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 DVD
ANOS 70: TRAJETÓRIAS

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Arte contemporânea; arquitetura; videoarte; 
performance; linguagens híbridas; música; poesia; cinema; his-
tória do Brasil; política; arte e sociedade; atitude crítica; signos; 
experimentação.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Os aspectos históricos e estéticos do Brasil na década 
de 1970.

Personalidades abordadas: Antonio Dias, Asdrúbal Trouxe o Trom-
bone, Chico Buarque, Elis Regina, Glauber Rocha, Hélio Oiticica, 
Jards Macalé, Rita Lee, Tom Zé, Wally Salomão, entre outros.

Indicação: A partir do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Nº da categoria: CT-B-29

Direção: Marcelo Gomes.

Realização/Produção: Instituto Itaú Cultural e Dezenove Som 
e Imagens, São Paulo. Coprodução: TV Cultura.

Ano de produção: 2001.

Duração: 29’. 

Coleção/Série: Panorama histórico brasileiro.

 Sinopse
O documentário mostra o período dos anos 1970, marcado por 
mudanças comportamentais, atitudes transgressoras na política, 
na arte e na cultura, e consolidação de uma indústria cultural 
difundida, sobretudo, pela televisão. O poeta Wally Salomão e 
o professor Celso Favaretto comentam sobre a linguagem me-
tafórica da arte dos anos 1970. Em meio a crises e à repressão 
política da ditadura, o artista encontra espaço para se expressar, 
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sendo motivado a realizar uma arte experimental, em muitos ca-
sos, de caráter ativista. Materiais diversos, até mesmo o próprio 
corpo, estão a serviço da manifestação artística. 

 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 povo brasileiro (na torcida) canta: “Noventa milhões em ação, 
pra frente Brasil, do meu coração... Todos juntos vamos, pra 
frente Brasil, salve a Seleção!”. No Brasil de 1970, considerados 
como os “anos de chumbo da ditadura militar” manifestações 
artísticas iniciadas na década anterior são sufocadas. Sob a 
censura oficial e perseguições arbitrárias, muitos artistas são 
obrigados a deixar o país e buscar o exílio no exterior. Em con-
trapartida, a televisão, campeã de vendas e de audiência com a 
linguagem das telenovelas, encanta a classe média e inaugura 
novos padrões de comportamento. 

Em bloco único, entramos no documentário por imagens geradas 
para a TV dos anos 1970, intercalando a euforia colorida da 
“Seleção Canarinho” ao preto-e-branco dos protestos contra 
a ditadura. A publicidade ganha espaço e as telenovelas contam 
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histórias que hipnotizam o país, colagens entre a ficção e a 
realidade. Sob o impacto da repressão política e das mudanças 
sociais, a arte cria espaços alternativos para experimentação e 
consagra o hibridismo entre as linguagens.  

Neste material educativo, para além das Conexões Transdiscipli-
nares abordadas, é focalizado também o território de Processo de 
Criação como outro ponto de vista sobre o documentário. Sugeri-
mos, assim, conexões em Processos de Criação para pesquisar a 
atitude crítica e a experimentação nas diferentes modalidades artís-
ticas e suas relações com a tecnologia, a arte e a vida; Linguagens 
Artísticas – videoarte, performance, linguagens híbridas, música, 
poesia e cinema; Saberes Estéticos e Culturais – arte contempo-
rânea, arte e sociedade, signos; Conexões Transdisciplinares – a 
História do Brasil, a política e a mídia/televisão. 

  Os olhos da Arte
O artista hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte, uma forma de em-
boscada. Atuando imprevistamente, onde e quando é menos esperado, 
de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em instrumento 
de guerra ou de arte), o artista cria um estado permanente de tensão, 
uma expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo 
o mais banal evento do cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, 
o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho, o 
ouvido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos) 
e, sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é 
criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não apenas aquele 
que freqüenta exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, 
provocando nele, mais do que o estranhamento ou a repulsa, o medo. 
E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há 
iniciativa, isto é, criação.

Um campo de batalha. É assim que Frederico Morais (2001, p. 
171) nos põe a olhar as artes visuais entre os anos 1970, quando 
os artistas repensam o que é a arte e qual a sua relação política 
e estética com a sociedade, mudando definitivamente o modo 
como se relacionavam com a sua produção artística, com o 
mercado de arte, com os espectadores e, agora, com a censura.

Arte como resistência. A atuação dos artistas é marcada pela 
resistência aos paradigmas da estética convencional, resis-
tência à simplificação das linguagens, resistência à exposição 
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Hélio Oiticica - Invenção da cor, Penetrável série Magic Square nº 5 “De Luxe”, 2000
Museu do Açude, Rio de Janeiro/RJ
Foto: César Oiticica Filho
 

em espaços e lugares ditos tradicionais, tais como museus e 
galerias de arte, resistência aos suportes tradicionais do fazer 
artístico, resistência à falta de liberdade de expressão, como 
diria, na época, Caetano Veloso: “É proibido proibir”.

É nesse clima que a década de 1970 se faz com intenso experi-
mentalismo no processo de criação das diferentes modalidades 
de arte, fortemente influenciada pela Pop Art.

A fértil mistura entre os gêneros dá origem à hibridez das 
linguagens artísticas comentada no documentário por Wally 
Salomão. Consumir, comunicar, experimentar, “desbundar”. O 
estabelecimento definitivo da possibilidade de experimentar leva 
os artistas a trabalharem com objetos de consumo cotidiano, 
artefatos, xerox, textos, vídeos, performances e o próprio corpo 
como tela, como afirma no documentário o professor Celso 
Favaretto. Desafiar os enquadramentos sociais e artísticos, 
romper as fronteiras entre arte e não arte e agregar definitiva-
mente o espectador como parte integrante da produção artística 
são proposições inauguradas no Brasil dos anos 1970. 
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A arte e a tecnologia unem-se para o uso criativo dos meios 
eletrônicos, arteônica, na concepção de Waldemar Cordeiro, 
artista pioneiro na realização de trabalhos no computador. O 
audiovisual e os filmes super-8 registram performances e ques-
tionamentos sobre o contexto social e político da época. Hélio 
Oiticica, Antonio Dias, Iole de Freitas, Arthur Omar, Lygia Pape 
e Miguel Rio Branco, entre outros, fizeram do cinema de artista 
uma soma de linguagens: a do cinema, propriamente dito, e das 
artes visuais, resultando numa terceira linguagem, a videoarte. 

A heliografia, de Leon Ferrari, Julio Plaza e Regina Silveira, 
e a xerografia são experimentações de suporte para novas 
especulações estéticas, como explica o artista Bené Fonteles 
(apud Morais, 1989, p. 82): “o que me mandavam, ia xerocando, 
interferindo, enviando de volta: reciclagem, amizades, correio 
sentimental, relações humanas, vida, amor”. Desfazendo e 
recriando a imagem em sucessivas passagens do papel pela 
máquina o artista está ressignificando seu trabalho.  

A arte postal usa o correio como canal artístico e amplia as 
possibilidades de circulação da obra de arte. Walter Zanini define 
a arte postal como uma “atividade processual que evidencia o 
fenômeno da desmaterialização da arte”. Na Body Art, o corpo 
é o suporte e o meio de expressão na prática de performances e 
happenings ao vivo ou gravados. A artista Lygia Clark desenvolve 
experiências sensoriais e tácteis em suas obras.  

Esse movimento de rupturas significou a transformação visual 
e conceitual do trabalho de arte e marcou um momento de afir-
mação da arte contemporânea cuja postura política de enfren-
tamento das instituições, como o mercado de arte e a crítica, 
e as pesquisas experimentais e sensoriais foram decisivos. 
Nesse contexto, surgem novos circuitos, como publicações, 
espaços para exposições, e os artistas começam a produzir 
textos inscrevendo-se no terreno da crítica, assumindo novos 
papéis, como curadorias, edição de revistas etc. 

E se os artistas, espremidos pela ditadura, radicalizaram a expe-
rimentação para poder se expressar, nas palavras de Favaretto, 
os anos 1970, “ao fazer a outra coisa”, mudam o jeito de ser e 
estar no mundo. É o “desbunde”! 
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 O passeio dos olhos do professor 
Convidamos você para ser um leitor do documentário, antes 
do planejamento de sua utilização. Nossa sugestão é de que 
você faça anotações das principais questões surgidas durante o 
percurso, marcando assim o início de um diário de bordo como 
um instrumento para o seu pensar pedagógico durante todo o 
processo com seus alunos. Oferecemos uma pauta do olhar 
que pode apoiar/provocar sua percepção:

 O que o documentário desperta em você?

 Para você, o documentário traz quais informações novas? 

 Como as circunstâncias do Brasil na década de 1970 foram 
alterando a percepção e a leitura de mundo da época? É possível 
perceber um percurso? Coerente ou marcado por rupturas?

 De que modo o documentário contribui para a ampliação 
de seus saberes sobre a experimentação no processo de 
criação em arte?

 O que provocam em você os flashes das filmagens da épo-
ca, as cenas do cotidiano, os depoimentos e as imagens 
mostradas?  

 Quais surpresas e estranhamentos o documentário apresenta 
para seus alunos? O que eles gostariam de ver?

Agora, reveja suas anotações, o passeio de seus olhos sobre o 
mapa potencial do documentário e o pensar sobre seus alunos. 
A partir delas, qual foco você escolheria para ampliar os olhares 
dos alunos? 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos 
 Para mover o olhar dos alunos para o documentário proponha 

uma conversa a partir de uma frase dita por Wally Salomão: 
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“me componho do que fundo, do que se funde, do fundido, 
do confundido”. Para os alunos, o que o artista quis dizer com 
esse jogo de palavras? Após levantar as possibilidades de 
interpretação dos alunos, proponha a exibição do documen-
tário. Após a exibição, os alunos modificam a interpretação 
que fizeram anteriormente da frase? Para eles, qual teria sido 
o contexto gerador da frase? 

 Assistir ao documentário munidos de papel e lápis para ano-
tações pode ser uma possibilidade de entrada no universo 
artístico dos anos 1970. Algumas questões, entre outras, 
podem nortear o olhar: O que parece familiar e quais são os 
estranhamentos? O que você percebe dos procedimentos 
técnicos e criativos dos artistas? O que o documentário revela 
para você sobre o contexto político dos anos 1970? O que o 
documentário provoca em você? Após a exibição, proponha 
a socialização da leitura dos alunos sobre o documentário. O 
que revelam essas leituras? Quais pesquisas essas leituras 
apontam que poderiam ser desencadeadas? 

 Proponha a exibição do final do documentário, quando o grupo 
Novos Baianos interpreta a canção Brasil pandeiro, de Assis 
Valente. Após a exibição, converse com os alunos informando 
que, em 1940, Assis Valente compôs para Carmen Miranda o 
samba Brasil pandeiro. A cantora não gostou da composição 
pela irreverência da letra e o samba foi gravado pelo grupo Anjos 
do Inferno, em 1941. Em 1972, o grupo Novos Baianos faz a 
regravação da composição. Após a escuta e a leitura da letra 
da canção, pergunte aos alunos qual seria a razão da escolha 
dessa canção para finalizar um documentário sobre os anos 
1970? Depois da conversa, exiba o documentário. Os alunos 
modificam suas hipóteses sobre a canção após a exibição?

Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor 
Eu fui na Penha, fui pedir ao Padroeiro para me ajudar 
Salve o Morro do Vintém, pendura a saia eu quero ver 
Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada 
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato 
Vai entrar no cuzcuz, acarajé e abará. 
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Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô, iaiá
Brasil, esquentai vossos pandeiros 
Iluminai os terreiros que nós queremos sambar 
Há quem sambe diferente noutras terras, noutra gente 
Num batuque de matar 
Batucada, Batucada, reunir nossos valores 
Pastorinhas e cantores 
Expressão que não tem par, ó meu Brasil 
Brasil, esquentai vossos pandeiros 
Iluminai os terreiros que nós queremos sambar 
Ô, ô, sambar, iêiê, sambar... 
Queremos sambar, ioiô, queremos sambar, iaiá.

 Desvelando a poética pessoal
Em 1971, o crítico Frederico Morais organizava os Domingos 
da Criação que eram manifestações de livre experimentação, 
explorando novos materiais, realizadas na área externa do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Receberam nomes 
relacionados aos materiais empregados: Um domingo de papel; 
O domingo por um fio; O tecido do domingo; Domingo, terra 
a terra; O som do domingo e corpo-a-corpo do domingo. Os 
eventos se baseavam nos pressupostos teóricos de que: 

1. todo material pode servir à realização de trabalhos de arte;
2. todas as pessoas são criadoras e podem exercer sua 

criatividade, se não forem impedidas disso;
3. em seu estado atual, a arte substituiu o objeto pela 

atividade;
4. na arte-atividade é cada vez menor a distância entre o 

artista e o público;
5. o museu não se limita à guarda e conservação de obras, 

mas deve criar espaços para propostas de arte pública 
abertas à participação coletiva. 

Tendo como referência a proposta de Domingos da Criação, 
alguns temas podem ser levantados juntos com os alunos para 
que cada um inicie a elaboração de uma série, na qual um trabalho 
desencadeia outro. Em cada série, o aluno poderá experimentar 
uma ou mais linguagens, dando origem a novas interpretações: 
desenho, recorte, colagem, poesia, xerografia, construções 
tridimensionais, performance, música, vídeo e outros meios 
eletrônicos. Preparando intervenções, misturando os registros, 
tecendo releituras e reciclando significados. 
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É interessante que o aluno possa registrar como aconteceu seu 
processo de criação, como as ideias vieram à tona, os proble-
mas enfrentados, as difíceis escolhas no caminho da criação. 
O acompanhamento do professor e a socialização para o grupo 
fazem a ampliação da leitura e da compreensão sobre o processo 
de criação na arte e na vida.  

 Ampliando o olhar 
 O bem-amado, primeira novela em cores da TV brasileira, foi 

produzida pela Rede Globo em 1973. Escrita por Dias Gomes, 
o enredo era dominado por intrigas políticas na fictícia cidade 
de Sucupira, no interior da Bahia. Frequentemente os órgãos 
de censura vetavam trechos do roteiro ou das gravações, 
alegando inadequação de conteúdo. A canção de Toquinho 
e Vinicius de Moraes, Paiol de pólvora, escolhida como 
tema de abertura da novela, foi censurada sob a alegação de 
conteúdo político. Foi substituída pela canção O bem-amado, 
dos mesmos compositores e com o mesmo teor político da 
anterior, porém revelado por meio de metáforas: 

Quando o sol da manhã vem nos dizer / Que o dia que vem 
pode trazer
O remédio pra nossa ferida / E o meu coração
Quando o vento da noite vem lembrar / Que a morte está 
sempre a esperar
Em um canto qualquer desta vida / Quer queira, quer não
Espanto, Na calma / Coragem no medo / O vai e vem
O corpo sem alma / Ainda na noite o mal e o bem
A noite no dia / A vida na morte, o céu no chão
Pra ele, vingança / Dizia muito mais que o perdão
O riso, No pranto / A sorte no azar, o sim no não
Pra ele, o poder / Valia muito mais que a razão

 O que essa letra provoca nos alunos? De que modo eles 
ressignificam a canção, conhecendo, após a exibição do 
documentário, o contexto político dos anos 1970? Que 
metáforas identificam? Sugerimos também a análise de 
algumas composições da época, entre outras, Aluga-se, de 
Raul Seixas e Claudio Roberto (sobre a abertura do Brasil ao 
capital externo), a já citada Paiol de pólvora, de Toquinho e 
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Vinicius de Moraes (sobre a truculência da repressão política 
e social), Começar de novo, de Ivan Lins e Vitor Martins de 
1979 (já no contexto da abertura política).

 Na canção Brasil pandeiro, interpretada pelos Novos Baianos 
e que finaliza o documentário, o compositor Assis Valente 
reproduz a imagem exótica do Brasil, povoada de “iôiôs e 
iaiás”. Há na canção uma referência ao sucesso de Carmen 
Miranda nos Estados Unidos, quando o poeta diz que o Tio 
Sam “anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu 
prato”. Esse contexto, na verdade, refere-se à estratégia da 
chamada Política de Boa Vizinhança, posta em prática pelos 
Estados Unidos, desde a época de Getulio Vargas, mas 
sobretudo a partir da criação da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) em 1948, quando a maior aproximação 
com a América Latina e a “ajuda” econômica dos Estados 
Unidos visavam evitar a todo custo o avanço do comunis-
mo nas Américas. Sobre isso, para ampliação do olhar dos 
alunos, proponha a exibição do documentário No tempo da 
II Guerra, presente no acervo da DVDteca Arte na Escola.

 Nos anos 1970, Hélio Oiticica introduziu a ideia fertilíssima 
do “quase-cinema” para designar um campo de experiências 
transgressivas dentro do universo das mídias ou das imagens e 
sons produzidos tecnicamente. Num certo sentido, é impossível 
compreender a primeira videoarte fora desse movimento de 
expansão das artes plásticas ou de reapropriação dos processos 
industriais, que já havia antes acumulado experiências no terreno 
do audiovisual (projeção de diapositivos) e do cinema de 16 mm 
ou super-8. Para ampliar o olhar dos alunos sobre a videoarte, 
pode ser exibido o documentário Videoarte: experimentos de 
imagem do acervo da DVDteca Arte na Escola.

 Hélio Oiticica (1981, p. 50-52) diz: “Os fios soltos do expe-
rimental são as energias que brotam para um número aberto 
de possibilidades. No brasil há fios soltos num campo de 
possibilidades: porque não explorá-los?”. Essa afirmação 
do artista no texto “Experimentar o experimental”, trazendo 
um “brasil” com letra minúscula,  consiste não na “criação 
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de obras”, mas na iniciativa de assumir o experimental, isso 
quer dizer o estado de experimentação da arte e na vida, 
de maneiras convocatórias de sentidos e sensações de um 
fazer de cada uma das pessoas, com suas possibilidades e 
inventividades. A afirmação e a pergunta do artista podem 
gerar uma conversação entre você e seus alunos e talvez 
também com algum artista da sua cidade. O que significa 
assumir o experimental na aula de arte e na vida? Para 
ampliação do olhar sobre Hélio Oiticica, recomendamos a 
exibição do documentário H.O. supra-sensorial do acervo 
da DVDteca Arte na Escola. 

 Conhecendo pela pesquisa
 Anos 1970. No tempo histórico, datas fixam os acontecimentos 

que são referências para compor o contexto da década: 1968, no 
mundo, após os acontecimentos de maio; no Brasil, em dezembro 
de 1968, o decreto do Ato Institucional nº 5 (AI-5), instalando a 
ditadura como tempos de terror, dos “anos de chumbo”, até o 
fim do governo do general Emílio Garrastazu Médici, em 1974, 
o início do período da distensão, com a Lei da Anistia, em 1979, 
encerrando-se, apenas, em 1984. O que os alunos podem des-
cobrir na investigação sobre esses fatos históricos?

 Muitos artistas dos anos 1970 tiveram um importante papel 
no exercício da crítica de arte, transformando a reflexão esté-
tica, antes exclusividade de jornalistas e acadêmicos. O que 
faz o crítico de arte? Como alguém se torna crítico de arte? 
Qual a função do crítico de arte para a arte e para o artista 
e o espectador de arte? Partindo dessas questões, entre 
outras, o que os alunos podem saber mais sobre o crítico 
e a crítica sobre arte? O documentário Crítica e curadoria 
nas artes plásticas, do acervo da DVDteca Arte na Escola, 
pode ser um dispositivo de pesquisas para os alunos.

 O brasileiro Cildo Meireles (consulte o documentário Cildo 
Meireles: gramática do objeto, no acervo da DVDteca Arte 
na Escola) participa da exposição Information, realizada no 
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Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), em 1970, 
considerada como um dos marcos da arte conceitual, rea-
lizando a série Inserções em circuitos ideológicos, na qual 
imprime frases subversivas em cédulas de dinheiro e garra-
fas de Coca-Cola, para difundir anonimamente mensagens 
políticas durante a ditadura militar. Temos também a série de 
Hélio Oiticica Seja marginal, seja herói, em que o “artista 
marginal” se vê como um guerrilheiro contra as imposições 
do regime ditatorial militar (você pode retomar o texto de 
Frederico Morais no segmento Os olhos da Arte). O que mais 
os alunos podem descobrir sobre intervenções artísticas de 
cunho político realizadas durante esse período?

 O artista multimídia Hudinilson Jr., em meados dos anos 1970, 
experimenta múltiplas expressões artísticas, como desenho, 
pintura, arte postal, graffiti, performance e intervenções huma-
nas nas quais o corpo humano masculino é tema recorrente. 
É pioneiro no uso da arte xerox no Brasil. Envolvido com o 
universo de Narciso, Hudinilson inicia a busca de si mesmo 
na projeção do outro na série Exercícios de me ver, onde se 
debruça sobre a máquina de xerox e registra as partes de seu 
corpo, para depois, num ato único, juntá-los ou trabalhar cada 
parte sobre um suporte que pode ser colagem, objeto, grafite 
ou mesmo xerox. De que modo os alunos podem pesquisar 
o mesmo processo de criação do artista?

 Os anos 1970 foram férteis também para a invenção de uma 
cultura jovem, sob a influência da cultura de massa divulgada 
nos meios de comunicação, cada vez mais populares. Ao longo 
da década o jovem experimenta novos jeitos de fazer música 
e se vestir, espelhando seu modo de ser e estar no mundo. 
Inicialmente, os ideais de liberdade da geração hippie e dos 
movimentos estudantis. Depois, o sucesso das baladas na 
discoteca e o movimento punk encerram a década abusando 
da contestação e rebeldia. O que seus alunos podem pesquisar 
sobre a música e a moda em simultaneidade com o contexto 
sociopolítico da época? Apresentar um desfile de moda com 
trilha sonora pode ser uma finalização para essa pesquisa. 
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 Amarrações de sentidos: portfólio
O portfólio é um bom modo de o aluno registrar com sua marca 
pessoal as ideias iniciais, as mudanças do percurso e o proces-
so de criação. Para tanto, sugerimos um portfólio digital com o 
resultado desse processo. Programas como o power point e o 
windows movie maker podem produzir sequências em que foto-
grafias, músicas, vídeos, produções pessoais, narrativas, formas e 
cores apresentam de modo estético os estudos desenvolvidos no 
projeto a partir do documentário e novas questões que se abrem 
para a continuidade do aprender arte. Socializar os resultados, 
apresentando-os para a classe, pode evidenciar as incompreen-
sões e a valorização dos processos de criação vividos.  

 Valorizando a processualidade
Resgate suas anotações iniciais e verifique: o que superou 
suas expectativas? Quais as conquistas? E as novas ideias? 
Onde houve transformações? O que os alunos perceberam, 
o que conheceram? A partir dos portfólios digitais desenvolvi-
dos, o que moveu a discussão dos alunos? É o momento de 
reconhecer e anotar suas descobertas, achados pedagógicos 
e tomar consciência das novas possibilidades despertadas por 
essa experiência. 

 Personalidades abordadas
Cildo Campos Meireles (Rio de Janeiro/RJ, 1948) – Artista multimídia que 
encara a arte como uma forma de pensar, transformando objetos mundanos 
em reflexão. Do desenho passa a uma produção conceitual voltada à crítica 
aos meios e suportes das linguagens artísticas tradicionais. No Brasil dos 
anos 1970-1980, Cildo arquiteta uma série de trabalhos (Inserções ideoló-
gicas) que fazem uma severa crítica à ditadura militar, tocando em questões 
sociopolíticas de maneira potente, e ao mesmo tempo, trabalha engenho-
samente e de maneira inédita com alguns materiais, recriando as relações 
tempo/espaço. Herdeiro da atitude de experimentação, do interesse pela 
investigação sensorial do corpo e da preocupação com a interação entre a 
obra e o espectador, presentes em Hélio Oiticica e Lygia Clark, a produção 
de Cildo provoca reflexões. 
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Hélio Oiticica (Rio de Janeiro/RJ, 1937 - 1980) – Artista performático, pintor 
e escultor. Em 1954, inicia, com o irmão César Oiticica, estudos de pintura e 
desenho com Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/
RJ) e escreve seu primeiro texto sobre artes plásticas; a partir daí o registro 
escrito de reflexões sobre arte e sua produção torna-se um hábito. Participa do 
Grupo Frente em 1955 e 1956 e, em 1959, passa a integrar o grupo Neoconcreto. 
Abandona os trabalhos bidimensionais e cria relevos espaciais, bólides, capas, 
estandartes, tendas e penetráveis. Na década de 1960 apresenta suas Mani-
festações ambientais, propõe uma manifestação coletiva em frente ao MAM, na 
qual os Parangolés são vestidos pelos amigos sambistas. Em 1966, apresenta 
Tropicália – que deu origem ao movimento de mesmo nome. Em 1969, realiza 
Whitechapel Experience, em Londres. Vive em Nova York na maior parte da 
década de 1970, período no qual é bolsista da Fundação Guggenheim e expõe 
no Museum of Modern Art (MoMA). Retorna ao Brasil em 1978. 

Hudinilson Jr. (Hudinilson Urbano Júnior, São Paulo/SP, 1957) – Artista multimí-
dia. Suas múltiplas experimentações compreendem graffiti, xerox, intervenções 
urbanas, pintura e, especialmente, uma monumental obra em livros de artista 
com colagens inusitadas. É um dos pioneiros no uso da arte xerox no Brasil. 
De 1979 a 1982, juntamente com Mario Ramiro e Rafael França, participa do 
grupo 3nós3, que pelas intervenções urbanas e performances teve significativa 
importância no circuito de arte de São Paulo. A produção de Hudinilson Jr. nos 
auxilia a perceber a diferença entre pureza e ingenuidade. Seu trabalho é de 
uma pureza brutal, sem concessões ao ingênuo ou ao espetacular.

Lygia Clark (Belo Horizonte/MG, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 1988) – Pintora, 
escultora, autointitulou-se não artista. Em 1947, inicia aprendizado artístico 
no Rio de Janeiro, sob orientação de Burle Marx. Em 1952, viaja a Paris e 
lá estuda com Fernand Léger, Isaac Dobrinsky e Arpad Szenes. Em 1954, 
integra o grupo Frente. De 1954 a 1958, desenvolve uma pintura de extra-
ção construtivista, restrita ao uso do branco-e-preto em tinta industrial. Em 
1959, assina o Manifesto Neoconcreto. Desdobra gradualmente o plano em 
articulações tridimensionais, Casulos e Trepantes, em que vai se insinuan-
do a participação do espectador. Em 1960, cria a série Bichos, estruturas 
móveis de placas de metal que convidam à manipulação, e a Obra mole, 
pedaços de borracha laminada entrelaçados. A partir de meados da década 
de 1960, prefere a poética do corpo apresentando proposições sensoriais e 
enfatizando a efemeridade do ato como única realidade existencial. De 1970 
a 1975, reside em Paris. Como professora na Sorbonne, propõe exercícios 
de sensibilização, buscando a expressão gestual de conteúdos reprimidos e 
a liberação da imaginação criativa. De 1978 a 1985, usa objetos relacionais 
com fins terapêuticos. 

Novos Baianos – Grupo formado na Bahia nos anos 1960 por Paulinho 
Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Dadi, Galvão, Jorginho, 
Baixinho, Bolacha e Baby Consuelo. Em 1971 mudaram-se para o Rio de 
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Janeiro e, pela influência do cantor e compositor João Gilberto, mudam os 
rumos musicais do conjunto, dando uma guinada do rock para a MPB. No 
ano seguinte mudam-se para um sítio em Jacarepaguá, onde levam uma 
vida comunitária e lançam Acabou chorare, disco que, com sua mistura de 
rock, samba, frevo e choro, influencia intérpretes, compositores e bandas 
dali em diante. O grupo se desfaz em 1978, e praticamente todos os seus 
integrantes seguem carreiras solo. 

Wally Salomão (Jequié/BA, 1943 - Rio de Janeiro/RJ, 2003) – Poeta, letrista e 
produtor cultural. Figura importante para os tropicalistas, mesmo tendo atuado 
nos bastidores, escrevendo letras para canções de sucesso e dirigindo os 
shows da época. Fez parcerias importantes com Jards Macalé, Caetano Veloso 
e Torquato Neto. Seu primeiro livro de poemas é lançado em 1971, Me segura 
qu’eu vou dar um troço, com textos escritos na prisão, paginados e diagra-
mados pelo artista plástico Hélio Oiticica, seu amigo e sobre quem escreveu a 
biografia Hélio Oiticica: qual é o Parangolé e outros ensaios. Nos anos 1980 
se aproxima da nova geração do rock nacional e da vanguarda paulistana com 
Itamar Assumpção. Seus últimos trabalhos com MPB, na década de 1990, são 
de parceria com Adriana Calcanhoto e Cássia Eller.

 Glossário
Arte conceitual – “Surge como categoria ou movimento no final da década 
de 1960 e no início da década seguinte. Também costuma ser designada arte 
da idéia ou arte da informação, e seu preceito básico é o de que as idéias ou 
conceitos constituem a verdadeira obra. A obra e as idéias de Marcel Duchamp 
foram uma influência primordial. [...] Boa parte da arte conceitual assume a forma 
de documentos, propostas escritas, filmes, vídeos, performances, fotografia, 
instalações, mapas ou fórmulas matemáticas. Os artistas muitas vezes usavam 
de modo consciente formatos visualmente desinteressantes com o intuito de 
focar a atenção sobre a idéia ou a mensagem central. As atividades ou pensa-
mentos apresentados poderiam ter acontecido em outros lugares, espacial ou 
temporalmente, ou simplesmente na cabeça do espectador. Estava implícito o 
desejo de desmistificar o ato criativo e dar poderes ao artista e ao espectador, 
rompendo com as preocupações do mercado de arte. [...] O que a maior parte 
das obras conceituais compartilha é um apelo às faculdades intelectuais do 
espectador. O que é arte? Quem determina o que ela é? Quem decide como é 
exposta e criticada? Essas são questões que refletem a crescente politização 
de muitos artistas no período de 1960-70.” Fonte: DEMPSEY, Amy. Estilos, 
escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2003. p. 240-242.

Arte postal – A mail art surgiu como alternativa aos meios convencionais 
das exposições de arte (Bienais, Salões etc.) ao trocar mensagens de pro-
testo e denuncia contra a ditadura militar, utilizando o sistema de correios. 
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Envelopes, telegramas, selos ou carimbos postais são alguns dos suportes 
para colagens, fotografia, escrita ou pintura. A única limitação real à utilização 
de diferentes técnicas e suportes é a possibilidade de envio dos trabalhos 
pelo correio. O artista Paulo Bruscky organizou, em 1975, no Recife, a 1ª 
Exposição Internacional de Arte Postal, fechada pela censura do regime 
militar. Fonte: ALENCAR, Valéria Peixoto de. Arte postal: correspondência 
com valor artístico. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/artes/
arte-postal.jhtm>. Acesso em: set. 2009.

Performance – “o termo ganhou notoriedade a partir da segunda metade do 
século 20, quando passou a ser empregado como referência a experimentos 
vanguardistas de artes plásticas. [...] A performance busca exprimir formas 
e idéias por meio do corpo, de seus gestos e movimentos, ao vivo e publi-
camente, rompendo com a imagem estática da pintura e da escultura. Logo 
migrou para o terreno igualmente vanguardista das experiências cênicas ou 
teatrais, integrando-se aos happenings. Em ambos os casos, o artista que 
a executa é quase sempre sujeito e objeto da ação, fato que transforma 
às representações tradicionais, seja pelo fato de o artista se converter em 
um objeto integrante da obra (em artes plásticas), seja por se distanciar da 
incorporação ou da expressão objetiva de um personagem.” Fonte: CUNHA, 
Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: 
Sesc São Paulo, 2003. p. 498.

Processo de criação – “processo por meio do qual algo que não existia 
antes, como tal, passa a existir, a partir de determinadas características que 
alguém vai lhe oferecendo. [...] um processo complexo de apropriações, trans-
formações e ajustes”. Fonte: SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado: 
processo de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annablume, 1998. p. 13. 

Xerografia – A denominação internacional das atividades artísticas 
utilizando-se como meio as cópias eletrostáticas tem o nome francês 
eletrografia. Nascida nos Estados Unidos nos anos 1962-1965, a copy 
art se fez objeto de exposições e publicações de grupos artísticos entre 
1976 e 1979. Desde 1980, esse meio passou a ser chamado, popular-
mente, xerografia. Paulo Bruscky em Recife/PE, Hudinilson Jr. no Rio de 
Janeiro/RJ e Hugo Pontes em Poços de Caldas/MG foram os iniciadores 
na utilização da xerografia no Brasil. O termo, criado pelos artistas bra-
sileiros, se dá em virtude de as primeiras máquinas copiadoras que aqui 
chegaram serem da multinacional Xerox. Fonte: PONTES, Hugo. Galáxia 
das imagens. Disponível em: <http://www.poemavisual.com.br/html/
show_artigo.php?id=4>. Acesso em: set. 2009.
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 Filmografia
O ANO em que meus pais saíram de férias. Dir. Cao Hamburger. São Paulo: 
Gullane Filmes; Campinas: Caos Produções Cinematográficas; S.l.: Miravista; 
Rio de Janeiro: Globo Filmes: Petrobras, 2006. 1 DVD (104 min.).

 Em 1970, os pais de Mauro saem misteriosamente de férias, na verdade 
fogem por estarem sendo perseguidos, pois eram da esquerda revolucionária. 
A Copa do Mundo ajuda o menino a se distrair até a volta dos pais.

ANOS rebeldes. Dir. Denis Carvalho, Silvio Tendler e Ivan Zetel. 1992. 3 
DVDs (680 min.). Minissérie da Rede Globo de Televisão.

 Drama sobre as desventuras sociais e políticas do Brasil e as resistências 
aos chamados “anos de chumbo” da ditadura militar.

HAIR. Dir. Milos Forman. S.l.: CIP Filmproduktion GmbH, 1979. 1 Video-
cassete (121 min.): VHS.

 Um jovem do interior de Oklahoma, recrutado para a Guerra do Vietnã, 
é “adotado” em Nova York por um grupo de hippies que têm conceitos 
nada convencionais sobre o comportamento social, e tentam convencê-lo 
dos absurdos da atual sociedade. 

PRA frente Brasil. Dir. Roberto Faria. S.l.: Embrafilme; Rio de Janeiro: 
Produções Cinematográficas R.F. Farias, 1982. 1 Videocassete (105 min.): 
VHS, color.

 Em meio à euforia do milagre econômico e da vitória da seleção na Copa 
de 1970, um pacato cidadão da classe média é confundido com um ativista 
político, sendo preso e torturado por agentes federais.

O QUE é isso companheiro?. Dir. Bruno Barreto. S.l.: Columbia Pictures Television 
Trading Company: Filmes do Equador: Quanta Centro de Produções Cinemato-
gráficas: Sony Corporation of America; Rio de Janeiro: LC Barreto Produções 
Cinematográficas; São Paulo: Pandora Filmes, 1997. 1 DVD (110 min.).

 Após o AI-5, vários estudantes abraçam a luta armada entrando na 
clandestinidade. Em 1969, militantes do MR-8 elaboram um plano para 
sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, para trocá-lo por colegas 
prisioneiros políticos. 

ZUZU Angel. Dir. Sérgio Rezende. Rio de Janeiro: Globo Filmes: Lereby Produções: 
Toscana Audiovisual; São Paulo: Warner Bros. 2006. 1 DVD (108 min.).

 História da estilista Zuzu Angel, que teve seu filho torturado, assassinado 
e desaparecido pela ditadura militar. Ela também foi morta em um acidente 
de carro (atentado) forjado pelos militantes em 1976.    
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