930, da Revolução Constitucionalista de 
1932, em São Paulo, e da ditadura do Estado Novo em 1937. No 
exterior, a ascensão do fascismo, do nazismo e do stalinismo, 
nos anos 1930 e 1940.

A obra A persistência da memória (1931), de Salvador Dalí, 
abre o documentário, narrado pela atriz Ester Góes. Um fluxo 
de imagens se contrapõe: Carmen Miranda, desfiles militares da 
Era Vargas, depoimento de Florestan Fernandes sobre a forma-
ção da Universidade de São Paulo (USP), imagens de Mário de 
Andrade, Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz, entre outros 
incentivadores da cultura nacional e regional. 

Naturezas-mortas e nus acadêmicos mostram a arte que deti-
nha o apoio oficial em contraste com as imagens referentes ao 
carnaval do grupo modernista da Sociedade Pró-Arte Moderna 
(SPAM). Walter Zanini destaca a importância da formação de 
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grupos de artistas e mostra com a obra Operários (1933) a 
mudança de Tarsila do Amaral para temáticas sociais. Candido 
Portinari é o grande pintor da época com obras como Café, Fu-
tebol e O lavrador de café. Ilustrações com inspiração Art Déco 
de Di Cavalcanti, obras de Flávio de Carvalho, Antonio Gomide, 
Guignard e Cícero Dias passam rapidamente pela tela.

Duas pinturas de Lasar Segall: Pogrom e Navio de emigrantes 
ganham força dramática na tela com a iluminação e o ruído de tiros 
ao fundo, enquanto são narrados acontecimentos que abalaram 
o mundo, como o início da perseguição nazista aos judeus. 

Vê-se a arquitetura de Carlos Lemos, que se contrapõe ao 
estilo eclético/acadêmico: detalhes do edifício sede do Banco 
do Estado de São Paulo revelam o estilo déco, o pioneirismo 
das casas modernas de Gregori Warchavchik em São Paulo e 
o edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de 
Janeiro, com seus azulejos desenhados por Portinari, inspira-
dores de uma poesia de Vinicius de Morais. 

Na última cena, um pôr-do-sol anuncia o início da Segunda 
Guerra Mundial. 

Nesse material educativo, as linguagens artísticas: pintura, 
fotografia, cinema e a arquitetura se interligam com a história 
do Brasil em Conexões Transdisciplinares e com a História da 
arte em Saberes Estéticos e Culturais. 

 Os olhos da Arte
Na abertura do documentário, a pequena tela de 24x33 cm da 
obra A persistência da memória de 1931, com seus “relógios 
moles”, nos faz lembrar que nos idos de 1930/1940 já tínha-
mos Salvador Dalí e sua visualidade surrealista presente nos 
movimentos artísticos europeus. 

Nos anos 1930, contudo, uma arte realista começa a ser vei-
culada, fruto dos regimes totalitários implantados na Europa: na 
União Soviética, o regime comunista; na Espanha e na Itália, o 
fascismo; e na Alemanha, o nazismo. Nas Américas, a ressonân-
cia nos Estados Unidos e em toda a América Latina da lição dos 
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Lasar Segall - Pogrom, 1937
pintura a óleo com areia sobre tela, 184 x 150cm
Coleção Museu Lasar Segall – IBRAM/MinC, São Paulo/SP
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muralistas mexicanos, em torno de Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros e José Clemente Orozco, acaba por atrair um sem 
número de artistas, o que torna o México nesse período um polo 
para artistas tanto europeus como latino-americanos.

Aqui, no Brasil, o tempo histórico é o da Revolução de 1930, 
que acontecia marcando o fim da República Velha e do controle 
político do Brasil pelas oligarquias cafeeiras paulistas, que levaria 
à queda de Washington Luiz e à ascensão de Getulio Vargas à 
presidência da República. Nesse cenário, a problemática sobre 
novos modos de criação estética caminhava junto com questões 
que envolviam as necessidades históricas de um Brasil que se 
pretendia moderno e buscava alcançar o desenvolvimento da 
economia, o crescimento urbano e industrial e, especialmente, 
a sua inserção na esfera internacional.

No tempo da história da arte, o modernismo, projeto estético 
tão criticado até 1930, torna-se o movimento artístico eleito 
pelo governo Vargas, que privilegiava as formas estéticas 
inovadoras para expressar a visualidade de um novo governo 
que se propunha modernizar e inovar em termos econômicos e 
sociais, sobretudo nas relações trabalhistas e na organização 
centralizadora do Estado. As preocupações estéticas da arte 
moderna a partir da Semana de 22 (consulte na DVDteca Arte 
na Escola o documentário Modernismo: os anos 20) que se 
deslocaram em direção à problemática nacionalista tornam-se, 
portanto, uma característica que se confirmaria, em sua plenitude, 
nos anos 1930/1940. 

Na construção dessa linguagem visual brasileira moderna (na-
cionalista) pode-se notar a estruturação de dois veios principais. 
De um lado, a herança expressionista e cubista nos trabalhos, 
em várias circunstâncias monumentais, de Segall e Portinari, a 
exemplo do muralismo mexicano; de outro, a defesa das lições 
cézannianas aplicadas pelos artistas do Grupo Santa Helena 
(1934) e do Núcleo Bernardelli (1931).

Para situar algumas diferenças, vale apontar que o Núcleo 
Bernardelli se funda, no Rio de Janeiro, com a intenção de 
proporcionar uma renovação ao ensino de artes plásticas que, 
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no caso carioca, se encontrava dominado pela presença da Es-
cola Nacional de Belas Artes, reduto de uma mentalidade mais 
conservadora e contrária à aventura dos modernistas de 22. O 
Grupo Santa Helena, por sua vez, surge na capital paulista por 
volta de 1934/1935 e é formado por um grupo de artistas que, 
em distintos momentos de seu trabalho e por períodos relati-
vamente curtos, se reunia em ateliês no antigo e já demolido 
edifício conhecido como “Palacete Santa Helena”, na Praça 
da Sé. Não existia nenhuma intenção nesses artistas que os 
movesse no sentido de organizar um movimento estético ou 
uma escola. Aproximaram-se espontaneamente uns dos outros, 
identificados pela origem social operária, por vivências artísticas 
ou artesanais.

Em São Paulo há, ainda, a fundação de associações para pro-
moção da arte moderna, como a Sociedade Pró-Arte Moderna 
(SPAM, 1932) e o Clube dos Artistas Modernos (CAM, 1932), 
além da Família Artística Paulista (FAP, 1937) que foram tam-
bém iniciativas que colaboraram para o esforço de renovação 
da linguagem artística e a consolidação de opções estéticas no 
Brasil até pelo menos o fim da década de 1940.

Há, portanto, na década de 1930, uma proliferação de grupos 
de diversas experimentações plásticas visando às possibilidades 
“modernas”. Convém lembrar que enquanto os artistas que 
participaram da primeira fase modernista pertenciam ou repre-
sentavam, em sua maioria, uma elite cultural e tinham o apoio 
de pessoas e instituições particulares, muitos dos artistas dos 
anos 1930 e 1940 eram de origem modesta, tanto em São Paulo 
como no Rio de Janeiro, e se agrupavam em ateliês coletivos 
tentando conciliar suas dificuldades econômicas para poder 
pintar, investindo na arte como um ofício. Move-os a temática 
de sua vida corrente, cenas de trabalhadores em seus afaze-
res, autorretratos, retratos de colegas em trabalho de ateliê, e 
paisagens dos arredores de centros urbanos. 

Um aspecto relevante no processo de formação da estética mo-
dernista brasileira é a valorização, depois dos anos 1930, de temas 
sociais que enfatizam, especialmente, a imagem do trabalho e 
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do trabalhador. Nesse sentido, na década de 1930 e 1940, os 
artistas plásticos e os escritores são a vanguarda da contestação 
e do avançado na sociedade e na consciência social. 

A partir de meados dos anos 1930, Candido Portinari encarna 
o artista comprometido com a realidade brasileira. É o muralista 
por excelência desses anos, além da produção marcante de 
suas pinturas Café (1934), Futebol (1935) e O lavrador de café 
(1939), comentadas no documentário.

Outro destaque é Di Cavalcanti com o álbum A realidade bra-
sileira (1933), série de doze desenhos satirizando o militarismo 
da época. Tarsila do Amaral, por sua vez, em 1933 realiza duas 
importantes pinturas com temas sociais, as obras: Operários 
(comentada no documentário) e Segunda classe.

Tal qual a pintura, a arquitetura modernista também busca se livrar 
das influências do passado e olhar para o presente e o futuro. 
Até 1930, nos edifícios dos grandes centros, predominava no 
Brasil o ecletismo mesclado com elementos de Art Nouveau, 
contudo sem originalidade, uma mescla de diversas tendências 
arquitetônicas rebuscadas com raízes históricas europeias, 
tais como neoclássico, renascentista etc. Depois, o déco mais 
geometrizado e afinado à modernidade é o estilo que se encai-
xou perfeitamente ao contexto social do período entreguerras, 
com sua racionalidade e simetria visual, inspirando solidez e 
confiabilidade, ideias que o governo Vargas, sobretudo a partir 
do Estado Novo, queria transmitir e se associar.

Na construção da visualidade da arquitetura modernista bra-
sileira das décadas de 1930 e 1940, a produção de painéis 
artísticos nos edifícios se faz presente em decorrência de um 
dos princípios definidores dessa arquitetura moderna: o da 
integração das artes. A azulejaria torna-se parte importante na 
realização da ambiência do espaço construído, concretizando 
as exigências psicológicas e artísticas dos ambientes e contri-
buindo para a singularização da arquitetura, como mostram no 
documentário os azulejos desenhados por Portinari no edifício 
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Rio de Janeiro. A 
azulejaria trazia em si um resgate nacionalista, ao retomar uma 
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prática artesanal da fase colonial, revisitada pelos preceitos da 
arte moderna. 

A arte sempre esteve ligada aos acontecimentos sociais e 
marcada pelos momentos históricos relevantes. Os anos 1930 
foram um tempo de importantes transformações na conjuntura 
da sociedade brasileira. Um tempo de modernização social que, 
vivido no cenário histórico do entreguerras, trouxe novos acon-
tecimentos, novos personagens e uma nova realidade histórico-
social que moveu os rumos do processo artístico brasileiro entre 
duas artes: a acadêmica e a moderna. 

 O passeio dos olhos do professor 
Como um viajante curioso, convidamos você a ser um leitor do 
documentário antes do planejamento de sua utilização. Pode ser 
bastante interessante ir fazendo, durante o documentário, ou no 
final, anotações livres e poéticas usando palavras, metáforas, 
desenhos, cores... Essas anotações podem iniciar um diário de 
bordo, como instrumento para o seu pensar pedagógico, durante 
todo o processo de trabalho junto aos alunos. Uma pauta do 
olhar pode apoiar/provocar sua percepção: 

 O que o documentário desperta em você?

 O que mais chama a sua atenção?

 Você sente necessidade de pesquisar sobre algum assunto 
específico?

 É possível compreender como os artistas foram influencia-
dos pelo contexto e reagiram ante os acontecimentos da 
época?

 No documentário há pontos que apresentam coerência, assim 
como há pontos que mostram contrastes e rupturas. Como 
a linguagem do documentário evidencia isso? 

 Como a linguagem do documentário evidencia as múltiplas 
conexões entre as produções artísticas e o contexto político-
social do período? 
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 Quais surpresas e estranhamentos o documentário apresenta 
para os seus alunos? O que eles gostariam de ver?

 Para você, quais focos de trabalho podem ser desencadea-
dos, partindo do filme?

 Suas anotações podem revelar modos singulares de analisar 
o filme. A partir delas, qual foco você escolheria?

Quais as questões instigantes que poderiam ampliar os olhares dos 
alunos, e que desencadeariam suas construções poéticas? 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos 
 Antes da exibição do documentário, proponha aos alunos a 

coleta de imagens sobre arte e arquitetura que eles conside-
rem “modernas” e outras que eles considerem tradicionais 
(acadêmicas, se forem familiarizados com o termo). A coleta 
pode ser em revistas, jornais, livros ou internet. Ou, sendo 
possível, programar a coleta por meio de uma expedição para 
fotografar a arquitetura da cidade, usando como recurso até 
mesmo o celular. Em sala, propor que os alunos organizem 
as imagens e discutam a partir delas: O que há nas imagens 
selecionadas para serem consideradas modernas ou tradi-
cionais? Para eles, como é a arte ou arquitetura moderna e o 
que é arte ou arquitetura tradicional? Após a conversa a partir 
dessas questões, entre outras, a exibição do documentário 
pode acontecer. O que os alunos percebem sobre pontos de 
conexão entre as imagens coletadas por eles, a discussão 
e as imagens do documentário?

 A obra Navio de emigrantes (1939-41) de Lasar Segall pode 
provocar o olhar dos alunos antes da exibição do documentário. 
Usando uma reprodução, proponha a leitura da obra. Os alunos 
podem, ainda, visitar o site do Museu Lasar Segall para ver 
também os desenhos feitos pelo artista durante sua viagem 
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de navio ao Brasil e uma fotografia do artista pintando a obra, 
bem como várias fotos de sua coleção, que foram usadas 
como indicadores para compor a temática e a composição do 
quadro. Depois da leitura, proponha aos alunos imaginar ser 
um dos passageiros do navio e que escrevam uma carta para 
alguém muito querido. A proposta é contar na carta sobre a 
viagem que estão fazendo como imigrantes indo para o Brasil, 
um país distante. Como estrangeiros, de onde estão vindo? 
Porque estão vindo para o Brasil? O que viram durante a via-
gem? Conheceram outras pessoas e lugares diferentes durante 
a viagem? Presenciaram algum acontecimento? A carta, além 
de ser escrita, pode conter desenhos, metáforas, sobre suas 
sensações e sentimentos acerca do que foi mais marcante na 
viagem, assim como fez Lasar Segall. Depois de socializar as 
cartas, exiba o documentário. O que surpreende os alunos?

 A mesma proposição também pode ser realizada com a tela 
Pogrom (1937) de Lasar Segall.

 Um documentário é a “realidade”? Uma fotografia mostra a 
“realidade”? Tudo o que aparece na TV e na internet é a “ver-
dade”? Como são construídas as imagens que nos chegam? 
Com que intenção? Um documentário, uma fotografia podem 
ser o registro e a documentação dos fatos e da memória ou uma 
construção intencional? Lançar essas questões, entre outras, 
pode mover um debate antes da exibição do documentário. Após 
o debate, proponha a exibição. Depois, a conversa pode ser 
retomada, perguntando: Qual seria a intenção de Décio Pignatari 
ao fazer o documentário? O que ele queria nos mostrar? Sobre 
quais assuntos gostaria que refletíssemos?

 Desvelando a poética pessoal
A ideia é de que o aluno selecione três pontos levantados no 
documentário e nas discussões como pontos de partida para 
a construção de um “mapa de viajante no tempo e espaço”, 
revelador de sua poética pessoal e das conexões entre os 
diferentes assuntos trabalhados. 
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Para isso, é importante que você dê atenção especial para as 
escolhas iniciais dos alunos e estimule a “viagem”, que atraves-
sa o tempo e o espaço e conecta o passado com a realidade 
atual dos alunos.

O que cada aluno considerou como mais marcante, para ser co-
locado no “mapa de viajante”? Como os assuntos se interligam 
entre si e conectam com a sua realidade?  

A ideia de “mapa de viajante” pode adquirir formatos variados, 
incluindo tridimensionais e tecnológicos. Podem ser realizados 
cadernos, vídeos, blogs, encenações etc. Foto, desenho, cola-
gem, instalação, textos variados, poesias, música, depoimen-
tos... O aluno escolhe os recursos e o modo de contar a sua 
viagem, como uma experiência única.

 Ampliando o olhar
 Na DVDteca Arte na Escola há diversos documentários sobre 

artistas modernistas que podem mover a ampliação de repertório 
dos alunos. Os títulos são: Pancetti: o marinheiro só; A luz de 
Guignard; Lasar Segall: um modernista brasileiro; Anita Mal-
fatti: modernista por natureza; e Di Cavalcanti – 100 anos.

 O expressionismo é um movimento moderno europeu, surgido 
na Alemanha no início do século XX que reverbera no Brasil na 
obra de Lasar Segall, Flávio de Carvalho, Candido Portinari, 
Anita Malfatti, entre outros. Nota-se que as obras expressio-
nistas como Pogrom e Navio de emigrantes, de Segall, são 
construídas de maneira a expressar com intensidade os dilemas 
e a condição do homem, diante da exploração, do medo, da 
dor, da morte. Por isso, a estética expressionista é também 
muito afinada com a dramaticidade da temática social. Voltan-
do a exibir no documentário o momento em que aparecem 
essas duas pinturas de Segall, como os alunos interpretam a 
iluminação e o ruído de tiros ao fundo? Quais relações podem 
ser estabelecidas quanto à estética expressionista?

 Em relação à arquitetura modernista, os projetos do arquiteto 
russo Gregori Warchavchik eram afinados com a arquitetura 
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moderna internacional, retilínea e sem adornos. Warchavchik 
foi um ponto de ligação entre diversas personalidades 
modernistas. O arquiteto pioneiro projetou a casa de Lasar 
Segall, que era seu concunhado; projetou a chamada Casa 
Modernista, uma residência que foi espaço de uma expo-
sição em 1930, da qual participaram Anita Malfatti, John e 
Regina Graz, Victor Brecheret, Segall, entre outros. Textos 
reveladores sobre esse contexto, tais como as críticas de 
Mário e Oswald de Andrade e Flávio de Carvalho sobre a 
obra de Warchavchik e o seu próprio manifesto Acerca da 
arquitetura moderna (1925) estão disponíveis em: <http://
www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/arquitetos.
asp>. Você pode selecionar trechos desse material para 
trabalhar com os alunos. Duas das obras mais importantes 
de Warchavchik se converteram em espaços culturais pú-
blicos e gratuitos, abertos à visitação e possíveis de serem 
visitados virtualmente: a residência de Lasar Segall, que se 
transformou no Museu Lasar Segall, na Vila Mariana, em São 
Paulo/SP, disponível em: <http://www.museusegall.org.br>, 
e a residência do arquiteto, chamada Casa Modernista, que foi 
restaurada, integrando, a partir de 2008, o Museu da Cidade 
de São Paulo, disponível em: <http://www.museudacidade.
sp.gov.br/casamodernista.php>.

 Conhecendo pela pesquisa
 No início do documentário é mostrada a emblemática fotografia 

Migrant mother (Mãe migrante, 1936), da fotógrafa norte-
americana Dorothea Lange, que retrata Florence Thompson, 
uma trabalhadora agrícola viúva, do Estado da Califórnia, e 
os seus sete filhos, durante a época da Grande Depressão 
nos Estados Unidos da América, após a crise de 1929. O que 
os alunos podem descobrir sobre essa fotógrafa? O que ela 
expressa em termos humanos e históricos? Por que o governo 
norte-americano contratou uma profissional para fotografar a 
situação do povo americano após a Crise de 1929? Por que 
enfatizar o problema com um enfoque tão dramático? 
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 Na construção da linguagem visual brasileira moderna de-
sempenharam papel importante os artistas do Grupo Santa 
Helena em São Paulo e do Núcleo Bernardelli no Rio de 
Janeiro. Quais foram os artistas que participaram desses 
grupos? O que unia os membros do Grupo Santa Helena? 
Que linha do tempo os alunos podem construir a partir da 
descoberta de quais são os artistas? Que desdobramentos 
esses grupos tiveram? Como foi o desenvolvimento pesso-
al de seus membros? Os alunos conhecem a trajetória de 
Alfredo Volpi, que pertenceu ao Grupo Santa Helena? 

 A persistência da memória é um dos mais famosos quadros 
do pintor espanhol Salvador Dalí. Um levantamento do que 
os alunos gostariam de saber mais sobre esse artista e o 
movimento surrealista pode gerar interessantes temas de 
pesquisa. Apresente outras obras do artista. Compare seu 
trabalho com o do belga René Magritte. E no Brasil, quais 
foram os representantes do surrealismo? Os alunos conhe-
cem alguns dos trabalhos de Cícero Dias e Tarsila do Amaral 
que também transitaram pelo surrealismo? 

 Para realizar pesquisas e para aprender se divertindo, há um 
material multimídia, lúdico e interativo disponível em: <http://
www.itaucultural.org.br/modernismo/index2.html>. Os diversos 
passos levam o usuário a navegar por várias imagens, conceitos 
e fases que compõe o modernismo brasileiro. Sendo possível, 
é interessante levar os alunos ao laboratório de informática da 
escola para trabalharem juntos com o material.

 O que é Art Déco? Uma pesquisa focalizando os artistas 
brasileiros influenciados pelo déco pode ajudar na compre-
ensão das soluções plásticas e a visualidade característica 
do estilo: a geometrização da ornamentação e a estilização 
de linhas retas e curvas. [Sugerimos as esculturas de Victor 
Brecheret, as tapeçarias de Regina Graz, as ilustrações e 
capas de revista de Di Cavalcanti e de J. Carlos, as pinturas 
de Antonio Gomide, e Vicente do Rego Monteiro.]

 Peça aos alunos uma pesquisa ou mesmo realize uma Expe-
dição Cultural pelo centro de sua cidade, e procure localizar 
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e identificar as edificações em estilo Art Déco que existem 
nas regiões de centro histórico, ou mesmo de prédios mais 
antigos, construídos entre os anos 1930 e 1940. Que elemen-
tos distinguem o Art Déco dos outros estilos nas questões 
da arquitetura? Seus alunos conhecem outros exemplos 
desse estilo, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ou 
o Estádio do Pacaembu em São Paulo, entre outros?    

 Com o modernismo foi ampliada a participação das mulheres 
no campo da arte. No documentário vemos um trecho do filme 
Eternamente Pagu (Norma Bengell, 1987), em que a escritora é 
apresentada ao grupo de modernistas, da qual fazia parte Tarsila 
do Amaral. Sabe-se também da importância fundamental de Anita 
Malfatti na pintura e de Regina Graz na decoração de interiores. O 
que os alunos podem descobrir sobre essas mulheres e a maneira 
como se posicionaram ante a sociedade e seu tempo?

 A pesquisa sobre o contexto histórico dos anos 1930 possibilita 
uma melhor compreensão dos assuntos abordados no docu-
mentário. Temas como Primeira e Segunda Guerras Mundiais, 
ditadura, assim como as personalidades de Getulio Vargas, 
Benito Mussolini e Adolf Hitler podem ser pesquisados por meio 
de um trabalho em conjunto com o professor de História. 

 Amarrações de sentidos: portfólio
Dar sentido ao que se estudou é bastante importante para 
que o aluno se aproprie de suas descobertas. A produção do 
portfólio pode ser a oportunidade para que o aluno, de modo 
singular, registre e organize os momentos do que foi estudado. 
Para isso, a sugestão é a construção de uma “mala de viagem”, 
que pode ter formato bastante variado, vale até mesmo o uso 
metafórico. A “mala”, seja ela como for, acompanha todo o 
percurso do “viajante”: abriga e organiza as propostas iniciais, 
as perguntas, o material pesquisado, os textos, as fotografias, os 
mapas, as descobertas, os esboços, as soluções encontradas, 
os trabalhos produzidos. Pode ser que ao longo do processo 
a mala mude de formato ou de tamanho para poder se ajustar 
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criativamente às necessidades poéticas e de sistematização de 
seus elementos contidos. 

 Valorizando a processualidade
Houve transformações? O que os alunos perceberam que 
aprenderam?

A discussão a partir da apresentação das “malas de viagem”, 
incluindo os “mapas de viajantes do tempo e espaço”, pode 
levar à reflexão sobre todo o processo. A fala dos alunos so-
bre o que mais gostaram e menos gostaram, sobre o que foi 
mais importante, sobre as dificuldades e sobre o que faltou no 
desenrolar do trabalho é um valioso instrumento de avaliação. É 
importante que você, a partir dessas informações levantadas e 
juntamente com seu diário de bordo, tenha o seu momento de 
pensar sobre as suas descobertas, os achados pedagógicos e o 
que faltou, ampliando assim a sua reflexão sobre as novas ideias 
e possibilidades despertadas a partir dessa experiência. 

 Personalidades abordadas 
Candido Portinari (Brodósqui/SP, 1903 - Rio de Janeiro/RJ, 1962) – Pintor, 
gravador, ilustrador e professor. Ingressa na Escola Nacional de Belas Artes 
(Enba) e, em 1929, viaja para a Europa com o prêmio de viagem ao exterior. 
Entre suas obras de destaque estão as pinturas Café e a série Retirantes; 
os painéis do prédio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), no Rio 
de Janeiro, os painéis Guerra e Paz na sede da ONU, em Nova York e a 
decoração da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. 

Dorothea Lange (Estados Unidos, 1895 - 1965) – Decidiu ser fotógrafa com 
18 anos de idade. Estudou fotografia entre 1917 e 1919, na Universidade Co-
lumbia, em Nova York. Em 1929, marcada pela crise que assolava os Estados 
Unidos da América, consagra todo o seu trabalho à reportagem social. A partir 
de 1935 é contratada pelo governo americano para trabalhar na Farm Security 
Administration (FSA), orgão do governo que cuidava dos assuntos relativos à 
crise agrícola americana dos anos 1930 e que usava a fotografia como meio 
documental. É durante a realização desse trabalho que Dorothea Lange faz a 
sua fotografia mais conhecida, Migrant mother (Mãe migrante, 1936). Trata-se 
da mais famosa fotografia saída da FSA e uma das mais reproduzidas da história 
da fotografia, tendo aparecido em mais de dez mil publicações.

Gregori Warchavchik (Odessa/Ucrânia, 1896 - São Paulo/SP, 1972) – Um 
dos principais nomes da primeira geração de arquitetos modernistas do 
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Brasil. Projetou e construiu aquela que foi considerada a primeira residência 
moderna do país, a sua casa na rua Santa Cruz, Vila Mariana, 1927/1928, em 
São Paulo, hoje tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). 
Em 1925, escreveu o primeiro manifesto da arquitetura modernista no Brasil, 
publicado no jornal Correio da Manhã em 1º de novembro, intitulado “Acerca 
da architetura moderna”. 

Lasar Segall (Vilna/Lituânia, 1891 - São Paulo/SP, 1957) – Pintor, gravador, 
escultor, desenhista. De origem judaica e forte influência do expressionismo 
alemão, realiza em 1913 pioneiras exposições de arte moderna em São Paulo 
e Campinas. A partir de 1923, fixa-se em São Paulo, onde se destaca no 
cenário modernista. Trabalhou com temas diversos, mas o destaque vai para 
os dramas humanos: injustiça, pobreza, prostituição, guerra, imigração. Em 
1977, a casa onde morava na Vila Mariana, São Paulo (SP), projetada por 
Warchavchik, arquiteto pioneiro abordado no documentário, é transformada 
no Museu Lasar Segall, onde é possível ver a sua trajetória artística. 

Mário de Andrade (São Paulo/SP, 1893-1945) – Poeta, escritor, crítico literá-
rio. Um dos grandes líderes do movimento modernista, construindo o caráter 
regionalista e revolucionário na literatura brasileira iniciado pela publicação 
de Pauliceia desvairada. Pesquisador do folclore e das raízes culturais do 
Brasil publicou o romance Macunaíma, considerada uma das obras capitais 
da narrativa brasileira no século XX. Autor de inúmeras publicações. 

 Glossário
Expressionismo – Movimento do início do século XX, iniciado na França e na 
Alemanha. A distorção exagerada da forma, a aplicação da tinta de maneira 
intuitiva quase espontânea e uma expressão emocional contundente são 
algumas das características estéticas. Cabe citar o grupo artístico alemão Die 
Brücke (A Ponte) e Edvard Munch como expoentes do expressionismo. Fonte: 
BEHR, Shulamith. Expressionismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 

Surrealismo – No manifesto inaugural de 1924, André Breton define o sur-
realismo como a “ausência do controle exercido pela razão, com exclusão 
de toda preocupação estética e moral”, na associação desinteressada 
entre sonho e pensamento. Segundo ele, a “função da arte, é desarrumar o 
cotidiano, propor o insólito contra a rotina, retificar a lei e a ordem”. Artistas 
mais destacados: Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Tanguy, Miró, Paul 
Klee, Marc Chagall. Fonte: MORAIS, Frederico. Panorama das artes plásticas 
séculos XIX e XX. 2. ed. rev. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1991.

 Bibliografia:
ALMEIDA, Paulo Mendes de. De Anita ao museu. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

AMARAL, Aracy. Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 
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1930-1970: subsídios para uma história social da arte no Brasil. 2.ed. São 
Paulo: Studio Nobel, 1987.

______. Tarsila: sua obra e seu tempo. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. 
34: Edusp, 2003.

O ARTDECO Brasileiro: coleção Fulvia e Adolpho Leirner. Curadoria Mar-
celo Mattos Araújo e Regina Teixeira de Barros. São Paulo: Pinacoteca do 
Estado, 2008. 

BECCARI, Vera d’Horta. Lasar Segall e o modernismo paulista. São Paulo: 
Brasiliense, 1984.

BERCITO, Sonia de Deus Rodrigues. Nos tempos de Getulio Vargas: da 
Revolução de 30 ao fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990. 

CANDIDO, Antonio. A Revolução de 1930 e a cultura. Novos Estudos 
Cebrap, São Paulo, v.2, n.4, p. 27-36, abr. 1984.

FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. 16. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1997.

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Arte brasileira no século XX. São Paulo: 
ABCA: Imprensa Oficial do Estado, 2007. 

WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do século XX e outros escritos. Org. 
e introd. Carlos Martins A. Ferreira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

ZANINI, Walter. A arte no Brasil nas décadas de 1930-40: o Grupo Santa 
Helena. São Paulo: Studio Nobel: Edusp, 1990. 

 Webgrafia
os sites a seguir foram acessados em 20 out. 2009.

CLUBE dos Artistas Modernos (CAM). Disponível em: <http://www.mac 
virtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernidade/
eixo/cam/index.html>.

DI CAVALCANTI. Disponível em: <http://www.dicavalcanti.com.br>.

DOROTHEA Lange. Disponível em: <http://www.elpais.com/fotogaleria/
Retratando/crisis/29/6441-1/elpgal>. 

HISTÓRIA. Textos sobre história do Brasil. Historianet, a nossa história. 
Disponível em: <http://www.historianet.com.br>.

HISTÓRIA contemporânea do Brasil. Centro de Pesquisa e Documentação 
- Fundação Getulio Vargas - FGV/CPDOC. Disponível em: <http://www.
cpdoc.fgv.br>.

LASAR Segall. Navio de emigrantes. Disponível em: <http://www.museu-
segall.org.br/lsFetchItem.asp?sMenu=L003&sTipo=5&sItem=505>.

MODERNISMO brasileiro. Disponível em: <http://www.macvirtual.usp.br/
mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernismo/index.html>.

PROJETO Portinari. Disponível em: <http://www.portinari.org.br>.
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SOBRE os anos 30 do século 20. Banco de Dados Folha. Acervo de Jor-
nais. Textos de Brasil. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/
brasil30lista.htm>.

SOCIEDADE Pró-Arte Moderna (SPAM). Disponível em: <http://www.mac-
virtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernidade/
eixo/spam/index.html>.

TARSILA do Amaral. Disponível em: <http://www.tarsiladoamaral.com.br>.

 Filmografia
32 - A GUERRA civil. Dir. Eduardo Escorel. São Paulo: Tatu Filmes, 1993. 
1 DVD (48 min.).

 Documentário sobre a guerra civil dos paulistas contra o governo pro-
visório de Getulio Vargas. O documentário questiona ainda a noção do 
conflito como separatista.

ARQUITETURA da destruição. Dir. Peter Cohen. S. l.: Poj Filmproduktion AB: 
SVT Drama: Sandrews: Svenska Filminstitutet, 1989. 1 DVD (119 min.).

 Documentário sobre a lógica da visão estética do nazismo. 

ETERNAMENTE Pagu. Dir. Norma Bengell. S. l.: Flai Cinematográfica: Sky 
Light: Maksoud Plaza, 1987. 1 DVD (100 min.).

 Nos anos 1920 e 1930, a jovem Patrícia Galvão (Pagu) escandaliza a 
elite paulista com sua postura liberal. Ela se une aos modernistas, milita 
no PC e é presa. 

MEMÓRIAS do cárcere. Dir. Nelson Pereira dos Santos. S.l.: Embrafilme; 
Rio de Janeiro: LC Barreto Produções Cinematográficas: Regina Filmes, 
1984. 1 DVD (185 min.).

 Do livro de Graciliano Ramos, conta a prisão do escritor durante a re-
pressão do Estado Novo.

OLGA. Dir. Jayme Mongardim. S.l.: Europa Filmes: Lumière; São Paulo: Nexus 
Cinema e Vídeo; Rio de Janeiro: Globo Filmes, 2004. 1 DVD (141 min.).

 A história de Olga Benário, revolucionária comunista e judia, esposa de 
Luis Carlos Prestes. Foi presa pela ditadura Vargas e deportada para a 
Alemanha, onde morreu em um campo de concentração nazista.

REVOLUÇÃO de 30. Dir. Sylvio Back. S.l.: Sylvio Back Produções Cinema-
tográficas, 1980. 1 Videocassete (118 min.): VHS, 35 mm. p&b.

 Documentário com colagem de imagens de época.

UM SÓ Coração. Dir. Carlos Manga. S.l.: Som Livre, 2004. 6 DVDs. (1320 
min.). Minissérie da Rede Globo de Televisão. 

 Narra a história e o desenvolvimento de São Paulo, entre 1922 e 1954. A Se-
mana de Arte Moderna, as Revoluções de 1924 e 1932 e a Era Vargas.
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