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 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Artes visuais; arquitetura; poesia; cinema; tea-
tro; música; industrialização; cidades; arte, ciência e tecnologia; 
mídia/rádio e televisão; política; história do Brasil; arte concreta; 
neoconcretismo.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Panorama histórico, político e sociocultural brasileiro no 
período do governo de Juscelino Kubitschek.

Personalidades abordadas: Augusto de Campos, Bruno Giorgi, 
Gianfrancesco Guarnieri, Hélio Oiticica, Juscelino Kubitschek, 
Lygia Clark, Lygia Pape, Nelson Pereira dos Santos, Oscar 
Niemeyer, Tom Jobim, Waldemar Cordeiro, entre outros.

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

Nº da categoria: CT-B-28

Direção: Francisco Cesar Filho.

Realização/Produção: Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

Ano de produção: 1993.

Duração: 18’’.

Coleção/Série: Panorama histórico brasileiro.

 Sinopse
O documentário traça um panorama dos anos compreendidos 
entre 1955 e 1960 e mostra a figura de Juscelino Kubitschek, sua 
política desenvolvimentista e sua proposta de industrialização e 
modernização aceleradas para o Brasil. Sobre a arte, o documentário 
destaca a corrente estética concreta e neoconcreta e a construção 
de Brasília como um marco na arquitetura mundial. A televisão e 
o rádio são os grandes veículos de comunicação de massa. Nas 
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linguagens do teatro, da literatura e do cinema novo aparece a voz 
de um povo que luta por uma sociedade mais justa. 

 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
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci... Mamãe bron-
queou, nada de sol... Hoje só quero a luz do luar... A voz de 
Celly Campello, musa da primeira geração do rock no país, canta 
o sucesso Banho de lua (1960) e dá o tom romântico às cenas 
que inauguram o vídeo. Imagens em preto-e-branco do final dos 
anos 1950 revelam um Rio de Janeiro de praia, sol e mar sob 
a influência da cultura norte-americana. O documentário, em 
bloco único, apresenta as transformações ocorridas entre 1955 
e o início dos anos 1960, quando planejamento e racionalidade 
permeiam aspectos sociopolíticos e culturais do país.  

São muitas as novidades que contribuem para a efervescência 
dos grandes centros urbanos: rádio e TV se transformam em 
veículos de comunicação de massa, alteram hábitos de consu-
mo e revolucionam costumes e a cultura da época; nas artes 
se destacam o concretismo e o neoconcretismo, a poesia 
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concreta, a Bossa Nova, o Cinema Novo e o teatro engajado. 
Na arquitetura, o deslocamento da sede da capital federal do 
Rio de Janeiro para a recém-construída cidade de Brasília é um 
marco político, histórico e artístico sem precedentes. 

Sugerimos, neste material, abrir conexões com o foco no territó-
rio Patrimônio Cultural para o estudo do conjunto arquitetônico 
de Brasília e seu tombamento; Linguagens Artísticas – pintura, 
arquitetura, música, literatura, teatro e cinema; Saberes Estéticos 
e Culturais – arte concreta e neoconcretismo; Forma-Conteúdo 
– com a temática não figurativa da abstração geométrica e a 
contemporânea, dando visualidade à política; Conexões Trans-
disciplinares – focalizando: história do Brasil, industrialização, 
cidade, e política. 

 Os olhos da Arte
A ideia da transferência da capital federal existia desde o século 
XIX, logo após a Independência, e concretizou-se durante o man-
dato do presidente Juscelino Kubitschek (o governo JK), graças 
ao seu empenho em iniciar um novo processo de desenvolvimento 
para o país, realizado a partir do slogan “50 anos em 5”, dizia ele. 
Em setembro de 1956, JK convida o arquiteto Oscar Niemeyer 
para planejar os prédios públicos e dirigir o Departamento de 
Urbanismo e Arquitetura da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (DUA/Novacap). Por sugestão de Niemeyer, abre-se um 
concurso nacional para elaboração do plano piloto e o anteprojeto 
do arquiteto e urbanista Lucio Costa é o vencedor em março de 
1957. Repetindo a parceria de ambos em projetos anteriores, 
como no edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde (MES), 
em 1942, no Rio de Janeiro, e no conjunto arquitetônico da Pam-
pulha, construído em 1944, sob a encomenda do então prefeito 
de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek.  

Desenhada no coração do Planalto Central, Brasília, a capital, 
segundo Lucio Costa, “nasceu de um gesto primário de quem 
assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em 
ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (Costa, s.d.).
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A simplificação do traçado urbano foi inspirada nos preceitos ra-
cionais do arquiteto e urbanista francês Le Corbusier. Articulador 
das ideias do movimento modernista no campo da arquitetura 
em que estabelece cinco elementos fundamentais: o térreo com 
pilotis para elevar o prédio do chão e permitir livre acesso debaixo 
dele; a planta livre substitui a função estrutural das vigas e pilares 
por uma estrutura independente, garantindo maior espacialidade 
interna; o terraço-jardim utiliza o concreto-armado da última laje 
da edificação como espaço de lazer; a fachada livre sem elemen-
tos estruturais e ornamentos; e, por fim, as janelas horizontais 
e envidraçadas, que se abrem de um ponto ao outro da fachada 
revelando a paisagem, numa inédita relação interior-exterior. Incor-
porados à linguagem simples e geométrica surgem o uso racional 
dos materiais e os métodos econômicos de construção aliados a 
tecnologia industrial. Sob esses princípios se fez Brasília.

Sem perder de vista a grandiosidade necessária a uma capital 
federal, os arquitetos desenham cada edifício público como se 
fosse único, articulando-o como parte de um todo maior. O con-
junto arquitetônico revela a poética racional de seus criadores, 
como nas cúpulas invertidas do Palácio do Congresso ou nas 
colunas com extremidades em vértice, presentes no Palácio da 
Alvorada, entre outros, e transformadas em símbolo da cida-
de. Colaboram com os arquitetos os artistas escultores Bruno 
Giorgi, Alfredo Ceschiatti e Athos Bulcão, alem do paisagista 
Burle Marx, entre outros. Ao integrar arquitetura, paisagismo e 
artes visuais, Oscar Niemeyer e Lucio Costa projetam um ideal 
estético para a cidade: leveza, simplicidade e harmonia. 

A gênese da arquitetura moderna está na revolução estética 
promovida pelas vanguardas artísticas europeias nas primeiras 
décadas do século XX, com ênfase nas questões propostas pe-
los cubismo, construtivismo e abstracionismo e nos estudos da 
Bauhaus. No campo das artes visuais, a criação dos museus de 
arte, de galerias e as bienais Internacionais de São Paulo, realiza-
das no Parque do Ibirapuera, igualmente projetado por Niemeyer, 
apresentam ao público as produções realizadas no exterior, por 
artistas consagrados, e impulsionam novas formas de pensar e 

22_AF_03.indd   4 28/05/10   17:41



material educativo para o professor-propositor

5

A ERA JK

fazer arte no país. Deixando de lado a figuração e a representação 
realista, ganham fôlego a abstração e a linguagem geométrica 
reveladas no concretismo e neoconcretismo. Forma, cor e espaço 
aproximam arquitetura e arte ao ideal modernista de cidade no 
contexto desenvolvimentista urbano industrial da época. 

No ano da fundação da capital, na abertura do Congresso “A 
cidade nova, síntese das artes”, pela Associação Internacional 
de Críticos de Arte, Mário Pedrosa afirma que: 

“o futuro tecnológico, econômico e social deste país não mais se cons-
truirá à revelia do coração e da inteligência, como tantas vezes ocorreu 
no passado e ainda sucede no presente, mas erguer-se-á sob o signo da 
arte, signo sob que Brasília nasceu”. (apud Morais, 1991, p. 88)

Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília é a única experiência 
totalmente projetada dentro dos ideais modernistas e referên-
cia para a arquitetura moderna mundial. Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco desde 1987. 

 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você para ser um leitor do documentário, antes do 
planejamento de sua utilização. Para provocar sua percepção, 
oferecemos a seguinte pauta do olhar:

 O que o documentário desperta em você?

 O documentário apresenta conhecimentos novos? Sobre 
qual assunto você gostaria de pesquisar?

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

 Os flashes das filmagens de época, mostrando cenas do 
cotidiano, são instigantes para o seu pensar?

 O que os textos narrados e as imagens mostradas provocam 
em você?

 O que o documentário mostrou que você não sabia?

 Quais surpresas e estranhamentos o documentário apresenta 
para seus alunos? O que eles gostariam de ver?
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Agora reveja suas anotações e olhe atentamente o mapa po-
tencial do documentário. Qual foco você escolheria para ampliar 
os olhares dos alunos? 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
 Para aguçar a imaginação dos alunos, proponha a escuta da 

canção Banho de lua (disponível em: <http://www.letras-
denovelas.com/letra/4543/banho-de-lua-celly-campello>), 
interpretada no início do documentário, e, em seguida, a 
composição Desafinado (disponível em: <http://app.radio.
musica.uol.com.br/radiouol/cdcapa.php?codcd=008911-4>) 
de Tom Jobim, considerada a canção-manifesto da Bossa 
Nova. Após a escuta, que semelhanças e diferenças os alunos 
percebem nas composições? A partir dessas canções, como 
eles imaginam os anos 1950? Do rock pioneiro ao samba, a 
intensa movimentação musical acompanha a renovação do 
país, incluindo as mudanças sociais, artísticas e culturais, sob 
influência da cultura norte-americana no país. Depois dessa 
conversa e da exibição do documentário, o que surpreendeu 
os alunos? O que gostariam de conhecer/pesquisar sobre 
esse período? 

 A construção de Brasília pode ser a porta de entrada para 
a exibição do documentário. Sendo possível, é interessante 
apresentar imagens da construção de Brasília e dos prédios 
já construídos que podem ser vistos acessando-se a internet. 
O que os alunos sabem sobre a construção de Brasília e sua 
arquitetura? Sobre Oscar Niemeyer, o que conhecem? Para 
eles, por que Brasília é patrimônio cultural da humanidade? 
Aliás, eles sabem o que é um patrimônio histórico e cultu-
ral? Conhecem os outros patrimônios históricos e naturais 
brasileiros que figuram na lista de patrimônios da Unesco? 
Após a conversa movida por essas questões, entre outras, 
o que a exibição do documentário provoca nos alunos? 
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 Reproduções de obras de arte concreta podem se tornar uma 
proposição para a exibição do documentário. Podem fazer parte 
dessa seleção obras de diferentes artistas, entre eles Waldemar 
Cordeiro, Luiz Sacilloto, Willys de Castro, Hércules Barsotti etc. 
Qual a percepção dos alunos durante a leitura das obras? O que 
causa estranheza? Em que época eles imaginam que as obras 
foram produzidas? Após leitura e conversa sobre as obras, as-
sistir ao documentário pode oportunizar boas discussões. Quais 
incompreensões sobre o concretismo os alunos revelam?

 Desvelando a poética pessoal
É importante estimular o aluno a ampliar sua percepção e imagi-
nação e descobrir sua poética pessoal. Para que isso aconteça, 
é necessário muito mais do que um trabalho: um processo de 
pesquisa de diversas produções que podem demandar várias 
aulas ou mesmo atividades paralelas. 

Como o foco é o Patrimônio Cultural, a compreensão sobre 
bens simbólicos e sua preservação é uma questão desafiadora. 
Preservar significa buscar a permanência. A reflexão pessoal 
pode começar com um álbum-inventário com recortes/dese-
nhos e narrativas de seus encontros com a cultura imaterial 
do seu entorno. Tradições, histórias, festas, crenças, musicas, 
conhecimentos passados de pai para filho, e tantas outras mani-
festações de oralidade e gestualidade, recriadas coletivamente 
ou modificadas pelo tempo, presentes no cotidiano, podem ser 
reconhecidas como herança cultural por seus alunos. Um olhar 
crítico sobre o acervo selecionado, além de tornar consciente a 
memória pessoal dos alunos, aproxima-os das questões relativas 
à educação patrimonial e sua legitimidade. 

O acompanhamento do professor e a socialização para o grupo ampliam 
a leitura e a compreensão sobre o patrimônio cultural de um povo. 

 Ampliando o olhar
 A artista Lygia Pape (em depoimento no site do seu projeto, 

disponível em: <http://www.lygiapape.org.br/obras.php) dizia 
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que tinha o dom de ver onde nada havia, transformar o visto 
em não visto. Para ela “é necessário trabalhar o olhar, existe 
um aprendizado. Para ver algo, basta este existir, tudo está 
aí, pronto para ser revelado”. Revendo o documentário, sele-
cione com o grupo uma imagem. Com o recurso do comando 
pause, paralise a imagem para uma conversa sobre elementos 
de visualidade, entre outros aspectos: cor, forma, texturas, 
linhas, volume, bi e tridimensionalidade. O que o olhar dos 
alunos percebe, que antes não sabia sobre a imagem?

 O escultor suíço Max Bill, premiado na 1ª Bienal de São 
Paulo (1951) com a obra Unidade tripartida, hoje no acervo 
do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo (MAC/USP), é responsável por introduzir as ideias 
concretistas no país. O artista defendia a incorporação de 
processos matemáticos à composição artística e a autono-
mia da arte em relação ao mundo natural, ao abandonar a 
representação da realidade. Apresentando a obra Unidade 
tripartida aos alunos, como eles imaginam o processo de 
criação dessa obra? Depois da conversa a partir dessa 
questão, proponha aos alunos que façam uma pesquisa 
fazendo a mesma pergunta aos professores de Matemática 
da escola. O que os professores respondem? Você pode 
conhecer mais sobre a integração de processos matemá-
ticos e artísticos na série Arte & matemática, disponível na 
DVDteca Arte na Escola. 

 Oscar Niemeyer, afirma que: 
De Pampulha a Brasília eu segui o mesmo caminho, preocupado com 
a forma nova, com a invenção arquitetural. Fazer um projeto que não 
representasse nada de novo, uma repetição do que já existia, não me 
interessa. E nesse sentido, até Brasília eu caminhei. Mas senti que 
tinha que explicar as coisas, às vezes não era compreendido, que havia 
mesmo uma tendência a contestar essa liberdade de formas que eu 
prometia. (Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br>) 

 Para ampliação do olhar dos alunos sobre o pensamento 
de Niemeyer, proponha a exibição do documentário Oscar 
Niemeyer: o arquiteto do século, disponível na DVDteca 
Arte na Escola.
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 Ao longo da década de 1950, a industrialização e o consumo 
em massa de produtos de uso pessoal e doméstico, difundidos 
nas rádios, nas revistas e no cinema, em especial o norte-
americano, modernizavam os hábitos e o comportamento 
da população dos grandes centros urbanos. A televisão e 
o público telespectador se tornaram populares. Convide 
seus alunos para acessar na internet sites que reproduzem 
as campanhas publicitárias dos anos 1950/1960, como as 
propagandas televisivas, disponíveis em: <http://www.centro-
cultural.sp.gov.br/tvano50/dec60_2.htm>. O que as imagens 
provocam nos alunos? Como percebem as mudanças? De 
que modo ressignificam o que imaginavam sobre a era JK? 

 “A boa forma vende mais. Todo produto racionalmente 
projetado deve obedecer a esse princípio. A forma quando 
funcional comunica-se melhor. São mais úteis e econômicas.” 
O texto retirado do documentário faz referência ao princí-
pio Forma x Função, defendido pela Bauhaus (1919). Para 
ampliação de referências culturais dos alunos sobre design, 
podem ser exibidos dois documentários da DVDteca Arte 
na Escola: Irmãos Campana: do design à arte e Maurício 
Azeredo: uma obra sem avesso.

 Conhecendo pela pesquisa
 Ao longo da década de 1950, muitos artistas brasileiros aban-

donam a figuração e a representação realista para investigar a 
abstração e a linguagem geométrica reveladas na arte concreta 
de Waldemar Cordeiro, Luiz Sacilloto, Maurício Nogueira Lima, 
Lothar Charoux, Willys de Castro, Hércules Barsotti, entre 
outros, e do neoconcretismo de Franz Weissmann, Amilcar 
de Castro, Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Aluísio 
Carvão, Ferreira Gullar, entre outros. Com base nas obras 
desses artistas, o que seus alunos podem descobrir sobre 
a arte concreta e o neoconcretismo?

 No Brasil de 1950 influências artísticas internacionais se so-
mam às referências do nosso passado colonial e transformam 
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os arquitetos modernos em agentes defensores do “monu-
mento nacional”, definindo o que precisa ser preservado 
junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), como esse órgão se chama atualmente. Proponha 
uma pesquisa sobre a cultura material e imaterial e o tomba-
mento do patrimônio na sua cidade. O que os alunos podem 
descobrir sobre preservação e destruição de patrimônio? 
Outra pesquisa pode partir da seguinte questão: quais são 
as outras cidades brasileiras, ou estrangeiras, consideradas 
pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade? 

 No início dos anos 1960, o Cinema Novo inaugura uma 
estética original. O Brasil passa a se ver refletido nas telas 
de cinema, como um país pobre, de grandes contrastes 
sociais, convivendo com a fome, a miséria e a violência. O 
cineasta Glauber Rocha defendeu uma “estética da fome” 
(expressão criada por ele): transformar as deficiências da 
produção cinematográfica num modo próprio de fazer cine-
ma. Para conhecer sobre isso, proponha aos alunos uma 
pesquisa sobre os cineastas Ruy Guerra, Nelson Pereira do 
Santos e Glauber Rocha, pioneiros do Cinema Novo. O que 
os alunos podem descobrir sobre essa então nova estética 
cinematográfica?

 O documentário mostra Gianfrancesco Guarnieri como 
Otávio, pai e operário, líder de um movimento grevista em 
conflito com seu filho, também operário, no texto de sua 
autoria Eles não usam black-tie, marco histórico do teatro 
político e social no país. Nos anos 1960, o Teatro de Arena, 
com Augusto Boal, destaca-se por apresentar textos volta-
dos à realidade nacional, deslocando o olhar cênico para as 
camadas populares, seus problemas e contradições. Para 
pesquisar, divida os alunos em grupos, por temas, tais como: 
Teatro de Arena, Augusto Boal, Eles não usam black-tie, 
tanto o texto e suas encenações como o filme com roteiro 
e protagonizado pelo próprio Gianfrancesco Guarnieri. A 
apresentação da pesquisa pode ser em forma de painel 
coletivo, com uma leitura dramática de trechos do texto.

22_AF_03.indd   12 28/05/10   17:41



material educativo para o professor-propositor

13

A ERA JK

 Uma pesquisa sobre JK, ou mesmo assistir a trechos selecio-
nados da minissérie homônima da Rede Globo de Televisão 
de 2006, pode revelar pontos importantes da personalidade 
do presidente JK, a organização política da época e suas 
contradições, o surto industrializante e desenvolvimentista, o 
endividamento externo do país, o alinhamento do Brasil com os 
Estados Unidos durante a guerra fria, ou ainda a crise surgida 
com o fim do governo JK e a ascensão de Jânio Quadros, estas 
últimas circunstâncias precursoras do golpe militar de 1964.  

 Amarrações de sentidos: portfólio
Dar sentido ao que se estudou é bastante importante para que 
o aluno se aproprie de suas descobertas. O portfólio é um bom 
modo de registrar com sua marca pessoal, as ideias iniciais e as 
mudanças do percurso. Para tal, sugerimos um portfólio digital 
do patrimônio cultural, material e imaterial, inventariado por seus 
alunos durante todo esse processo. Programas como o Power-
Point podem produzir sequências onde fotografias, músicas, 
produções pessoais, narrativas, formas e cores apresentarão 
de modo estético os estudos desenvolvidos no projeto a partir 
do documentário e as novas questões que se abrem para a 
continuidade do aprender arte e história.   

 Valorizando a processualidade 
Onde houve transformações? O que os alunos perceberam, o que 
conheceram? A discussão a partir dos portfólios digitais desenvol-
vidos pode levar à reflexão sobre o processo. Incentive a fala dos 
alunos sobre o que mais gostaram e o que menos gostaram, o que 
foi mais importante e o que faltou. É o momento de você reconhecer 
e anotar as descobertas, achados pedagógicos e tomar consciência 
das novas possibilidades despertadas por essa experiência.

 Personalidades abordadas
Gianfrancesco Guarnieri (Itália, 1934 - São Paulo/SP, 2006) – Ator, dra-
maturgo e diretor. Filho de imigrantes, chega ao Rio de Janeiro com dois 
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anos. Muda-se para São Paulo e, como ator, integra o Teatro Paulista do 
Estudante, grupo amador que se funde com o Teatro de Arena. Privilegiando 
a temática social visando à conscientização popular, Guarnieri escreve sua 
primeira peça, Eles não usam black-tie, com apenas 21 anos. Montada em 
1958 pelo Teatro de Arena, a peça se transformou num marco da dramaturgia 
brasileira ao retratar os conflitos entre um líder sindical e seu filho, tendo 
como pano de fundo os conflitos sociais da época. Junto com Augusto 
Boal, montou duas peças marcantes: Arena conta Zumbi e Arena conta 
Tiradentes. Em 1975, a crise financeira selou o fim da companhia. Participou 
de várias telenovelas, seriados e minisséries, sobretudo na Rede Globo de 
Televisão e escreveu inúmeros textos para o teatro. 

Juscelino Kubitschek - JK (Diamantina/MG, 1902 - Resende/RJ, 1976) – 
Médico, militar, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e 
presidente da República (1956-1961). Sob seu comando a cidade de Belo 
Horizonte foi remodelada, com destaque para o conjunto arquitetônico da 
Pampulha, um dos marcos da arquitetura moderna do país. Mais de 200 
máquinas e de 30 mil operários – conhecidos como candangos, vindos de 
todas as regiões do Brasil – construíram, em 41 meses, em ritmo acelerado, 
a cidade de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. 

Lygia Pape (Nova Friburgo/RJ, 1927 - Rio de Janeiro/RJ, 2004) – Escul-
tora, gravadora e cineasta. Estuda com Fayga Ostrower no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Aproxima-se do concretismo e, em 
1957, depois de integrar-se ao Grupo Frente, é uma das signatárias do 
Manifesto Neoconcreto. No fim da década de 1950, inicia a trilogia de livros 
de artista composta por Livro da criação, Livro da arquitetura e Livro do 
tempo. A partir dos anos 1960, trabalha com roteiro, montagem e direção 
cinematográficos e faz a programação visual de filmes do Cinema Novo. 
Produz esculturas em madeira e realiza o Livro-poema. Sua obra é pautada 
pela liberdade com que experimenta e manipula as diversas linguagens e 
formatos e por incorporar o espectador como agente. 

Nelson Pereira dos Santos (São Paulo/SP, 1928) – Cineasta. Formado em 
Direito, muda-se para o Rio de Janeiro onde inicia a trajetória como um dos 
precursores do movimento do Cinema Novo. Fez também assistência de 
direção, montagem, produção e trabalhou como ator. Aos 27 anos, lança 
seu filme de estreia, Rio 40 graus, enfocando sua preocupação social, tema 
constante em sua obra. Ao longo de sua carreira, experimentou vários estilos, 
alternando temáticas urbanas e rurais. Merecem destaque duas adaptações 
da obra de Graciliano Ramos, Vidas secas, de 1963, e Memórias do cárcere, 
de 1984. Tornou-se professor de Técnica Cinematográfica na Universidade 
de Brasília a partir de 1965; e anos mais tarde lecionou na Universidade 
Federal Fluminense, em Niterói. 
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Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro/RJ, 1907) – Arquiteto e urbanista. Em 
1934, frequenta o escritório do arquiteto e urbanista Lucio Costa e integra a 
comissão criada para o projeto do edifício-sede do Ministério da Educação e 
Saúde (MES), no Rio de Janeiro, com a supervisão do arquiteto franco-suíço 
Le Corbusier, a quem assiste, como desenhista. Entre 1940/1944, projeta 
o conjunto arquitetônico da Pampulha, utilizando uma linguagem de formas 
novas, de superfícies curvas, explorando as possibilidades plásticas do 
concreto armado. Em 1956 colabora como arquiteto-chefe da construção de 
Brasília, cujo plano urbanístico foi confiado a Lucio Costa. Entre os projetos 
mais importantes de Niemeyer destacam-se o desenho do edifício-sede da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, 1947; o projeto 
arquitetônico do Parque do Ibirapuera em São Paulo, 1951; a sede do Par-
tido Comunista Francês, em Paris, 1965; a Escola de Arquitetura de Argel, 
Argélia, 1968; a sede da Editora Mondadori, em Milão, 1968; e a sede do 
jornal L’Humanité, em Seine-Saint-Denis, 1987. 

Tom Jobim (Antonio Carlos Jobim - Rio de Janeiro/RJ, 1927 – Estados 
Unidos, 1994) – Compositor, arranjador e maestro. Estuda piano aos 14 
anos com o alemão Hans-Joachim Koellreutter, introdutor da música dode-
cafônica no Brasil. Destaca-se com a composição Teresa da praia em 1954, 
parceria com Billy Blanco. Em 1958, suas composições, com letra do poeta 
Vinicius de Moraes, integram o disco Canção do amor demais, de Elizeth 
Cardoso, considerado marco inicial da Bossa Nova. Em 1963 compõe a 
música Garota de Ipanema com letra do parceiro Vinicius. Em 1967, grava 
com Frank Sinatra e trabalha com músicos e intérpretes como Stan Getz, 
Ella Fitzgerald, Andy Williams e Nelson Riddle, nos Estados Unidos. É autor 
de clássicos da Música Popular Brasileira, como Desafinado e Samba de 
uma nota só, com letras de Newton Mendonça; Corcovado, Sabiá e Retrato 
em branco e preto, com letras de Chico Buarque de Holanda e Águas de 
março, entre outras. 

 Glossário
Arquitetura moderna – Conjunto de movimentos e escolas que caracterizam 
a arquitetura realizada durante boa parte do século XX (especialmente entre 
as décadas de 1920 e 1960), inserida no contexto artístico e cultural do 
modernismo. Fonte: WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Arquitetura_moderna>. Acesso em: ago. 2009.

Arte concreta – O termo arte concreta é usado por Theo van Doesburg, que 
participa do grupo e revista homônimos fundados em 1930, em Paris. A arte 
concreta busca abandonar qualquer aspecto nacional ou regional e se afasta 
inteiramente da representação da natureza. Negando as correntes artísticas 
subjetivistas e líricas, recusa o sensualismo e a arte como expressão de sen-
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timentos. A Arte Concreta, sem implicar uma arte figurativa, nasce também 
como oposição à Arte Abstrata, que pode trazer vestígios simbólicos pela sua 
origem na abstração da representação do mundo. Linha, ponto, cor e plano 
não figuram nada e são o que há de mais concreto numa pintura. Em 1952, 
no Brasil, o Grupo Ruptura realiza exposição no MAM/SP. O Grupo redige 
manifesto em que diz que a arte é “um meio de conhecimento deduzível de 
conceitos”, e reafirma seu conteúdo objetivo. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/
enciclopedia>. Acesso em: ago. 2009.

Bauhaus – Escola arquitetônica fundada pelo arquiteto Walter Gropius, em 
Weimar, em 1919, foi sucessivamente transferida para Dessau e Berlim, 
onde foi fechada a mando de Hitler, em 1933. A Bauhaus – “casa (haus) 
para construir (bauen)” –, dirigida por arquitetos, mas dominada pelos 
pintores, cria um estilo que valorizava a integração arte/indústria. Segundo 
Argan, “a arte deve servir-se dos meios industriais de produção, os únicos 
que podem introduzi-la na vida moderna”. E, associada à indústria, deveria 
resultar ”numa percepção mais clara e eficaz das coisas, um modo mais 
lúcido de se estar no mundo”. Do corpo docente fizeram parte: Gropius, 
Johannes Itten, Mies van der Rohe, Hannes Meyer, Paul Klee, Wassily Kan-
dinsky, László Moholy-Nagy, Joseph Albers, entre outros. Fonte: MORAIS, 
Frederico. Panorama das artes plásticas séculos XIX e XX. 2.ed. rev. São 
Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1991. p. 33.

Eles não usam black-tie – Primeira peça de Gianfrancesco Guarnieri, de 1958, 
marco do teatro de temática social. Foi encenada pela primeira vez quando 
o movimento Cinema Novo começava a surgir e a convocar a arte ao neor-
realismo. A peça trata da greve operária, colocando em cena trabalhadores 
(moradores de uma favela) e seus problemas socioeconômicos. No lugar 
de cenários pomposos e figurinos luxuosos ficaram apenas os elementos 
de cena indispensáveis. Em vez de personagens ricos e nobres, operários 
e moradores do morro tomaram o palco. Ali, em plena década de 1950, 
negros eram cidadãos comuns. Pela primeira vez os conflitos da realidade 
brasileira ganhavam espaço na caixa cênica. A qualidade da peça faz que anos 
depois, em 1981, ela seja adaptada para o cinema. Fonte: ENCICLOPÉDIA 
Itaú Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.
br/enciclopedia>. Acesso em: ago. 2009.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – Tem como 
missão a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Criado em 
janeiro de 1937, no governo de Getulio Vargas. Realiza trabalho permanente 
dedicado a fiscalização, proteção, identificação, restauração, preservação 
e revitalização dos monumentos, sítios e bens móveis do país. Fonte: 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível 
em: <http://www.iphan.gov.br>. Acesso em: ago. 2009.
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Movimento neoconcreto – Segundo Ronaldo Brito, a ruptura neoconcreta 
“representou a um só tempo o vértice da consciência construtiva no Brasil 
e a sua explosão”. Foi uma tomada de posição ante o movimento concreto, 
que dava maior importância à plasticidade da composição geométrica, ao 
racional na arte, enquanto o neoconcreto defendia a liberdade na criação 
artística e a arte como construção e discussão da sociedade. Fonte: BRITO, 
Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. 
São Paulo: Cosac&Naify, 2003. p. 55.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) – Foi fundada em 1945 para promover a cooperação internacional 
entre seus 193 Estados-Membro e seis Membros Associados nas áreas 
de educação, ciências, cultura e comunicação. Funciona como um labora-
tório de ideias e como uma agência de padronização para formar acordos 
universais nos assuntos éticos emergentes. A Organização também serve 
como uma agência do conhecimento – para disseminar e compartilhar in-
formação e conhecimento – enquanto colabora com os Estados Membros 
na construção de suas capacidades humanas e institucionais em diversos 
campos. Fonte: UNESCO no Brasil. Disponível em: <http://www.brasilia.
unesco.org/unesco>. Acesso em: ago. 2009.

Patrimônio cultural – É o conjunto de bens móveis e imóveis, materiais 
e imateriais, envolvendo produtos artísticos, artesanais e técnicos, das 
expressões literárias, linguísticas e musicais, dos usos e costumes de 
todos os povos e grupos étnicos, do passado e do presente, assim como 
espaços naturais como bosques, matas, reservas de água, de fauna etc. 
As políticas públicas evidenciam seus valores ao longo do tempo exigindo 
constante reflexão sobre aspectos de preservação, restauro e incentivo às 
formas contemporâneas de cultura. Fonte: COELHO, Teixeira. Dicionário 
crítico de política cultural: cultura e imaginário. 2. ed. São Paulo: Iluminuras: 
Fapesp, 1999.
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em: <http://www.iphan.gov.br>.
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PROJETO Lygia Pape. Disponível em: <http://www.lygiapape.org.br>.

SOBRE os anos 50/60. Banco de Dados Folha. Acervo de Jornais. Tex-
tos de Brasil. Disponível em: <http://www.almanaque.folha.uol.com.br/
brasil50lista.htm>.

TV BRASIL - ano 50. Propagandas - anos 1950/1960. Disponível em: <http://
www.centrocultural.sp.gov.br/tvano50/dec60_2.htm>.

UNESCO no Brasil. Disponível em: <http://www.brasilia.unesco.org>.

 Filmografia
OS ANOS JK: uma trajetória política. Dir. Silvio Tendler. S.l.: Terra Filmes, 
1980. 1 DVD (110 min.).

 Documentário sobre a ascensão política de JK.

DEUS e o diabo na terra do sol. Dir. Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Co-
pacabana Filmes; S.l.: Luiz Augusto Mendes Produções Cinematográficas, 
1964. 1 DVD (115 min.).

 Drama no sertão nordestino.  

ELES não usam black-tie. Dir. Leon Hirszman. S.l.: Embrafilme: Leon Hirszman 
Produções Cinematográficas, 1981. 1 DVD (120 min.).

 Adaptação do original cenográfico para o drama de uma família operária 
no ABC paulista. 

JK. Dir. Denis Carvalho. S.l.: s.n., 2006. 5 DVDs (575 min.). Minissérie da 
Rede Globo de Televisão.  

 Narra a vida e a trajetória de Juscelino Kubitschek, do interior de Minas 
Gerais à construção de Brasília.

OSCAR Niemeyer: a vida é um sopro. Dir. Fabiano Maciel. S.l.: s.n., 2006. 
1 DVD (90 min.).

 Documentário no qual Niemeyer conta como concebeu seus principais pro-
jetos e revolucionou a arquitetura moderna com a introdução da linha curva 
e a exploração de novas possibilidades de utilização do concreto armado.
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O PAGADOR de promessas. Dir. Anselmo Duarte. São Paulo: Cinedistri, 
1962. 1 DVD (98 min.).

 Baseado na peça homônima de Dias Gomes, narra a trajetória e os 
conflitos religiosos e éticos entre Zé do Burro e sua mulher, Rosa, na 
intenção de cumprir uma promessa. 

RIO 40 graus. Dir. Nelson Pereira dos Santos. S.l.: s.n., 1955. 1 Videocas-
sete (100 min.): VHS.

 Narra a vida e a aflição de moradores humildes, por intermédio de cinco 
pequenos vendedores de amendoim, num domingo carioca.  
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