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Resumo 

 
O debate entre realismo e a arte moderna foi um dos pontos altos da disputa de 
políticas culturais defendidas durante e imediatamente após o período da Segunda 
Guerra Mundial no Brasil e no Mundo. É justamente na instrumentalização das artes 
visuais por políticas governamentais, seja pelo Estado Novo no Brasil seja pelo 
governo de Roosevelt nos Estados Unidos, que o debate sobre o local e o 
internacional desvela seus matizes. Com o fim da ditadura de Vargas e a iniciativa de 
fundação da I Bienal de São Paulo, a polêmica entre Fernando Pedreira e Mário 
Pedrosa ajustaria o tom sobre a batalha cultural entre URSS e Estados Unidos no 
início da Guerra Fria. 
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Abstract 
 

The debate between realism and modern art was one of the high points of contention 
of the cultural policies defended during and immediately after the end of World War II. It 
is precisely on the instrumentalization of the Visual Arts by government policies, 
whether by the Estado Novo in Brazil or by the Roosevelt government in the United 
States, in which the debate on the local and international unveils its nuances. With the 
end of Vargas dictatorship and the initiative of founding the First Biennial of Sao Paulo, 
the controversy between Fernando Pedreira and Mario Pedrosa would set the tone on 
the cultural battle between the USSR and the United States in the early Cold War. 
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As artes visuais tornaram-se, a partir do início do Século XX, matrizes da 

promoção de valores e de comportamentos vinculados ao fenômeno da 

internacionalização da cultura. No Brasil, isso não foi diferente. Os grandes 

expoentes da crítica de arte brasileira procuraram deslindar as relações que se 

estabeleciam entre a arte moderna como manifestação da situação local, dos 

aspectos particulares da cultura brasileira, e sua dimensão internacional, sua 

mensagem civilizatória. Um dos principais questionamentos da relação entre o 

local e o internacional foi a instrumentalização das artes visuais por políticas 

governamentais, em que o debate sobre o local e o internacional desvelou seus 

matizes. A crítica de arte brasileira atenta à política cultural norte-americana 
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tomou partido na batalha política que servia de pano de fundo das escolhas 

artísticas durante e após a Segunda Guerra Mundial. É justamente no interior 

dessa dinâmica entre local e internacional que toda a produção visual moderna 

se aventurou e, em outras palavras, a revolução estética proporcionada pela 

arte moderna encontrou, na transformação política e social do mundo, a 

unidade de sentido dada pela realidade. 

O debate sobre o legado da arte moderna brasileira é tema relevante 

para a crítica de arte contemporânea. Isso se deve ao fato de que as soluções 

visuais encontradas ali servem menos como estímulo para a produção de 

novas obras do que elucidam a história recente do debate sobre a autonomia 

cultural brasileira. A chave interpretativa da arte moderna no Brasil levará 

sempre em conta essa dupla dinâmica existente entre a inserção do ambiente 

cultural brasileiro no cerne da sensibilidade moderna internacional e a 

afirmação da especificidade da cultura brasileira. A dialética entre o local e o 

internacional evitou a opção exclusiva pelos particularismos e abre fronteira 

para um pensamento renovado sobre o moderno e sobre suas condicionantes 

atuais. É justamente no interior dessa dinâmica que toda a produção visual 

moderna se aventurou e, pode-se dizer que é – mesmo nesses tempos em que 

o pós-moderno parece ter vindo para ficar – o fundamento também para a 

compreensão da produção de muitos artistas brasileiros contemporâneos. 

O início do modernismo brasileiro é muita vez associado à viagem de 

Anita Malfatti para a Europa e a chegada de Lasar Segall ao Brasil. Em 1910, 

Malfatti foi para a Alemanha e lá residiu por três anos. Estudou desenho, 

gravura e pintura e tomou contato com as experiências artísticas do 

Expressionismo Alemão. Quando voltou ao Brasil, realizou sua primeira 

exposição individual em 1914. Dois anos antes, estabelecido em São Paulo, 

Segall realizou duas exposições individuais com quadros expressionistas. 

Tanto Malfatti como Segall inauguravam a vertente expressionista nas artes 

plásticas. Os padrões vigentes eram até então os acadêmicos. Em 1917, 

Malfatti realizou sua segunda exposição, em São Paulo, e foi duramente 

criticada por Monteiro Lobato. Apesar disto, o modernismo vingou no Brasil na 

obra de Tarsila do Amaral e de tantos outros artistas, que enveredaram pela 

linguagem da Escola de Paris ou dos expressionismos em voga. 
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Com a Revolução de 1930, a pressão dos acontecimentos políticos e 

sociais se fez sentir de tal forma no ambiente artístico e cultural do Brasil que 

artistas, escritores e intelectuais começaram a participar mais ativamente da 

política. De fato, a acirrada disputa pelo poder, entre as oligarquias e o 

tenentismo, repercutiu na agitação criativa que ora tentou formular novo rumo 

para o país ora tentou encontrar novas expressões artísticas mais condizentes 

com a circunstância vivida. Embora as preferências e as posições, adotadas 

pelos artistas, estivessem longe do amplo consenso, todos eles tencionaram 

encontrar uma solução definitiva para o lapso existente e corrosivo entre arte e 

sociedade. Com a necessidade de se tomar posição frente aos problemas de 

seu tempo, os artistas modernos se afastaram das polêmicas eminentemente 

artísticas da década de vinte e substituíram-nas pela ascendência da temática 

social. A política passava a ter maior relevância do que a discussão centrada 

sobre a legitimidade de um estatuto próprio para as artes, ou como diria 

PEDROSA (1986, p. 278), as polêmicas deixavam de serem artísticas para se 

tornarem políticas.  

No caso de São Paulo, a falta de apoio governamental e a crise no 

mercado de arte levaram os artistas a se organizar em associações nos idos de 

trinta. Essas associações visavam criar espaços para a promoção da arte 

moderna. Em 23 e 24 de novembro de 1932, surge respectivamente a 

Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM) e o Clube dos Artistas Modernos (CAM). 

Essas associações cumpriram seus objetivos imediatos de oferecer 

oportunidade de trabalho para os artistas e de difundir a arte moderna para um 

público que a desconhecia quase completamente. Porém elas serviram 

também como instâncias para o aprofundamento de outras questões mais 

urgentes. Com mais projeção do que as poucas associações não institucionais 

de artistas, existentes no Rio de Janeiro, as de São Paulo contribuíram para a 

continuidade das pesquisas modernas em arte e mais ainda para a fomentação 

de debates sobre temas emergentes da sociedade brasileira – nesse aspecto, 

o CAM teve muito mais importância do que a SPAM. Se antes o vínculo entre 

arte e circunstância social parecia frouxo, a partir do surgimento das 

associações de artistas para promoção da arte moderna completou-se o 
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irremediável esforço de pensar os problemas da arte em sua conexão com os 

acontecimentos sociais e políticos que ocorriam no Brasil e no mundo. 

Ocorre uma mudança de interesse da arte moderna no Brasil e em fins 

de 1930, a pesquisa formal deixa seu lugar para um novo tipo de realismo. 

Nesse período, muitos intelectuais e artistas ligados ao modernismo brasileiro 

colaboraram com a política cultural do Ministério da Educação e da Saúde do 

recém-fundado Estado Novo. Simon Schwartzman relata os motivos da 

aproximação que o governo brasileiro fez com os modernistas:  

 

“Era necessário desenvolver a alta cultura do país, sua arte, sua 
música, suas letras; era necessário ter uma ação sobre os jovens e 
sobre as mulheres que garantisse o compromisso dos primeiros com 
os valores da nação que se construía, e o lugar das segundas na 
preservação de suas instituições básicas; era preciso, finalmente, 
impedir que a nacionalidade, ainda em fase tão incipiente de 
construção, fosse ameaçada por agentes abertos ou ocultos de 
outras culturas, outras ideologias e nações. (...) Este projeto 
ambicioso (do Estado Novo) só explica em parte, no entanto, a 
preocupação do ministro com as atividades de tipo cultural e artístico. 
Outra parte, talvez mais importante, deve ser creditada a suas 
vinculações de origem com a intelectualidade mineira e, 
particularmente, com alguns expoentes principais do movimento 
modernista, vinculações mantidas e constantemente realimentadas 
por seu chefe-de-gabinete, Carlos Drummond de Andrade.” 
(SCHWARTZMAN, 1984, p. 79). 
 

Tanto Carlos Drummond de Andrade como Mário de Andrade tinham 

suas concepções próprias de nacionalismo, que estavam em posição 

diametralmente oposta à concepção do Ministério da Educação. Criava-se uma 

disputa entre visões e mentalidades sobre o projeto brasileiro. Simon 

Schwartzman insiste que a atuação do Ministério para a formação de 

mentalidades obrigou Capanema a “compor, transigir ou enfrentar” setores 

mais proeminentes da intelectualidade e da vida artística brasileira:  

 
“Não era uma relação tão fácil quanto se imagina. Não há nada que 
revele, nos documentos e escritos do ministro, que ele se 
identificasse com os objetivos mais profundos do movimento 
modernista (...). (E Schwartzman comenta a concepção de Mário de 
Andrade sobre o nacionalismo): na perspectiva de Mário de Andrade, 
buscava uma retomada das raízes da nacionalidade brasileira, que 
permitisse uma superação dos artificialismos e formalismos da cultura 
erudita superficial e empostada. “Enquanto o brasileiro não se 
abrasileirar”, escrevia Mário a Carlos Drummond em 1925, “é um 
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selvagem. Os tupis das suas tabas eram mais civilizados que nós nas 
nossas casas de Belo horizonte e São Paulo. Por uma simples razão: 
não há Civilização. Há civilizações. Cada uma se orienta conforme as 
necessidades e ideais de uma raça, dum meio e dum tempo. (...) Nós, 
imitando ou repetindo a civilização francesa, ou a alemã, somos uns 
primitivos, porque estamos ainda na fase do mimetismo” 
(SCHWARTZMAN, 1984, p. 79-80). 
 

Ainda que houvesse uma relação conflituosa entre modernistas e o 

Estado Novo, a cooptação de alguns deles para trabalhar junto ao ministro 

Gustavo Capanema deslindou até que ponto a estética modernista fora inócua 

ou assimilada pela política cultural do Ministério da Educação. Schwartzman 

expõe a falta de força dos projetos alternativos para se imporem frente à 

política cultural de Capanema:  

 

“(O que Mário de Andrade propunha) era um projeto revolucionário 
em seus objetivos. Mas o modernismo, do qual Mário de Andrade foi 
um dos principais representantes, era suficientemente amplo e 
ambíguo para permitir interpretações bastante variadas, e não se 
colocar em contradição frontal com o programa político e ideológico 
do Ministério da Educação. Em algumas versões, o modernismo se 
aproximaria perigosamente do irracionalismo nacionalista e autoritário 
europeu, e não é por acaso que o próprio Plínio Salgado seja 
identificado com uma das vertentes desse movimento. O que 
preponderou no autoritarismo brasileiro, no entanto, não foi uma 
busca das raízes mais populares e vitais do povo, que caracterizava a 
preocupação de Mário de Andrade, e sim a tentativa de fazer do 
catolicismo tradicional e do culto dos símbolos e líderes da pátria a 
base mítica do Estado forte que se tratava de constituir.” 
(SCHWARTZMAN, 1984, p. 80-81) 
 

A acusação de que Portinari era favorecido pelo Ministério da Educação 

era tema de polêmicas desde pelo menos 1935 e causou muito desconforto 

para o Ministro Capanema, que tentou até mesmo vetar, sem sucesso, a 

indicação do Pintor para a missão cultural nos Estados Unidos1. Além disso, 

era boato corrente no círculo Capanema que as figuras deformadas, as mãos e 

os pés dos brasileiros pintados por Portinari, difundiriam uma imagem ruim do 

País. O impasse a bem dizer foi resolvido fora do País, pois Portinari era 

conhecido nos Estados Unidos e seu nome fora aprovado por Robert C. Smith, 

Alfred Barr Jr. e Florence Horn2. Todos eles viam muita proximidade entre o 

realismo social norte-americano e a pintura de Portinari – o que caracterizava a 

tendência artística realista do Continente Americano em oposição à arte de 
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vanguarda européia – com a diferença de que as obras de Portinari tratavam 

de mostrar a realidade brasileira, a nação ainda pouco desenvolvida e as 

camadas populares, o campesino e o trabalhador. Sem ter a intenção de fazer 

propaganda para o Estado Novo e sem conter uma mensagem política direta e 

revolucionária como os Muralistas Mexicanos, Portinari se adequava muito bem 

ao gosto do governo norte-americano. Ele tinha muita semelhança estética com 

as obras dos artistas da FAP, que em geral, promoviam o lema – o “trabalho 

reconstrói a nação” – e os feitos do governo Roosevelt.  

No mês de junho de 1939, depois que se realizou a exposição “Arte 

Americana Hoje”, ficou decidido que se deveria promover uma exposição de 

arte contemporânea latino-americana no Museu Riverside em Nova York, como 

atividade paralela à Feira Mundial de Nova York. Vários países latino-

americanos e o Brasil enviaram obras para a exposição. Porém, a seção 

brasileira não contava com as obras de Portinari. Imediatamente, quem tomou 

a palavra em defesa de Portinari não foi ninguém menos que Henry Agard 

Wallace, então secretário da agricultura do WPA, presidente da comissão da 

New York World´s Fair e futuro vice-presidente dos Estados Unidos. Wallace 

disse:  

 

“(para os visitantes que foram ver a seleção de arte do hemisfério, a 
exibição trouxe uma grande decepção) (...) a decepção foi a seção 
brasileira, que parecia ter sido escolhida por um „barman‟ míope, e 
consistia quase que exclusivamente em pálidas imitações do 
academismo europeu. Que uma arte nativa de vigor considerável 
estava se formando no Brasil, os visitantes da Feira Mundial já 
haviam percebido, através dos painéis do pavilhão brasileiro, pintados 
pelo popular e rechonchudo Cândido Portinari, do Rio de Janeiro. 
Não havia nada dele na mostra.” (CÂNDIDO PORTINARI, 2003, p. 
228) 
 

O “equívoco” das autoridades brasileiras seria corrigido na inauguração 

oficial do edifício do pavilhão brasileiro em sete de setembro de 1939. Tota 

descreve:  

 

“Numa foto publicada no relatório elaborado pelo comissário-geral 
(Armando Vidal), (...) aparece Cândido Portinari (...). (E Tota comenta 
a passagem de Portinari pelos Estados Unidos:) Além da música, a 
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pintura e a fotografia representavam outra face do Brasil nos museus 
americanos. Portinari, cujos quadros foram expostos no MOMA, 
mostrou um Brasil que muitos americanos não conheciam. Um 
suplemento em rotogravura de O Estado de S. Paulo registrou, numa 
reportagem fotográfica a inauguração da exposição de Portinari em 
Nova York. O próprio pintor compareceu ao vernissage, realizado em 
fins de 1940. Antes, John Jay Whitney, o importante colaborador de 
Rockefeller, ofereceu um jantar no grã-fino restaurante 21, ao qual 
compareceram Portinari, Armando Vidal – que estava encerrando as 
atividades do pavilhão brasileiro na feira de Nova York – e 
personalidades americanas. Portinari, prestigiado na terra do Tio 
Sam, voltou aos Estados Unidos em meados de 1941. Três de seus 
murais podem ser vistos numa seção da Biblioteca do Congresso, 
confusamente chamada Hispanic Division.” (2000, p. 97, p. 106-107) 
 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, as disputas entre os Estados 

Unidos e a URSS se intensificaram e ganharam dimensão internacional. Por 

isso, a propaganda – inclusive a cultural – tornou-se arma fundamental na luta 

econômica, política e ideológica entre as duas potências. Não somente a 

Europa Ocidental firmava posição sob influência estadunidense, mas também o 

Brasil. Nas artes brasileiras, a disputa entre realismo e abstracionismo – na 

Primeira Bienal em 1951 – refletiria também o clima da Guerra Fria. Um dos 

críticos de arte brasileiros que defendeu a doutrina cultural soviética do 

Realismo Socialista foi Fernando Pedreira. Seu posicionamento era de 

condenação da arte abstrata como formalismo vazio e como resultado da 

influência da política cultural dos Estados Unidos.  

O Realismo que fora base do programa da vanguarda brasileira nos idos 

de 1920, 30 e 40, passou a ser incentivado pela política cultural norte-

americana para a América Latina até o momento em que o realismo 

democrático perdeu força para o expressionismo abstrato nos Estados Unidos. 

Por sua vez, no Brasil, a figuração perdeu espaço definitivamente para o 

abstracionismo; a tradição do moderno que trazia referencia à figura é 

ultrapassada pela nova expressão da arte no mundo. Entretanto, ao contrario 

da voga norte-americana de ênfase na tendência expressionista a arte 

abstrata, no Brasil prevaleceu a tendência construtiva do abstracionismo.  

Tanto a tendência expressionista como a construtiva da abstração foram 

condenadas na URSS. O abstracionismo e as tendências mais renovadas da 

arte moderna eram questionados pelos partidos comunistas ligados à URSS e 
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adeptos do Realismo Socialista. Veja-se o debate sobre o significado da arte 

moderna nos idos de 1950. Aracy Amaral (2003, p. 248) comenta:  

 

“Este é, em síntese, o espírito do texto „A Bienal – impostura 
cosmopolita‟ de (...) Pedreira (publicado na revista Fundamentos em 
agosto de 1951) que rechaça a „generosidade‟ e o „espírito 
empreendedor de Matarazzo Sobrinho, da forma como a imprensa 
trombeteia suas realizações, colocando a Bienal mais como uma 
resposta do empresariado, tentando induzir o meio artístico a se 
alinhar com as novas tendências da arte mundial, ao invés de se 
remoer com inquietações que poderiam resultar em crises 
desestabilizadoras de um sistema que a classe dominante deseja que 
permaneça.‟” 
 

Para Fernando Pedreira, o „formalismo‟ da arte moderna se traduzia em 

mensagem imperialista e contribuía para alienação do povo:  

 

“„Assim como fizeram nos países mais adiantados, também entre nós 
as classes dominantes (...) estão montando a sua máquina de 
corrupção e propaganda, para controlar e orientar o desenvolvimento 
das artes plásticas. Este verdadeiro truste chefiado por Nelson 
Rockefeller e que inclui, notadamente, como vimos, o Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque e o British Council (além do próprio Museu 
de arte Moderna de São Paulo ligado ao primeiro por um convênio) 
cuida agora de reforçar as suas bases no Brasil, de aumentar sua 
influência em nossos meios artísticos.‟ Fazendo „da Bienal uma 
apoteose do modernismo decadente‟ Matarazzo Sobrinho não se 
limita a „afundar a arte no pântano do formalismo moderno‟. Na 
verdade, „há mais de meio século que as classes dominantes 
perceberam o grande serviço que lhes poderiam prestar as 
tendências ditas modernas, tendências que negam o valor social da 
arte, sua função educadora e progressista, transformando-a num jogo 
formal para a delícia dos iniciados‟. Esse seria o objetivo dos „Srs. 
Rockefeller, Matarazzo, Chateaubriand, Jafet e demais mecenas do 
mesmo tipo.‟ (E conclui Pedreira:) „Nunca se tinha visto, entre nós, 
manobra tão evidente para colaborar, sob o domínio dos tubarões da 
finança, a produção artística nacional. Nunca fora mais claro o 
esforço do imperialismo, através dos seus agentes (o mecenas 
Rockefeller à frente) para firmar posições e ganhar influência entre os 
intelectuais brasileiros” (AMARAL, 2003, p. 249-250). 
 

O alvo do texto de Pedreira eram os capitalistas patrocinadores da arte 

moderna, que tentavam desvirtuar a função social da arte e cooptavam a elite 

intelectual brasileira, mas também Mário Pedrosa, pois sabidamente ele era o 

mais antigo defensor do abstracionismo no Brasil. Aracy Amaral relata:  
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“Conforme se vê, o debate sobre realismo versus abstracionismo 
cederia lugar, por ocasião da abertura da Bienal, à denúncia que 
questiona sua realização em nosso País. [...] Grande parte desse 
artigo se destina, no entanto, à condenação de Mário Pedrosa que, 
[...] [diz Pedreira:] „pretende provar as ligações entre a arte abstrata e 
a revolução soviética. Citando Kandinsky, Rodchenko e Malevitch, 
Mário Pedrosa faz funcionar o desmoralizado realejo trotskista para 
acusar os „stalinistas‟, que traem a um tempo a revolução de Lênin e 
a arte revolucionária...” (AMARAL, 2003, p. 251). 
 

Em artigo para a Tribuna da Imprensa, publicado no dia 03-11-1951, 
Pedrosa apresentava as tendências atuais da arte moderna e respondia às 
acusações de Pedreira de que ela era um formalismo vazio. Longe de ser um 
divertimento para as classes abastadas ou um campo de pesquisas somente 
para iniciados, a nova arte tinha ligações com o mundo do trabalho e, por 
conseguinte, com a base sólida da sociedade moderna. À semelhança das 
experiências construtivistas russas, o ressurgimento do abstracionismo, e 
principalmente da arte concreta, era expressão da era “neotécnica” que se 
inaugurava. Pedrosa (2000, p. 179) diz:  

 

“Qualquer opinião que se faça sobre as pesquisas da arte moderna, 
nas suas expressões mais ousadas – e nos referimos especialmente 
aos adeptos do “abstracionismo” ou da arte dita concreta –, uma 
coisa precisa ser assinalada: esses artistas não propõem, antes de 
tudo, uma visão do mundo que quer ser atualíssima. E que (...) se 
anteciparia aos nossos hábitos sentimentais e mentais de hoje, numa 
projeção do futuro. (...) Com efeito, os pesquisadores da pura 
plástica, da visão dinâmica são o que há de mais contrário ao 
escapismo. Para eles a arte não é um mundo à parte, um refúgio à 
„torre de marfim‟, à velha ilusão da „arte pela arte‟. Ao contrário, eles 
se colocam com os dois pés solidamente fincados nas possibilidades 
do presente. (Sua arte pretende ser) a cristalização do estado de 
cultura e de civilização a que o homem potencialmente atingiu.” 
 

A arte moderna servia à luta contra a manutenção de uma ordem social 

fundada no descrédito da experiência direta e estreita entre homem e mundo, 

contra os preconceitos intelectualistas baseados na pretensão ideológica de 

onisciência do indivíduo burguês autocentrado e, em suma, contra a sociedade 

de mercado em que tudo deveria ser redutível aos parâmetros da prática ou à 

moral do utilitarismo. Pedrosa (1986, p. 285-286) apontava a dialética cultural 

inscrita na arte moderna como o contato entre a própria expansão imperialista 

ocidental e as culturas dos povos pré-capitalistas: “Assim, ao mesmo tempo em 

que o imperialismo conquista, explora e destrói as economias, o viver e as 

culturas autóctones, a arte que se começa a fazer no ocidente vai enriquecer-

se com a contribuição das forças culturais até então insuspeitas desses 

mesmos povos”. Em outras palavras, a revolução estética proporcionada pela 
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arte moderna encontraria, na transformação política e social do mundo, a 

unidade de sentido dada pela realidade.  

                                                 
1
 O escritor Luiz Martins foi um dos que questionaram a proteção “oficial” do pintor Portinari e dos que 

reclamaram mais visibilidade para outros artistas plásticos brasileiros, tais como: Di Cavalcanti e Flávio de 
Carvalho. Para um estudo mais apurado sobre o caráter “oficial” da pintura de Portinari ver: FABRIS, A. T. 
Portinari: Pintor social. São Paulo: EDUSP & Perspectiva, 1990, pp. 25-40 e 73-140.  
2
 Robert C. Smith foi brasilianista, diretor assistente da Fundação Hispânica e muito interessado na obra 

de Portinari; Alfred Barr foi diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York e comprou o quadro “Morro”, 
em 1939, para exibi-lo na exposição daquele mesmo ano, intitulada “A arte de nosso tempo”; Florence 
Horn foi jornalista da revista Fortune e responsável por uma série de artigos sobre o Brasil, 
encomendados pelo governo norte-americano e publicados pela revista Time. 

 

 

Referências 

 
ALMEIDA, P. M. de. De Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
 
ANDRADE, M. Aspectos das artes plásticas no Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 
1965.  
 
____________. Movimento modernista. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 
1942. 
 
AMARAL, A. Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burger (1961-1981). São 
Paulo: Nobel, 1983. 
 
____________. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira. São Paulo: S. 
N., 1983. 
 
____________. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1998. 
 
COCCHIARELLI, F. & GEIGER, A. B. Abstracionismo: geométrico e informal – a arte 
brasileira nos anos cinqüenta. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1987. 
 
FABRIS, A. T. Portinari: Pintor social. São Paulo: EDUSP & Perspectiva, 1990. 
FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 
 
GUILBAUT, S. How New York stole the idea of the modern art – abstract 
expressionism, freedom, and the cold war. Chicago: The University of Chicago Press, 
1985. 
 
HARRISON, C. et alii. Primitivismo, cubismo, abstração – Começo do século XX. São 
Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.  
 
HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
LAFETÁ, J. L. Os pobres na literatura brasileira. (org. Roberto Schwarz). São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 
 



2153 
 

 

                                                                                                                                               
LAFETÁ et alii. Artes plásticas: o nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1982. 
 
MOREIRA, M. Cândido Portinari. Coleção “A vida dos grandes brasileiros”. São Paulo: 
Editora Três Ltda., 2003. 
 
PEDROSA, M. Homem, mundo, arte em crise. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986. 
 
PEDROSA, M. Modernidade cá e lá: textos escolhidos. São Paulo: EDUSP, 2000. 
 
PONTUAL, R. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 
1969. 
 
CÂNDIDO PORTINARI. Catálogo Raisonné. Projeto Portinari; Diretor João Cândido 
Portinari. Rio de Janeiro: Projeto Portinari,Volume 05, 2003.  
 
SCHWARTZMAN, S. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Paz & Terra; São Paulo: 
EDUSP, 1984 
 
SHERWOOD, R. E. Roosevelt e Hopkins: uma história da Segunda Guerra Mundial. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
 
SKIDMORE, T. E. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930-1964. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
 
TACUCHIAN, M. de F. G. Panamericanismo, propaganda e música erudita: Estados 
Unidos e o Brasil (1939-1948). Tese de doutorado apresentada ao Departamento de 
História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. Orientador: Prof. Dr. Arnaldo Daraya Contier. 1998. 
 
TOLEDO, J. Flávio de Carvalho – O comedor de emoções. São Paulo: Brasiliense & 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. 
 
TOTA, A. P. O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda 
Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 

 

Marcelo Mari 
Doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é Professor Adjunto da Faculdade de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e desenvolve pesquisa sobre a 
História da Crítica de Arte no Brasil no sentido de promover interlocução entre a 
produção de arte contemporânea e ensaios de crítica de arte. 


