
O Nosso séc. XX  
começava em 1922.  



Ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro 
de 1922 no Teatro Municipal de SP. 



 Contra o distanciamento da produção artística brasileira da 
realidade nacional. 

Objetivos da semana.   

 Contra a arte bem comportada, elitista, verborrágica. 

 Produzir uma arte realmente moderna (vanguardas européias). 

 Busca de uma arte nacional, coloquial. A arte não deveria imitar 
a realidade, mas transformá-la. 



OS PRINCIPAIS PARTICIPANTES... 

Ode ao burguês 
 
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel 
o burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! O homem-nádegas! 
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,  
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
 
Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! Os condes Joões! Os duques zurros! 
Que vivem dentro de muros sem pulos, 
e gemem sangue de alguns mil-réis fracos 
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 
e tocam os "Printemps" com as unhas!  

Mário de Andrade. 1922 



TARSILA DO AMARAL 

OPERÁRIOS/1933 ABAPORU/1928 ANTROPOFAGIA/1929 

Inquieta e ousada, tornou-se o símbolo de um 
acontecimento do qual esteve ausente: a 
Semana de Arte Moderna. Suas obras 
influenciaram diretamente o movimento 
antropofágico.   

http://www1.uol.com.br/bienal/24bienal/nuh/enuhamaral03e.htm


ANITA MALFATTI 

Pioneira no modernismo brasileiro.  

Publicou uma exposição ousada em 1917 em 
SP e angariou em torno de si os principais 
nomes da Semana da Arte Moderna....   

O Homem 
Amarelo 1915 

A Boba/1915 Tropical 

http://www.pinturabrasileira.com/artistas.asp?cod=95


Só a antropofagia nos une. 
Socialmente. 
Economicamente. 
Filosoficamente. (...) 
           
Tupy, or not tupy that is the 
question.  
(...) 
Contra todos os importadores 
de consciência enlatada (...) 

MANIFESTO ANTROPOFÁGICO 

Oswald de Andrade/1928 

“Deglutição Antropofágica“: 

Adaptação das idéias 
européias à realidade nacional. 



Artes plásticas no Brasil 

PÓS ANOS 50 



Candido Portinari 
Um homem de Guerra e Paz 



Portinari sofreu grande influência 
dos modernistas europeus e do 
O MURALISMO Mexicano 



Principais  
representantes 
  do Muralismo.  



Luta contra os problemas raciais que nasceram 
durante a colônia; 

Buscavam a construção de uma nova identidade 
nacional. 

Nacionalismo e diálogo regionalista\modernista.  

Movimento artístico que começou no pós Revolução.  



Influências 
 no trabalho de 

 Portinari 



Morro do Rio. Candido Portinari. 1933   





Café - Cândido Portinari - 1935 



O Lavrador de café  





“Muito 
prazer, ao 
seu dispor 
Se for por 
amor às 
causas 
perdidas” 







OS RETIRANTES . Obra de 1944. Abordagem expressionista em fragmento de linguagem cubista. 


