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núcleo um ponto de partida 

educativo
O Núcleo Educativo MIS atua no segmento da educa-
ção não formal, promovendo aproximação do público 
ao acervo e às temáticas das exposições vigentes. Isso 
acontece por meio de visitas mediadas, cursos, oficinas, 
projetos interdisciplinares, materiais educativos e outras 
ações, assim como recursos de acessibilidade e mediação 
das exposições para pessoas com e sem deficiência. 

O papel do Educativo também é incentivar o público a 
explorar novas possibilidades de interpretações e leitu-
ras a partir de repertório e experiências próprias. Este 
material está em consonância com a missão de ampliar 
o acesso de diferentes públicos ao universo do museu 
através de reflexões e propostas práticas.

e muitos caminhos

Qual foi a primeira vez em que você ouviu falar na 
Semana de Arte Moderna? É provável que o tema tenha 
surgido a partir do currículo escolar, assim como, no 
momento, você talvez tenha a tarefa de apresentá-lo a 
seu grupo de estudantes. Como você imagina que suas 
alunas e alunos seriam “fisgados” pelo assunto? Veriam 
relevância em suas vidas hoje, iriam se envolver a ponto 
de concordar ou discordar? Você faria uma abordagem 
cronológica, provocativa, afetiva? Traria datas, textos, 
imagens? Proporia uma discussão, um jogo, uma apre-
sentação? Por onde começaria, considerando sua relação 
com a Semana?

Pensando nessas questões, começamos a construir este 
material educativo, desenvolvido a partir da exposição 
Cem anos modernos, investigando memórias e pensamen-
tos relacionados não só às produções artísticas e culturais 
tradicionalmente ligadas à Semana de Arte Moderna e ao 
modernismo brasileiro, mas também à ampla e diversi-
ficada cultura contemporânea. Para isso, contamos com 
a preciosa ajuda de professoras(es) e educadoras(es) que 
generosamente se dispuseram a conversar conosco sobre 
esses assuntos em um laboratório de criação.
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Os temas que surgiram nesse encontro, frutos do cru-
zamento de diferentes pontos de vista, repertórios e 
expectativas, apontaram as três bases deste material 
educativo: 1) Rupturas e continuidades; 2) Sobreposições, 
descobrimentos e encruzilhadas; e 3) Ser, fazer e contar a 
história. A separação entre esses assuntos busca uma 
comunicação mais didática, contudo, não impede que 
eles sejam misturados e reorganizados segundo as 
intenções e o planejamento pedagógico de cada profes-
sor(a), apontando direções para interpretar o moderno 
que partam de seus repertórios prévios.

Esses três conceitos estão não só nos textos, mas tam-
bém na própria estrutura deste material educativo: 
você reparou como ele é composto por fragmentos? Eles 
podem ser utilizados de acordo com as sugestões aqui 
apresentadas ou montados de outras formas. Cabe a 
você, bem como à sua comunidade escolar, gerir essas 
partes, imaginar como podem fazer sentido no seu con-
texto e mediar as relações entre elas.

Nas próximas páginas deste livreto, você encontrará 
textos que abordam o modernismo brasileiro e os três 
temas que constituem este material educativo. Estão pre-
sentes, também, doze propostas de atividade: seis delas 
utilizam diretamente as peças que compõem este kit 
e outras seis foram pensadas para você desenvolver 
com outros recursos que estiverem à sua disposição. 

Ao final, estão algumas sugestões de percursos para que 
você possa aprofundar sua pesquisa. Também compõem 
este material vinte cartões com imagens e citações, e 
três dados para ser montados e utilizados em conjunto 
com as outras peças ou em outros projetos educativos que 
você queira realizar.

As reflexões aqui desenvolvidas são pontos de partida, 
geradoras de curiosidade e convites ao pensamento. Já as 
propostas de atividade buscam apresentar formas de pro-
duzir diálogos e reflexões, de forma coletiva ou individu-
al, a partir da relação entre as peças que compõem este 
material educativo e, por que não, elementos que estão 
fora dele! Não há uma faixa etária específica para essas 
atividades; elas são sugestões de caminhos e podem ser 
alteradas para se adaptar melhor à sua realidade.

Para acompanhar sua leitura, preparamos uma 
playlist inspirada no recorte curatorial da mostra 
Cem anos modernos, que pode também fazer parte dos 
desdobramentos que este material educativo terá em 
sua comunidade escolar ou em outros espaços onde ele 
seja utilizado.

Boa leitura!
Divina Prado e Isabela Maia
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modernismo

no Brasil
As manifestações culturais, em qualquer lugar ou épo-
ca, estão fortemente ligadas ao seu contexto – e não foi 
diferente com o modernismo brasileiro, que começou a 
se desenvolver no início do século 20. Naquela época, o 
mundo ocidental vivenciava a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), acelerados processos de urbanização e indus-
trialização, a invenção do automóvel, do avião e do cinema, 
entre outros acontecimentos que alteraram profundamen-
te as relações entre as pessoas e as formas de vida.

Após oportunidades internacionais de estudo, em 1917 
a pintora Anita Malfatti protagonizou¹ sua segunda 
exposição no Brasil, apresentando obras de linguagem 
moderna inspiradas pelas vanguardas europeias. A 
mostra de Malfatti provocou intensas reações entre os 
intelectuais da época, a exemplo da crítica publicada 
por Monteiro Lobato, que mais tarde ficou conhecida 
pelo título “Paranoia ou mistificação?”. 

Além de fazer críticas contundentes ao trabalho de 
Malfatti, Lobato também atacava as vanguardas – de 
certa forma, o escritor e seu texto representavam o gosto 
consolidado da época. Mas que gosto era esse? Podemos 
caracterizá-lo a partir de temas, como a representação de 
grandes cenas históricas; de influências, como a música 

clássica originada na Europa; ou da ideia de erudito, ou 
seja, algo que requer uma “iniciação” exclusiva, trazendo 
consigo uma oposição a manifestações ditas populares.

Organizado a partir da defesa de Anita Malfatti, um grupo 
de artistas e intelectuais produziu, em 1922, um episódio 
que ficaria conhecido como o marco inaugural do moder-
nismo brasileiro: a Semana de Arte Moderna. Realizado 
no Theatro Municipal de São Paulo, o evento integrou os 
festejos comemorativos dos cem anos da Independência 
do Brasil. O grupo de artistas e intelectuais que organizou 
a Semana, formado por Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Hei-
tor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, 
Victor Brecheret, Zina Aita, entre outros, desejava estabe-
lecer novos modelos estéticos e firmar um compromisso 
com a independência cultural do Brasil.

A influência das vanguardas europeias, como o expres-
sionismo, o cubismo e o surrealismo, se relacionava 
ao fato de ser comum que artistas e intelectuais do Bra-
sil, frequentemente de famílias ricas, fossem à Europa 
para aperfeiçoar suas técnicas com mestres que, por sua 
vez, estavam também imersos nesse contexto de mu-
dança cultural.

EXPRESSIONISMO
Como o próprio nome diz, os artistas expoentes desse movimento 
focam suas obras na expressão particular de suas visões de 
mundo e sentimentos, por vezes carregando pessimismo e um 
enfoque na irracionalidade. As quatro pinturas da série O grito, 
feitas em 1893 por Edvard Munch, constituem um dos principais 
exemplos do expressionismo nas artes plásticas.
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SURREALISMO
Segundo o próprio Manifesto Surrealista, lançado em 1924, 
esse movimento artístico é o “ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação estética ou moral”. Os artistas surrealistas, em 
diversas linguagens, utilizavam impulsos, associações livres e a 
inspiração dos sonhos para realizar suas obras.

As produções das vanguardas propunham um olhar 
para a própria linguagem artística, de forma que ela pu-
desse se libertar dos temas e técnicas predominantes na 
virada do século 20, como o realismo, nas artes visuais.

Sabe quando olhamos uma pintura e pensamos: “nos-
sa, parece uma fotografia”? Você consegue pensar em 
uma obra que cause o oposto dessa sensação? O crítico 
Clement Greenberg ilustra isso ao dizer que “a arte rea-
lista, naturalista, dissimulou o meio, usando a arte para 
esconder a arte; o modernismo usou a arte para chamar 
a atenção para a arte”.2

Isso quer dizer que a busca pela imitação da realida-
de na pintura, conseguida a partir de técnicas como 
a perspectiva, acabava por tentar esconder algumas 
partes do processo, como o fato de que toda pintura era, 
no fundo, tinta depositada sobre uma superfície.

REALISMO
Tendência estética surgida na Europa, no final do século 19. 
Caracteriza-se pela busca por maior objetividade na produção 
artística, em contraponto à visão subjetiva e à ilusão. Priorizava 
a representação da realidade e a denúncia das desigualdades.

PERSPECTIVA
Essa técnica de representação revolucionou a linguagem 
pictórica ao proporcionar, através de princípios geométricos, 
ilusões de volume e profundidade que aproximaram a pintura 
da forma como o olho humano processa as imagens.

No Brasil, esse desejo de libertar a linguagem artística 
esteve aliado ao interesse pelas questões especificamen-
te nacionais. Nos anos que se seguiram à Semana de 
Arte Moderna, artistas e intelectuais produziram ma-
nifestos e obras que buscavam a valorização da cultura 
brasileira e a renovação estética, ainda que utilizando 
técnicas e linguagens importadas da Europa. Desta-
cam-se a revista Klaxon (1922), o Movimento Pau-Brasil 
(1924), o Manifesto Antropofágico (1928), o Movimento 
Verde-Amarelo (1924), entre outros. Entre os artistas 
mais atuantes dessa época, estão Anita Malfatti, Di Ca-
valcanti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti 
Del Picchia, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e 
Victor Brecheret.

Na década seguinte, surgiu a chamada Geração de 30, 
representante de uma segunda fase do modernismo 
brasileiro. Nesse momento, as preocupações com a valo-
rização da cultura nacional e a liberdade formal deram 

CUBISMO
Movimento de vanguarda criado por Pablo Picasso e Georges 
Braque no início do século 20. Caracteriza-se pela utilização de 
formas geométricas para representar as formas da natureza. A 
pintura Les Demoiselles d’Avignon (“As senhoritas de Avignon”), 
feita em 1907 por Picasso, é considerada o marco inicial do cubismo.
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lugar a uma leitura crítica da sociedade, refletindo sobre 
as desigualdades sociais que assolavam as diferentes 
regiões do Brasil, o desencanto causado pela Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) e os sentidos de estar no 
mundo. Tiveram importante atuação Candido Portinari, 
Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Erico 
Verissimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Jorge de 
Lima, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz e Vinicius 
de Moraes, entre outros. 

A partir de meados da década de 1940, quando o Brasil 
caminhava para uma redemocratização após a Era Vargas 
(1939-1945), seguida de profundas mudanças sociais, sur-
gia a terceira geração de modernistas. Passadas algumas 
décadas desde as primeiras transformações incitadas 
pela Semana de Arte Moderna, artistas e intelectuais do 
Brasil já expressavam outras preocupações, como a recu-
sa em se prender às regras e cânones do próprio moder-
nismo brasileiro. Nas obras dos mais destacados escrito-
res dessa época, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, 
João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana, é possível 
perceber que a valorização da cultura nacional e a repre-
sentação da realidade já não eram os temas centrais das 
obras, que passavam a refletir sobre estados psicológicos 
internos dos personagens e questões existenciais.

ca
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rupturas e

Belo da arte: arbitrário, convencional, transitório – questão 
de moda. Belo da natureza: imutável, objetivo, natural – 
tem a eternidade que a natureza tiver. Arte não consegue 
reproduzir natureza, nem este é seu fim. [...] Donde infiro 

que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais 
subjetivo quanto mais se afastar do belo natural. Outros 

infiram o que quiserem. 

Pouco me importa.

Mário de Andrade, “Prefácio Interessantíssimo”, 
Pauliceia desvairada, 1922, p. 64-5.

Os acontecimentos estão ligados por conexões mais ou 
menos estáveis, mas nunca fixas ou únicas. São fragmen-
tos selecionados, organizados e encadeados que, no fim, 
contam histórias que nos ajudam a entender como che-
gamos até aqui. Algumas dessas histórias são mais co-
nhecidas que outras por serem lembradas muitas vezes, 
como é o caso da Semana de Arte Moderna, considerada 
o evento fundador do modernismo nas artes brasileiras. 

Mas pensemos: um território com extensão de 
8.516.000 de quilômetros quadrados, habitado por pes-
soas das mais diferentes origens e repertórios culturais, 
não teve suas manifestações culturais modernas cria-
das apenas por um grupo de artistas da cidade de São 
Paulo. O modernismo no Brasil não tem autoria única, 
assim como as manifestações culturais modernas não 
se resumem ao pequeno conjunto apresentado na Sema-
na de 1922. Portanto, a história dos cem anos modernos 
não é uma estrada única que percorreu o século inteiro, 
muito menos o Brasil inteiro. 

De modo parecido, um material educativo que aborda 
tais assuntos também não comporta a estrutura linear 
onde cada acontecimento está fixamente ligado a outro. 
Aqui, propomos um mergulho nos cem anos modernos 
que, se não é mais profundo, certamente é mais livre e 
amplo – a largas braçadas iremos longe, por atalhos e 
desvios, olhando horizontes nem sempre considerados, 
encontrando outras partes da história e construindo 
novas relações entre elas.

continuidades

 O que cabe em cem anos modernos? São obras de arte 
inovadoras? Manifestos? Prefácios interessantíssimos? 
Eventos disruptivos? Ou, quem sabe, grandes artistas e 
agitadoras(es) culturais? Se pudéssemos conhecer tudo 
o que aconteceu entre fevereiro de 1922 e o ano de 2022, 
conseguiríamos responder a essas perguntas? Certa-
mente não seria fácil.

Já parou para pensar em quantas pequenas histórias 
precisam ser contadas para narrar o que aconteceu nos 
últimos anos? 
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Para pensar fazendo
A colagem é uma técnica na qual os pedaços de 
uma imagem são recortados e colocados ao lado 
ou em cima de outra imagem. Assim, uma imagem 
cortada ou rasgada pode continuar em outra 
imagem, criando narrativas surpreendentes. Que tal 
fazer uma colagem com um desafio? Experimente 
juntar imagens de lugares muito diferentes, por 
exemplo, um folheto de promoção de supermercado 
e uma revista sobre carros e motores, uma 
reprodução de uma obra de arte e um jornal velho 
ou, quem sabe, uma selfie e uma embalagem de 
comida.

É um desafio instigante narrar os cem anos modernos 
considerando as manifestações artísticas e culturais não 
apenas como algo que só ocorreu para explicar um fato no 
futuro. Conectar fragmentos a partir do que faz sentido 
para nós é reconhecer a complexidade da nossa história e 
das diversas possibilidades de leitura dos acontecimentos.

O artista Denilson Baniwa, para quem “antropofagia 
agora é o devorar de tudo o que existe sem usar talheres 
franceses”, expressa essas complexas relações de ruptu-
ra e continuidade na pintura Re-antropofagia (2018), 
onde vemos a cabeça de Mário de Andrade servida junto 
ao livro Macunaíma (Mário de Andrade, 1928) sobre uma 

cesta, ao lado do urucum, da mandioca e do milho colo-
rido – lembrança distante da diversidade genética desse 
alimento ancestral. O prefixo “re”, inserido antes da 
palavra “antropofagia” – evocada pelos modernistas do 
início do século 20 –, torna-se uma ferramenta de multi-
plicação de relações entre esses fragmentos, podendo 
sugerir revolta, ressignificação e retomada, entre outros 
significados.

ANTROPOFAGIA
Ato ritual de comer 
partes de outro 
ser humano, com a 
finalidade de incorporar 
suas características. 
No contexto do 
modernismo, tem o 
sentido de assimilar 
manifestações diversas, 
inclusive internacionais, 
para caracterizar a 
cultura brasileira.

O conceito de antropofagia também 
encontra ressonância nas experimen-
tações desenvolvidas pelo tropicalis-
mo. Grande entusiasta da Tropicália 
e das canções do tropicalista Caetano 
Veloso, o poeta Augusto de Campos 
concebeu uma poesia concreta inspi-
rada na reação a uma apresentação de 
Caetano no III Festival Internacional 
da Canção, em 1968. Na poesia “Viva 
vaia” (1972), a vaia não somente 
mantém-se como sinal de sucesso da 
apresentação avessa a uma concep-
ção imutável de arte e cultura, como 
desejara Oswald de Andrade em 1922, 
mas rompe com a condição de mera 
reação e concretiza-se como poesia.

TROPICALISMO
Movimento cultural 
brasileiro investido de 
um espírito contestatório 
em relação à realidade 
política e social do final 
da década de 1960.
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Para pensar fazendo
Você já viu uma poesia concreta? Se a resposta for 
não, procure o cartão com a poesia “Viva vaia”, de 
Augusto de Campos, antes de continuar a leitura. 
Criada na década de 1950, a poesia concreta é 
um tipo de poesia visual, onde o formato comunica 
tanto quanto o conteúdo. Que tal criar sua própria 
poesia concreta? É uma ótima maneira de aprender 
desenhando e brincando com as letras e palavras. 
Comece escolhendo uma palavra qualquer. Depois, 
pense em seu significado, formato e som. Como isso 
tudo pode virar um desenho? Exemplos:

sobreposições, 

descobrimentos 

Enfim, sou obrigado a confessar duma vez por todas: 
eu copiei o Brasil, ao menos naquela parte em que me 

interessava satirizar o Brasil por meio dele mesmo. Mas 
nem a ideia de satirizar é minha pois já vem desde Gregório 

de Matos, puxa vida! Só me resta pois o acaso dos Cabrais 
que por terem em provável acaso descoberto em provável 

primeiro lugar o Brasil, o Brasil pertenceu a Portugal. Meu 
nome está na capa do Macunaíma e ninguém o poderá tirar. 

Mas só por isso apenas o Macunaíma é meu.

Carta-aberta publicada por Mário de Andrade no Diário 
Nacional, a. 5, nº 1.262. São Paulo, domingo, 20 set. 1931, p. 3.

A palavra “moderno” faz parte de nosso cotidiano, sendo 
usada em contextos diferentes. Modernos podem ser os 
cem anos desde a realização da Semana de Arte Mo-
derna, mas também a arquitetura, a moda, o corte de 
cabelo, a decoração, a tecnologia, a atitude etc.

e encruzilhadas
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Nos dicionários, “moderno” é definido como aquilo que 
pertence a seu tempo presente, que rompe com a tradi-
ção ou, num sentido mais popular, que está “na moda”. 
No campo da história, a expressão “Idade Moderna” 
localiza algo no tempo, a saber, uma época posterior 
à Antiguidade greco-romana e anterior à Revolução 
Francesa (1789-1799) – curiosamente, mas não por acaso, 
eventos ligados à história do continente europeu. 

No contexto específico da arte, os termos “moderno” e 
“modernismo” circunscrevem as produções que buscavam 
superar os modelos academicistas, ou seja, a produção 
artística vinculada às regras definidas pelas tradicionais 
escolas de belas-artes, originadas também na Europa.

Para pensar fazendo
Quantos sentidos o “moderno” pode ter? Peça a 
seu grupo que pense em uma palavra relacionada 
a “moderno” e a escreva em um pedaço de papel. 
Em seguida, junte todas elas em uma mesa ou no 
chão. Surgiram muitas repetidas? E parecidas? Quais 
foram as mais diferentes? Que tal propor que os 
participantes conectem as palavras desse conjunto 
usando barbante ou lã, para gerar uma “cama de 
gato” de sentidos? Vocês podem conversar sobre 
o que cada estudante entende como “moderno” e 
trocar exemplos.

A conexão entre a palavra “moderno” e os aconteci-
mentos localizados no continente europeu mostra um 
processo no qual os modos de vida da Europa Ocidental 
foram violentamente impostos a boa parte do mundo. 
Mas por que ainda falamos, vemos, ouvimos e aprende-
mos sobre arte e cultura dos povos originários de Abya 
Yala e dos povos africanos trazidos ao Brasil? É porque 
todos esses povos sempre resistiram às variadas formas 
de dominação e violência, mantendo suas culturas e 
histórias. Assim, esse processo de sobreposição, apesar 
de toda a violência que o marcou, não foi capaz de apagar 
completamente as culturas dominadas, mas criou encru-
zilhadas onde variadas possibilidades se sobrepõem. E 
é dessa potência inerente à ideia de encruzilhada que 
partimos para propor aproximações e novas sobreposi-
ções – desta vez pautadas mais pela soma e pela relação 
que pelo apagamento.

Para dialogar com este conceito alargado de sobreposi-
ção, onde se criam interseções e não apenas ocultamen-
tos, propomos uma retomada da ideia de descobrimento, 
desta vez com um sentido distinto daquele propagado 
quando se fala em Brasil. Aqui, convidamos a uma refle-
xão sobre “descobrimento” como o ato de retirar camadas 
e, assim, retomar aquilo que estava encoberto. E, como 
orientação poética para esse desvelamento, tomamos a 
ideia de encruzilhada, que, nas palavras do pesquisador 
Luiz Rufino, constitui “campos de possibilidades, tempo/
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espaço de potência, onde todas as opções se atravessam, 
dialogam, se entroncam e se contaminam”.3

A encruzilhada é também um enigma e um convite: a 
única maneira de seguir em frente é escolhendo um dos 
caminhos, agenciando repertórios e desejos próprios de 
cada sujeito. Assim, as encruzilhadas representam uma 
possibilidade de descobrir-se a partir dos caminhos, 
ou seja, procurar dentro de si os impulsos que levam à 
decisão. Por isso, este material educativo é também uma 
experiência de sobreposição, interseção e encruzilhada 
que busca recontar histórias.

Toda pessoa carrega consigo camadas de histórias 
sobrepostas. Vem de um lugar, tem raízes, leva em seu 
corpo as marcas de seu território. Essas características 
se sobrepõem no sujeito e permeiam suas criações. E 
cada produção, seja ela um desenho, uma poesia ou 
uma música, contribui para um duplo reconhecimento: 
criando, reconhece-se a si mesmo; e aquilo que se cria 
é reconhecido por quem compartilha de uma ou mais 
memórias e histórias. 

Para pensar fazendo
É comum encontrar aplicativos de edição de 
fotografias que juntam imagens e as deixam 
parcialmente transparentes, tanto em celulares 
quanto em computadores. Que tal propor ao grupo 
criar uma fotografia em conjunto, usando essas 
ferramentas para fazer sobreposições? 

Os estudantes podem tirar fotos, a partir de um ou 
muitos temas, e elas virariam uma única produção 
com muitas camadas. Quantos novos significados 
poderão surgir dessa obra coletiva? 

Tais sobreposições e descobrimentos também rondam, 
por exemplo, Macunaíma. Esse personagem foi criado 
por Mário de Andrade em 1928, com inspiração nos 
mitos dos povos indígenas da região fronteiriça entre 
Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. Mário de Andrade 
teve contato com essas histórias, pela primeira vez, 
através do livro De Roraima ao Orinoco. Resultados de 
uma viagem no Norte do Brasil e na Venezuela nos anos 
1911-1913, escrito pelo etnólogo alemão Theodor Koch-
-Grünberg. Talvez você também conheça as histórias de 
Macunaíma através do filme de mesmo nome lançado 
em 1969 e dirigido pelo cineasta Joaquim Pedro de An-
drade, inspirado no livro de Mário de Andrade. 

Porém, um processo de descobrimento revela que Macu-
naíma é muito mais que o “herói sem caráter” imagina-
do por Mário de Andrade e os mitos descritos pelo etnó-
logo alemão: Macunaíma é, antes de tudo, Makunaimî, 
avô ancestral do povo Macuxi que personifica uma 
energia transformadora, descrito nas obras e relatos do 
artista Jaider Esbell. Na pintura Re-antropofagia (2018), 
Denilson Baniwa evoca esses Macunaímas e sua vin-
culação com as diversas culturas que se encontram nas 
encruzilhadas do território hoje nomeado Brasil.
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ser, fazer e 
claro que há diferenças entre a história pessoal e a 
de um movimento ou de uma nação, mas é possível 
imaginar que reposicionar o ponto de vista ou retomar a 
narrativa em outro tempo traz à tona as discussões que 
são pertinentes ao novo momento.

Para pensar fazendo
Você já fez uma cápsula do tempo? Esse seria um 
jeito divertido de refletir sobre as transformações 
na maneira como nos enxergamos e contamos 
nossa história. Que tal sugerir a suas alunas e 
alunos que escrevam um breve relato sobre si ou 
sobre a turma, e se proponham abri-lo em outro 
momento? O que terá mudado em uma semana, 
um mês ou um ano? Vocês podem guardar esses 
escritos em uma “cápsula” f ísica ou programar 
um e-mail para a data em que desejam reler as 
produções. Quem será o seu “eu” do futuro e como 
ele verá a si mesmo no passado?

Se pensarmos na nação como uma comunidade da qual 
fazemos parte, ainda que ela possua um território com 
fronteiras normalmente delimitadas geográfica e poli-
ticamente, somos obrigados a um exercício intenso de 
abstração: seria impossível conhecer todos os cantos, 
pessoas e costumes que compõem esse lugar, especial-
mente se ele tem dimensões continentais como o Brasil. 

A crise em nossa identidade é algo que se tem que assumir 
e assumir pressupõe agir a partir de seu próprio campo 

de possibilidades. A estrutura sólida intransponível é 
a identidade nacional, essa que todo habitante deve 

assumir por força de lei. Ser um brasileiro deve estar antes 
de qualquer outra forma de identidade e negá-la é uma 

contravenção. Mas compreendemos bem que essa proposta 
de identidade nacional não é uma unanimidade, deixando 
uma lacuna para a validez de uma outra crise identitária.

Jaider Esbell, Autodecolonização – Uma pesquisa pessoal 
no além coletivo, 2020.4

Quando contamos uma história pessoal, talvez alguém 
que testemunhou a mesma situação traga uma pers-
pectiva nova, ainda que complementar, e nos faça ver 
aspectos inéditos e que até mesmo modifiquem nossas 
impressões originais. Pode ser também que, anos depois 
do ocorrido, nosso sentimento ou conclusão sobre a his-
tória se transformem, ressignificando o fato de acordo 
com o desenrolar de nossas ideias ou identidades. É 

contar a história
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Quais elementos vão compor esse imaginário coletivo, 
para que nos identifiquemos como brasileiras e brasi-
leiros? Em quais momentos de sua vida esses símbolos 
foram transmitidos e qual foi o papel da arte nesses 
momentos? Como isso se modifica ao longo do tempo, 
considerando que as identidades se transformam, inclu-
sive de forma violenta?

Ao simultaneamente imaginar e viver essa comunidade, 
participamos da invenção de uma suposta “identidade 
brasileira”, compondo a história da nação a partir do 
nosso próprio modo de viver. Assim, enquanto somos a 
história, estaríamos também contando a história, seja 
na maneira pela qual performamos nosso cotidiano no 
Brasil, seja naquilo que falamos sobre ele para alguém 
que mora em outro país, muitas vezes reproduzindo es-
tereótipos ou símbolos que não necessariamente repre-
sentam a totalidade ou a diversidade da cultura vivida 
nesse território.

Para pensar fazendo
Que tal propor a suas alunas e alunos que reúnam na 
lousa ou em um cartaz todos os símbolos e palavras 
que venham à mente quando se pensa em “Brasil”? 
Você pode colocar um limite de tempo para tornar a 
dinâmica mais lúdica e desafiadora ou propor uma 
colagem com mais recursos. Surgirão bandeiras, 
hinos, objetos históricos, paisagens, personagens? 

Depois disso, vocês podem discutir em que ocasião 
esses elementos foram aprendidos ou repetidos 
– foram festas, datas comemorativas, eventos 
esportivos, contações de história? Será que o grupo 
aprecia ou se identifica com todos eles?

Mas nem sempre ser história é contar a própria história 
– como ocorre quando as pessoas trabalhadoras, negras 
e indígenas são representadas pela arte moderna brasi-
leira do início do século 20, conforme encontramos nas 
pinturas e esculturas de Tarsila do Amaral, Victor Bre-
cheret, Candido Portinari, Di Cavalcanti, entre outros.

As histórias contadas são as que sobreviveram e, em úl-
tima instância, foram escolhidas. No âmbito da história 
oficial, tanto a memória quanto o esquecimento têm 
sentidos políticos. A pesquisadora 
Ana Paula Cavalcanti Simioni pon-
tua que a Semana de 22 contemplou 
uma programação musical erudita, 
ilustrada, por exemplo, pela presen-
ça da renomada pianista clássica 
Guiomar Novaes, “excluindo as 
manifestações populares do evento, 
muitas delas, como o samba, já reco-
nhecidas em âmbito nacional”;5 

ERUDITA(O)
Algo que pressupõe um 
acúmulo de conhecimento 
no âmbito cultural, adquirido 
normalmente por meio de 
estudo ou leitura. É comum 
que o termo seja colocado 
em oposição ao “popular”, 
apesar de essas separações 
atualmente serem 
desafiadas por diversos 
pesquisadores da cultura, 
como José Miguel Wisnik.
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e poderíamos até acrescentar a esfera internacional, 
considerando que o compositor Pixinguinha, no mesmo 
ano da Semana, realizava com o grupo Os Oito Batutas 
uma turnê em Paris – o próprio centro vanguardista de 
onde irradiou muito do ideário modernista brasileiro. 

VANGUARDISTA/
VANGUARDA
Que “vem à frente” e com 
intuito de romper com o 
que era feito antes. No 
contexto do modernismo, 
normalmente associa-
se a movimentos 
artísticos europeus, 
como o surrealismo e o 
expressionismo.

Ainda que se possa desafiar as no-
ções de modernidade relacionadas 
ao imaginário da urbanização, da 
civilização ou da tecnologia, como 
não incluir o samba, sendo que a 
primeira gravação de uma canção 
do gênero, registrada em nome do 
músico Donga, tinha o título Pelo 
telefone (1916),6 um objeto moderno 

que segue até hoje transformando profundamente os 
modos de vida da sociedade?

A própria noção da Semana de 22 enquanto marco da 
arte brasileira não foi espontânea – considerando-se a 
participação limitada de público e até as famigeradas 
vaias no Theatro Municipal –, mas construída tanto 
pelos próprios expoentes do movimento, por meio da 
imprensa, quanto pela academia, pelas escolas e até por 
governos. No período em que Getúlio Vargas ocupou a 
presidência do Brasil, entre 1930 e 1945, a afirmação da 
identidade nacional tornou-se parte de seu projeto de 
nação, juntamente com o estabelecimento de um projeto 
de modernização capitalista da sociedade, o investimen-

to em indústrias de base e a criação da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

Além do intuito de apresentar as obras em si, podería-
mos considerar que os organizadores da Semana de 22 
estavam também cientes de que propunham um certo 
fazer histórico e de que provocariam reações ao reunir 
suas produções sob desejos de ruptura com a arte até 
então feita no Brasil. Entre ser e contar, fazer história 
estaria nos movimentos mais conscientes, dotados da 
intenção de que algo seja narrado posteriormente como 
marco. Pensemos no caso da cantora Anitta – ao lançar 
internacionalmente a canção e o videoclipe Girl from 
Rio (“Garota do Rio”), ela propôs um diálogo musical e 
visual com a bossa nova, o pop e o funk. Além disso, 
abordou diretamente concepções sobre a cultura e as 
pessoas brasileiras: dando continuidade, por exemplo, 
à centralidade dos corpos femininos, mas, simultanea-
mente, sugerindo uma ruptura com a ideia de que tais 
corpos compartilham uma mesma noção de sensualida-
de, imposta por padrões estéticos exotizantes. 

Já o artista Emicida, com o lançamento do álbum AmarElo 
(2019), trouxe parcerias e públicos socialmente excluídos 
para ocupar o Theatro Municipal de São Paulo – o mes-
mo onde quase cem anos antes ocorria a Semana de Arte 
Moderna, que, por mais que tenha proposto rompimentos 
conceituais e estéticos, deu continuidade à aliança entre a 
arte e as elites econômicas, suprimindo artistas e mani-
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festações culturais periféricos. Entre todos os locais que 
acomodam apresentações musicais na capital paulista, ao 
reconhecer a importância desse equipamento cultural e lá 
realizar seu espetáculo, que tipo de diálogo e fazer históri-
co busca esse artista? Em uma sobreposição de sentidos, 
estaria Emicida, nesse momento, sendo, fazendo e contan-
do a história ao mesmo tempo?

de usosugestões
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Dominó de imagens Pensar um tema
Divididos em pequenos grupos, os estudantes devem 
receber ao menos três cartões do material educativo. A 
atividade começa com a decisão sobre qual grupo será 
o primeiro – seus componentes observarão as cartas 
em suas mãos e deverão destacar uma, sem mostrá-la 
aos outros grupos, e atribuir-lhe um tema, que pode ser 
uma palavra, expressão, som, movimento ou trecho de 
música (que tal usar a playlist?). Após o anúncio desse 
tema aos demais colegas, cada grupo deve observar as 
cartas que tem consigo e escolher qual das imagens ou 
citações melhor se relaciona com o tema da rodada. 

Todos entregarão suas opções de forma anônima ao gru-
po da vez, que deve embaralhar as cartas e dispô-las em 
um local onde todo mundo possa ver o conjunto. Nesse 
momento, os grupos devem votar em qual carta imagi-
nam ter representado originalmente o tema da rodada, 
ou seja, a carta do grupo da vez. Após a revelação, vocês 
podem distribuir pontos de acordo com quem acertou e 
quem foi votado, além de criar um momento para com-
partilhar o porquê das escolhas de cada grupo.

Para as rodadas seguintes, todas as cartas serão embara-
lhadas e redistribuídas, para que fique mais desafiador 
apontar as escolhas dos participantes. Caso os alunos 
apresentem dificuldade em escolher temas, estes podem 
ser oferecidos por você, a partir das discussões que gos-
taria de provocar ou até por um ou mais dados presen-
tes nesta publicação.

Experimente usar os cartões deste material educativo 
como peças de dominó, mas, desta vez, sem os núme-
ros: o exercício aqui é que cada estudante, individu-
almente ou em pequenos grupos, associe entre si as 
reproduções de obras de arte, fotografias e capas de 
álbuns, justificando sua escolha. As cartas podem ser 
distribuídas entre jogadores, para uma versão compe-
titiva, ou simplesmente dispostas em um conjunto ao 
qual todos podem recorrer. Que tal convidar o grupo a 
criar suas próprias regras ou pontuações para as justifi-
cativas que surgirem? 

Observar como o grupo mobiliza seus argumentos – seja 
a partir de seu próprio repertório, curiosidade ou liga-
ção afetiva – pode ser uma ferramenta de mapeamento 
daquilo que os participantes já conhecem sobre o tema 
ou uma forma lúdica de avaliação ao final de um proces-
so pedagógico – passando, é claro, por quaisquer outros 
usos que você queira fazer desse recurso.
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contação de história mapeamento dos modernos
Que tal usar os cartões e dados desta publicação para 
uma contação de história? As imagens, palavras e tre-
chos podem inspirar personagens, reviravoltas e desfe-
chos. Será que essa narrativa vai ter fim?

Você e seus alunos podem criar as regras: a cada rodada, 
uma carta pode ser escolhida aleatoriamente ou dados 
podem ser rolados; essa história pode virar uma cena 
de teatro, um vídeo, um desenho, uma fotografia ou 
uma redação; vocês podem acrescentar elementos de 
seu próprio contexto à atividade, como objetos, cores ou 
eventos da escola; essa história pode ser colaborativa ou 
individual, e, em seguida, compartilhada com os de-
mais; o enredo será resolvido de uma vez ou, quem sabe, 
a cada dia surgirá um novo episódio? As possibilidades 
são tantas quantas vocês imaginarem!

A palavra “moderno” pode carregar variados significados, 
vinculados ao contexto em que ela é dita e aos repertó-
rios de quem fala. Que tal fazer um mapeamento sobre o 
que cada estudante imagina a partir dessa palavra?

Para começar a conversa, apresente a seu grupo os 
cartões que compõem este material educativo, propondo 
que cada pessoa escolha uma imagem ou citação com 
a qual se identifica. A partir dessa aproximação afetiva, 
peça que falem sobre o porquê da escolha e como ima-
ginam a relação entre ela e a palavra “moderno”. Você 
pode utilizar os dados para fazer provocações e desafios. 
Essa etapa também pode ser feita em grupos, propondo 
que os cartões sejam escolhidos de modo coletivo.

Em seguida, peça que cada estudante encontre algo que 
considere moderno, podendo ter relação com os cartões 
do material educativo e/ou com outros elementos que 
surgiram na discussão entre vocês – pode ser uma pin-
tura, uma música, uma história, um objeto do cotidiano, 
uma fotografia, uma roupa; algo encontrado na escola, 
em casa ou na rua, entre outras tantas possibilidades. 
Lembrem-se de criar registros sobre a investigação, 
como desenhos, fotografias, colagens, redações, rimas, 
performances e qualquer outra linguagem que vocês 
desejarem. Ao final, façam uma exposição dos registros 
e conversem sobre os resultados. O que esse mapeamen-
to revela sobre vocês?
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INVENTAR UMA NAÇÃO levando o jogo a sério
Para além de um território delimitado por fronteiras, 
quais elementos e manifestações culturais constituem 
um país, conferindo-lhe contornos não só políticos, mas 
também simbólicos? Bandeiras, festas, músicas e hinos, 
comidas, obras de arte? Se o grupo pudesse inventar 
uma nação, como ela seria?

Uma possibilidade é fazermos o caminho inverso: 
considerando que as informações presentes nos cartões 
e dados deste material educativo nos ajudam a refletir 
sobre o Brasil, e se partíssemos de uma delas para criar 
todo um novo país? Por exemplo: que tal imaginar uma 
nação cuja bandeira é uma xilogravura feita por Ariano 
Suassuna ou uma foto de Gaby Amarantos? E se o hino 
nacional tiver que conter a palavra “moderno”, o que 
isso determinará sobre outros símbolos desse lugar?

Para encaminhar essa provocação, você e suas alunas 
e alunos podem usar muitos formatos. Esse país pode 
ser desenhado em um cartaz, na lousa, no chão ou nas 
paredes da escola, ou talvez até em formato digital, acres-
centando-se imagens ou objetos. Quais são os marcos 
históricos e mitos fundadores dessa nação? Se a turma for 
dividida e criar diversos países, como serão as relações en-
tre eles? Como um território será compreendido por outros 
grupos somente pelos símbolos criados para ele?

Com os recursos disponíveis no cotidiano escolar, nem 
sempre é possível incorporar uma atividade lúdica ao 
planejamento das aulas. Mas pode ser interessante pen-
sar que, até para um momento breve de debate ou apre-
sentação de um conteúdo, alguns elementos simples do 
universo dos jogos auxiliam na criação de um ambiente 
educativo que estimule a curiosidade, a participação e a 
alternância de papéis. 

Pense nos jogos que você gosta ou conhece. O que 
faz com que eles sejam jogos?

Há um limite de tempo para uma ação ou rodada?

Há um contexto de competição ou de colaboração? 

Existe uma pontuação ou premiação ao final?

Quais elementos do acaso estão lá: o sorteio, os 
dados, uma roda que gira?

Existem intervenções que trazem desafios ou 
desvios para a trajetória da atividade?

Neste material educativo, você encontrará dados que 
podem ser utilizados de maneira altamente adaptável: 
em uma discussão, seja para iniciar, marcar momen-
tos ou desviar para outro foco; de forma associada aos 
cartões do material educativo ou a recursos trazidos 
por você e seu grupo; em conjunto (formando pequenas 
frases) ou separadamente. 



Título do texto Título do texto 40 41

E que tal criar, junto a alunas e alunos, seus próprios 
dados, levantando os termos (ou até imagens) que forem 
mais relevantes para vocês?

1
2

3
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playlist

1. Coração do mar – A mulher do fim do mundo (2015), 
de Elza Soares

2. Salve as folhas / O descobrimento (Poema) –
Brasileirinho (2003), de Maria Bethânia 

3. Eu sou Lia Minha Ciranda Preta Cirandeira – Lia 
de Itamaracá (2000), de Lia de Itamaracá 

4. De dar dó – com Isaar França, Aparelhagem (2005), 
de DJ Dolores 

5. Marinheiro só – Para sempre (2001), de Clementina 
de Jesus 

6. Mama África – Aos vivos (1995), de Chico César 

7. O sol nascerá (A sorrir) – Cartola (1974), de Cartola 

8. Refavela – Refavela (1979), de Gilberto Gil 

9. Faraó Divindade do Egito – The Best of Olodum – 
Coletânea (1992), de Olodum 

10. Jorge da Capadócia – Sobrevivendo no inferno 
(1997), de Racionais MC’s 

11. Lucro (Descomprimindo) – Duas cidades (2016), de 
BaianaSystem 

12. AmarElo (Sample: Sujeito de Sorte – Belchior) –
AmarElo (2019), de Emicida 

13. Opinião – Zé Ketti (1982), de Zé Ketti

Cem anos modernos

acesse 
a playlist

14. Brasil Pandeiro – Enciclopédia Musical Brasileira (1994), 
de Novos Baianos

15. Pelo telefone – Origens (Pelo telefone) (1973), de 
Martinho da Vila

16. Pela internet – Quanta (1997), de Gilberto Gil

17. Tropicália – Remastered 2006 – Caetano Veloso (1967), 
de Caetano Veloso

18. Panis et Circenses – Os Mutantes (1968), de Os Mutantes

19. Bye Bye Brasil – Vida (1980), Chico Buarque

20. Vai (Menina amanhã de manhã) – Estudando o samba 
(1976), de Tom Zé

21. Haja Amor – Lá vem o guarda (1987), de Luiz Caldas

22. Maracatu Atômico – Afrociberdelia (1996), de Chico 
Science & Nação Zumbi

23. Xirley – Treme (2012), de Gaby Amarantos

24. Girl from Rio – Girl from Rio (2021), de Anitta

25. Miami Maculelê – Recanto (2011), de Gal Costa

26. Deus e o diabo na terra do sol – Ladrão (2019), de Djonga 

27. O real resiste – O real resiste (2020), de Arnaldo Antunes

28. Saudade do Brasil – Urubu (1976), de Antônio Carlos 
Jobim

29. Bachianas brasileiras No. 5: I. Aria: Cantilena – 
Bachianas Brasileiras (2005), de Heitor Villa-Lobos, 
Andrew Mogrelia, Kenneth Schermerhorn 

30. Bum Bum Tam Tam – Bum Bum Tam Tam (2017), de 
MC Fioti
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notas

Outros trajetos possíveis

sugestões de

1922 – Modernismo em Debate
Ciclo de debates realizados pela Pinacoteca de São Paulo e 
pelo Instituto Moreira Salles
Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/museu-de-
arte-contemporanea-da-usp-discute-modernismos-brasileiros/ 

3x22
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Disponível em: https://www.bbm.usp.br/pt-br/3x22/ 

AmarElo: a instigante antropofagia das quebradas
José Geraldo Couto, Outras Palavras
Disponível em: https://outraspalavras.net/poeticas/
amarelo-a-instigante-antropofagia-das-quebradas/ 

Ciclo 22
Universidade de São Paulo
Disponível em: https://ciclo22.usp.br/ 

Pixinguinha
Instituto Moreira Salles
Disponível em: https://pixinguinha.com.br/ 

Os mitos sobre a Semana de 22, cem anos depois
Podcast Café da Manhã, com Rafael Cardoso
Disponível em: https://open.spotify.com/episode/5Mv6yPvM-
2DxtuHBj5KkMgI?si=MRhk4hgeRFWWn-ICE90CHA&nd=1 

1. Exposição de Pintura Moderna – Anita Malfatti
Enciclopédia Itaú Cultural
Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
evento238102/exposicao-de-pintura-moderna-anita-malfatti

2. Modernismo (2000)
Charles Harrison
Cosac Naify

3. Pedagogia das encruzilhadas (2019)
Luiz Rufino
Editora Mórula

4. Autodecolonização – uma pesquisa pessoal no além 
coletivo
Jaider Esbell, site do artista
Disponível em: http://www.jaideresbell.com.br/
site/2020/08/09/auto-decolonizacao-uma-pesquisa-
pessoal-no-alem-coletivo/

5. Modernismo no Brasil: campo de disputas (2014)
Ana Paula Cavalcanti Simioni, no livro Sobre a arte 
brasileira: da pré-história aos anos 1960
Edições Sesc São Paulo e WMF Martins Fontes

6. Pelo telefone: polêmicas a respeito do primeiro samba 
gravado (2017)
Marcos Júlio Sergi, Revista Veredas
Disponível em: https://revistas.unisa.br/index.php/
veredas/article/download/24/14/87

 fontes de pesquisa
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Semana de 22 ainda diz muito sobre a grandeza e a 
barbárie do Brasil de hoje (2022)
José Miguel Wisnik, Folha de S.Paulo
Disponível em: https://racismoambiental.net.
br/2022/02/13/wisnik-semana-de-22-ainda-diz-muito-
sobre-a-grandeza-e-a-barbarie-do-brasil-de-hoje/

créditos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Governador do Estado de São Paulo 
Rodrigo Garcia 
  
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 
Sérgio Sá Leitão 
  
Secretária Executiva de Estado de Cultura e Economia 
Criativa 
Cláudia Pedrozo 
  
Chefe de Gabinete de Estado de Cultura e Economia 
Criativa 
Frederico Mascarenhas 



48 49CréditosCréditos

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
CICCILLO MATARAZZO  
Conselho de Administração 
  
Presidente  
Roberto Giannetti da Fonseca  
  
Vice-Presidente 
Sergio Kobayashi  
  
Conselheiros  
Fernanda Romano 
Luis Henrique Sartoratti 
Mauro Alves Garcia 
Paulo Brito Filho  

Conselho Consultivo 
  
Conselheiros 
Dalva Abrantes de Mendonça 
Marcelo Hallake 
Max Perlingeiro  

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 
Diretor-Geral 
Marcos Mendonça  

Diretor Técnico  
Gil Costa 

CEM ANOS MODERNOS: MATERIAL 
EDUCATIVO PARA PROFESSORES
Núcleo Educativo 
Coordenadora
Marina Herling

Equipe
André Almeida, Diogo Barros, Guilherme Torres, Ícaro San Carlo, 
Lais Garcia Rocha, Liana das Neves Teixeira, Mariane Souza 
Teixeira, Mirian Yukie Kajike, Yule Liberati Barbosa

Textos e Projeto Editorial
Divina Prado, Isabela Maia

Laboratório de Criação 
Aline Rezende, Bruno Coltro Ferrari, Claudia Pereira, Cristiane 
Maria Coutinho Fialho, David Pereira, Elidayana Alexandrino, 
Gabriella Fernandes Sant’Ana, Henrique Inhauser Caldas, 
Márcia Saraiva, Maria Sanchez, Mary Gama, Nádia Bosquê, 
Prisca Menegasso, Sergio Henrique Corrêa Cardoso, Silvania 
Francisca de Jesus

Projeto Gráfico 
Henrique Inhauser Caldas

Ilustrações
Giu Nishiyama, Henrique Inhauser Caldas

Preparação e Revisão de Textos 
Regina Stocklen



50 51

Formato 14,8 cm x 21 cm (A5)
Papel Supremo Duo Design 350 g/m² (capa), 
Couché 150 g/m² (miolo)
Tiragem: 150 
52 páginas

Impresso em junho de 2022 pela gráfica Digital Printz

Museu da Imagem e do Som
Av. Europa, 158
Jardim Europa
São Paulo-SP

Outros trajetos possíveis

22-112676                    CDD-707

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Prado, Divina

   Cem Anos Modernos : material educativo / Divina

Prado, Isabela Maia ; coordenação Marina Herling. --

São Paulo, SP : Museu da Imagem e do Som, 2022.

   Bibliografia.

   ISBN 978-65-990428-8-1

   1. Arte - Educação 2. Artes visuais - Exposições

3. Modernismo (Arte) 4. Museu da Imagem e do Som (São

Paulo, SP) - Exposições I. Maia, Isabela. 

II. Herling, Marina. III. Título.

Índices para catálogo sistemático:

1. Arte-educação : Exposição   707

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380





Nome do artista
Título da obra, ano
técnica ou suporte
crédito/ coleção



Denilson Baniwa 
Re-antropofagia, 2018 
pintura 
Acervo Pinacoteca de São Paulo
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Cícero Dias 
Galo ou abacaxi, 1940 
pintura 
Coleção Flávia e Waldir Simões de Assis Filho
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Carmen Miranda 
Uma noite no Rio, 1941
fotografia 
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Abdias Nascimento
Okê Oxóssi, 1970
pintura
acervo MASP
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Beatriz Milhazes
Abram o Reino!, 1988
pintura
Coleção particular
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Grupo do Boi-Bumbá Pai do Campo (Bélem-PA), 1938 
fotografia
Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga / Centro Cultural da 
Cidade de São Paulo / SMC / PMSP  
Coleção CCSP/Missões Folclóricas
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Ariano Suassuna
Iluminogravura da obra A pedra do reino, 1971
Acervo Ariano Suassuna
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Augusto de Campos
Olho por olho, 1964
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Graça Graúna
Manifesto, 2010
poesia (completa)

Manifesto

…fragmento que sou
da fúria no choque cultural,
aqui, manifesto o meu receio
de não conhecer mais de perto
o que ainda resta
do cheiro da mata
da água
do fogo
da terra e do ar

Torno a dizer:
manifesto o meu receio
de não conhecer mais de perto
o cheiro da minha aldeia
onde ainda cunhantã
aprendi a ler a terra
sangrando por dentro
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Carlos Drummond de Andrade
Hino nacional, 1934
poesia (trecho)

Hino nacional

...

Precisamos descobrir o Brasil!
Escondido atrás das florestas,
com a água dos rios no meio,
o Brasil está dormindo, coitado.
Precisamos colonizar o Brasil.

...

Precisamos, precisamos esquecer o Brasil!
Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado,
ele quer repousar de nossos terríveis carinhos.
O Brasil não nos quer! Está farto de nós!
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil.

Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?
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Mário de Andrade
Descobrimento, 1920
poesia (completa)

Descobrimento

Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei que lá no Norte, 
meu Deus!
Muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido magro de cabelo 
escorrendo nos olhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha 
do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu.


