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RESUMO 

O presente trabalho aborda a temática educação e arte no período histórico do 

Modernismo Brasileiro (1922-1960). A pesquisa tem como problemas saber se os 

modernistas brasileiros estavam propondo alguma alteração para o ensino da arte 

nas escolas brasileiras e se suas concepções influenciaram o processo educativo 

relacionado à arte e educação. Desses problemas se deu o objetivo de analisar 

as correspondências de Mário de Andrade para Anita Malfatti e Tarsila do Amaral 

para compreender quais eram as preocupações de tais modernistas a respeito do 

conceito de arte e seu caráter formativo.  O trabalho tem como base metodológica 

o movimento dialético, feito por meio de pesquisas bibliográficas e documentais. 

Podemos constatar quais foram as mudanças do conceito de arte que os 

modernistas brasileiros propuseram e sua relação com a psicologia da arte de 

Vygotsky para constituir um caráter formativo da arte.  

Palavras-chave: História da Educação; Arte e educação; Mordenismo; Vygotsky 
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1 – INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é parte das atividades do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, e focaliza a área de pesquisa sobre arte e sobre educação, 

a qual não possui disciplina específica que trata sobre a arte. De fato, está 

temática é brevemente discutida nos cursos de Pedagogia e, por consequência, 

observa-se a ausência de abordagem do tema na educação. Destacamos essa 

temática pela importância da arte na educação dos sujeitos, envolvendo 

processos mentais complexos: como a capacidade de criação, imaginação, 

abstração, sentimentos e conflitos de emoção. Vygotsky (2001) defende que os 

conflitos de emoções fazem os sujeitos estruturarem seu psiquismo, tendo um 

salto qualitativo do mesmo. Porém, estas relações entre a formação humana e a 

arte já foram destacadas ao longo da história da educação, especialmente no 

século XX. 

Definimos como objetivo desta produção compreender as preocupações dos 

modernistas Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti a respeito do 

conceito de arte e do caráter formativo da arte nas primeiras décadas do século 

XX, expressos em correspondências da época. Os objetivos específicos são: 

apresentar o movimento modernista e suas características articuladas ao contexto 

histórico e a produção teórica de Lev Vygotsky no campo da psicologia; destacar 

o processo histórico de consolidação do ensino da arte no Brasil; analisar as 

correspondências entre os autores modernistas e a formação de um ideário 

renovador para o ensino da arte do Brasil. 

A pesquisa teve alicerce no movimento dialético, com vista à compreensão do 

processo histórico da arte no período do Modernismo1 brasileiro. Tal expressão 

contrapôs-se à arte neoclássica e técnica, que eram ideais anteriores ao período, 

indicando uma proposta de arte mais humanística, ideia que começou com os 

modernistas brasileiros e na qual se pode perceber uma concepção diferenciada 

sobre a arte, compreendida enquanto instrumento cultural que envolve processos 

psicológicos e eleva as capacidades de criação e imaginação do indivíduo. Isso 

                                                           
1
 O Modernismo Brasileiro se deu de 1922 até a década de 1960. O movimento envolveu todos os 

âmbitos da cultura e foi defendido por artistas que queriam construir uma arte de caráter brasileiro. 
Marco inicial do movimento foi a Semana de Arte 1922 que aconteceu em São Paulo. Tal 
movimento será destacado no capítulo seguintes. 
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vai refletir no ensino da arte, porque ao começar uma concepção mais 

humanística os professores irão percebê-la de outra forma, não mais valorizando 

somente as produções estrangeiras e nem a arte puramente técnica.  

Parte-se do pressuposto de que esta nova concepção mais humanística da arte, 

que foi defendida pelos modernistas brasileiros, faz com que o processo de 

criação artístico e as capacidades mentais envolvidas nesse processo sejam 

valorizadas, ressaltando aqui essa relação com as crianças, porque foi no 

Modernismo brasileiro que a capacidade de criação artística começou a ter 

importância. A concepção de arte dos modernistas brasileiros relaciona-se, a 

partir de então, com a psicologia, destaca-se aqui a abordagem da psicologia da 

arte de Vygotsky (2001).  

Diante deste movimento aqui rapidamente apresentado questionamos se os 

modernistas estavam propondo alguma alteração para o ensino da arte nas 

escolas brasileiras; e ainda se as concepções modernistas sobre a arte 

influenciaram no processo educativo relacionado à arte e à educação como um 

todo. 

Para tanto, as metodologias de pesquisa utilizadas nesse trabalho foram as de 

cunho bibliográficas, que para Fonseca (2002) são aquelas que utilizam 

referenciais teóricos que já passaram por análises prévias, que é o caso dos 

livros, artigos científicos, publicações eletrônicas e sites. Neste sentido, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica para recolher informações sobre a história do 

ensino da arte no Brasil, a história do Modernismo brasileiro e a teoria de Lev 

Vygotsky sobre a psicologia da arte. Também utilizamos dos procedimentos da 

pesquisa documental, selecionando correspondências trocadas entre Mário de 

Andrade para Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Apesar da pesquisa documental 

ser parecida com a pesquisa bibliográfica, Sá- Silva; Almeida e Guindani (2009) 

as diferem por conta da natureza das fontes que cada uma adota: as pesquisas 

bibliográficas utilizam as fontes secundárias, que são aquelas que já receberam 

tratamento analítico, já a pesquisa documental remete as fontes que ainda não 

receberam tais tratamentos, que são as fontes primárias, no caso deste trabalho, 

definiu-se como fontes primárias as correspondências entre os autores 

modernistas, as quais serão retratadas posteriormente neste trabalho. 
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A estrutura do trabalho está dividida em quatro partes: o primeiro capítulo 

apresenta o significado de Modernismo, segundo o estudioso Jacques Le Goff, e 

destaca duas características que o Modernismo brasileiro adotou: nacionalismo e 

internacionalismo, também ressalta o trabalho de alguns modernistas brasileiros 

que foram importantes nessa época, em articulação com o contexto político no 

momento em que se iniciou o movimento, ou seja, com a Semana de Arte 

Moderna2 de 1922.  

O segundo capítulo enfoca o histórico do ensino de arte no Brasil, apresentando 

as concepções de arte do ensino dos jesuítas até o pós-modernismo. Tem-se 

como preocupação identificar diferentes concepções de arte que se apresentaram 

ao longo dos anos no Brasil. 

O terceiro capítulo trata sobre a pesquisa feita a partir das cartas de Mário de 

Andrade para as artistas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Antes de analisar as 

cartas, que estão em anexo, destacam-se as relações entre Mário de Andrade 

com cada pintora, para que haja melhor entendimento do conteúdo de cada carta. 

O quarto capítulo procura articular as concepções sobre arte apresentadas pelos 

modernistas com a teoria de Lev Vygotsky sobre a psicologia da arte, considerada 

enquanto instrumento cultural, relacionada com o conhecimento que a 

humanidade construiu ao longo dos anos, e com o desenvolvimento dos 

processos de imaginação, criação, percepção, emoção e abstração. Traz-se esse 

capítulo após as análises de cartas, porque os modernistas brasileiros foram o 

grupo que mais aproximaram sua concepção de arte com a psicologia da arte de 

Vygotsky e portanto os conceitos do autor permitem analisar as concepções dos 

modernistas em relação ao ensino da arte.  

2 – REFLEXÕES SOBRE O MODERNO, O MODERNISMO E A TEORIA 

HISTÓRICO CULTURAL DE VYGOTSKY NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX 

                                                           
2
 A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, tendo como 

objetivo mostrar para as pessoas a nova tendência artística que acontecia no país, que trazia em 
sua composição elementos brasileiros. Artistas convidados para participar da Semana de Arte 
Moderna de 1922 foram: Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Manuel Bandeira e Heitor Villa-Lobos. 



11 
 

 
 

Este capítulo está dividido em dois momentos, no primeiro busca-se expor o 

Modernismo brasileiro, com destaque para duas características e seus expoentes, 

relacionar o surgimento daquele movimento com a Semana de Arte Moderna de 

1922, com o contexto histórico e político; no segundo momento a intenção é 

apresentar a teoria de Lev Vygotsky no campo da psicologia que liga-se a 

concepção de arte defendida pelos modernistas brasileiros.  

Esta divisão procura aproximar as duas discussões com o contexto de produção, 

ou seja, na primeira metade do século XX. Para tanto, no primeiro momento se 

tem a definição do que é o termo Moderno para o historiador francês Jacques Le 

Goff (1984). Abordamos ainda as características que o Modernismo Brasileiro 

adotou: o internacionalismo e o nacionalismo, e relatamos sobre os artistas que 

contribuíram com o Modernismo no Brasil e a situação política que se evidenciava 

no período. Num segundo momento há a apresentação da teoria criada por Lev 

Vygotsky, a qual será considerada posteriormente no trabalho para explicar a 

relação da teoria Histórico- Cultural com as práticas dos modernistas brasileiros.  

2.1 MODERNO E MODERNISMO NO CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO 

Segundo Jacques Le Goff (1984), historiador francês, a origem do termo Moderno 

significa o novo contrariamente do antigo. Este conceito é usado desde a Idade 

Média. Com a revolução industrial este termo ficou associado a progresso. Foi 

neste momento que articularam-se outros conceitos baseados na noção de 

moderno: o modernismo e a modernidade. Segundo Marília Andrés Ribeiro (2007, 

p.117): 

O modernismo refere-se aos movimentos literários, artísticos e 
religiosos que ocorreram na Europa desde a segunda metade do 
século XIX, propondo o rompimento com a tradição passada e a 
construção de uma nova arte moderna e de uma moderna Igreja 
Católica. 

Com o século XX a modernidade ganhou maiores dimensões por conta de vários 

estudiosos, entre ele Henri Lefebvre (1969), que tornou significativa a reflexão 

crítica sobre o conceito moderno e Modernismo. 
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Ao trazer o termo de Le Goff destaca-se o significado de “ir contra o antigo”, que 

se tornou sinônimo de progresso e que o Modernismo é um conceito atrelado a 

noção de moderno. Compreende-se que os modernistas brasileiros propuseram 

uma concepção de arte nova que rompeu com a tradição, ou seja, eles não 

defenderam a cópia de processos artísticos do exterior, mas a criação de uma 

arte brasileira. Na educação tal conceito também é válido, pois ao mudar a 

concepção de arte também começa a se mudar as metodologias do ensino da 

arte, um exemplo disso é que o Modernismo defendeu a livre expressão infantil, 

mudando o ensino da arte puramente técnico para um ensino onde a criação da 

criança é valorizada.  

Após apresentar o significado do termo modernismo é importante agora destacar 

as características que definiram o Modernismo brasileiro. Identificamos que as 

características básicas deste movimento no Brasil foram o Internacionalismo e o 

Nacionalismo. 

O Internacionalismo que ocorreu no Brasil foi exaltado como um meio para 

romper com o academismo/tecnicismo, por meio das informações que chegavam 

de Paris. Com base nessas informações os artistas deixavam se inspirar pelas 

ideias estéticas advindas do modelo europeu da época, os quais possibilitavam a 

renovação da arte brasileira. Para Aracy Amaral (2012, p.11): 

Cubismo, expressionismo, ideias futuristas, dadaísmo, 
construtivismo, surrealismo e o “clima‟ parisiense onde imperava, 
nos anos 20, o art déco, resultaram em inspirações que, direta ou 
indiretamente, alimentaram os artistas modernistas nos anos 20 e 
30. 

Não só Paris serviu como ambiente para inspirações de ruptura, Alemanha e 

Suíça da língua francesa também foram os polos procurados para contribuir com 

a formação dos artistas brasileiros. O Internacionalismo pode ser considerado 

como esse movimento que os artistas brasileiros fizeram ao estudarem as novas 

ideias estéticas para criarem seus próprios estilos estéticos, não havendo cópia 

das ideias, como era feito antes do Modernismo. Pode-se perceber que essa 

característica do movimento anula as cópias das tendências e ideias artísticas do 

exterior e se volta para a construção de uma tendência e ideia estética de arte de 
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cunho brasileira. Tal feito é visível nas Escolinhas de Arte criadas no período, 

onde não se tinha a arte do exterior sendo valorizada e a desvalorização das 

características do Brasil, algo típico no ensino de arte no período imperial, e 

também não se tinha nas Escolinhas a arte somente como técnica. As Escolinhas 

de Arte respeitavam e valorizavam a criação da criança. 

Já a característica do Nacionalismo foi resultado de um desespero de afirmação 

após a implantação da República (1889), entendendo-se o desejo da sociedade 

de romper com a intelectualidade do século XIX e o academismo presente nas 

artes visuais. Para Amaral (2012) esse sentimento nativista visou assumir nossa 

realidade física e cultural, até então menosprezada pelas elites, que se 

identificavam com a Europa. 

O Nacionalismo foi o momento onde as pessoas se voltam para o pensamento de 

que elas são capazes de criar uma arte propriamente brasileira, não tendo mais 

que copiar uma arte de Portugal ou Estados Unidos. Também foi o momento onde 

os indivíduos começaram a valorizar o Brasil e perceber que a desvalorização da 

produção nacional perante a arte estrangeira era um empecilho, assim com a 

aplicação pura e simples de técnicas para a produção da arte já não bastava, era 

necessária uma nova concepção de arte, que é o que os Modernistas Brasileiros 

constroem. 

O Internacionalismo, consequência da relação entre os artistas brasileiros e as 

ideias europeias, principalmente as parisienses, e o Nacionalismo, que fazia o 

artista olhar para seu espaço e tradições, fizeram com que aparecessem novos 

aspectos de atuação, segundo a pesquisadora Telê Ancona Lopez (Apud 

AMARAL, 2012, p. 18) os aspectos propuseram: 

[...] uma nova perspectiva de atuação, a propor um duplo 
caminho: a) romper com a arte de importação; b) pesquisar o 
popular. Ou seja, através do dado popular, restaurar a dignidade 
da língua e das manifestações populares a influir na literatura.  

Neste tópico entende-se quais foram as características do Modernismo no Brasil: 

o Internacionalismo, que buscou romper com o academismo, e o Nacionalismo, 

que visou implantar nos brasileiros um sentimento nativista. As duas 
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características do Modernismo brasileiro mostram que os modernistas queriam 

uma nova concepção de arte que não fosse entendida como meramente técnica e 

que eles descobriram que o Brasil possui a capacidade de criar arte sua e não 

somente copiar as produções de outros países, como sempre fora feito na história 

brasileira. Nos próximos parágrafos destacam-se alguns artistas que contribuíram 

para o Modernismo ter tais caraterísticas. 

Um dos artistas que contribuíram com o movimento modernista no Brasil foi Lasar 

Segall (1891-1957), de origem europeia-eslava. Segall teve sua formação ligada 

ao expressionismo alemão. Por outro lado, a Suíça de língua francesa contribuiu 

para a formação dos artistas Oswaldo Goeldi (1895-1961), que foi o pioneiro das 

gravuras de conteúdo moderno no Brasil; Antônio Gomide (1895-1967) e Reina 

Gomide Graz (1897-1973) que se formaram na Escola de Artes Decorativas de 

Genebra; John Graz, marido de Regina Graz; Sergio Milliet e Rubens Borba de 

Moraes. Todos esses artistas voltaram para o Brasil no início do século XX e 

integraram o grupo do movimento modernista. 

Também há Anita Malfatti (1889-1964), que teve parte da sua formação nos 

Estados Unidos e que regressou de lá nos anos 1916 para expor suas 

revolucionárias obras de arte em 1917 em São Paulo. Essa exposição foi 

polêmica, pois foi criticada por Monteiro Lobato e fez com que Mário e Oswald de 

Andrade organizassem um grupo de intelectuais e artistas, que segundo Ribeiro 

(2007) questionavam a tradição artística e lutavam em prol de uma arte brasileira 

em consonância com as propostas das vanguardas europeias. A pintora ganhou 

uma bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, durante cinco anos, 

para estudar em Paris. Anita também foi quem, junto com Mário de Andrade, 

divulgou a expressão-livre infantil no Brasil. 

O escritor Mário de Andrade também é considerado um dos modernistas 

importantes, sendo que ele foi dos que mais manteve contatos por meio de cartas 

com vários modernistas mineiros, cariocas e também os que foram estudar no 

exterior. Uma curiosidade desse modernista é que ele foi um dos poucos a não ir 

estudar fora do país, porque ao invés de conhecer Paris preferia conhecer o 

Brasil, indo viajar duas vezes para a região norte do país. O escritor considerava 
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mais importante, para construir uma arte brasileira, conhecer o país em que se 

vivia.  

Por último há a pintora que ajudou muito a construir uma arte de caráter brasileiro, 

explorando em suas telas o Nacionalismo, que foi Tarsila do Amaral. A pintora 

também viajou várias vezes para o exterior, como Paris e a União Soviética, tendo 

sido presa no Brasil por acharem que ela compartilhava de ideias socialistas, por 

conta de sua viagem a URSS. Tarsila foi casada por anos com o escritor 

modernista Oswald de Andrade, os dois, junto com Anita, Mário e Menotti del 

Picchia formaram o Grupo dos Cincos, que sempre se reuniam para conversar 

sobre a arte contemporânea e sobre quererem uma arte de caráter brasileiro.  

Este tópico teve como objetivo citar os diferentes artistas modernistas, que 

ajudaram o Modernismo no Brasil a se desenvolver, pode-se perceber que tais 

artistas contribuíram para a formação do movimento, alguns tiveram a influência 

dos Estados Unidos, outros do expressionismo alemão e outros da Suíça.  

Após compreender a respeito do conceito de Modernismo, as características do 

Modernismo brasileiro e quais artistas contribuíram para sua disseminação, 

importa agora a análise do contexto no qual o movimento surgiu no Brasil, 

partindo da Semana de Arte Moderna de 1922, onde se deu o começo do 

movimento. 

A Semana de 22, que aconteceu em São Paulo, está inserida no nacionalismo 

resultado da Primeira Guerra Mundial e da industrialização do Brasil, que teve 

como polo a cidade de São Paulo. A Semana de 22 também teve relação com os 

movimentos políticos que aconteciam no país nos anos 20, tais movimentos foram 

segundo Marília Andrés Ribeiro: “o levante dos tenentes no Forte de Copacabana 

em 1922 e a Revolução de 1924 em São Paulo12. ” (2007, p. 119). 

O movimento artístico tinha como um dos ideais uma mudança nos ideais 

nacionais, os artistas queriam a construção de uma arte que fosse brasileira e que 

fugisse da arte puramente técnica. Já o movimento político lutava por um governo 

centralizado. Para Marília Andrés Ribeiro (2007, p. 119): 

As propostas dos modernistas podem ser sintetizadas nas 
seguintes ações: organizar exposições, festivais e publicações em 
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forma de manifesto; derrubar os cânones que legitimavam a 
criação artística; proclamar o direito permanente à pesquisa 
estética, a atualização da inteligência artística brasileira e o 
estabelecimento de uma consciência crítica nacional.  

Ribeiro considera que tais ações dos modernistas brasileiro foram realizadas com 

o objetivo de construir uma consciência nacional e também como uma forma de 

atualização dos princípios estéticos brasileiros, para Ribeiro (2007, p. 120): 

Considerando a relação entre a modernidade e a industrialização 
bem como as diferenças entre a vanguarda europeia e brasileira, 
a autora ressalta que “a modernidade defendida pelos artistas de 
São Paulo responde a essa vontade de atualização, informada 
pelo princípio de estilização e pela determinação de um núcleo 
temático alicerçado na imagem da cidade industrial. 

Concluindo, pode-se perceber que a Semana de Arte Moderna de 1922 

relacionou-se à outros movimentos que aconteciam no Brasil e que o Modernismo 

brasileiro buscava uma arte que fosse de cunho brasileiro, os modernistas 

queriam criar uma arte para o Brasil, sem copiar a arte que se via no exterior e 

também que acabasse a arte puramente técnica, ao mesmo tempo que 

movimentos políticos buscavam um governo centralizado. 

No mesmo momento histórico, em nível mundial, as teorias psicológicas 

ofereciam novas possibilidades de abordagem sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem humana, o tópico a seguir destaca a teoria que permite articular 

com o movimento modernista brasileiro. 

2.2 LEV VYGOTSKY E TEORIA HISTÓRICO - CULTURAL 

Lev Vygotsky foi um estudioso que escreveu sobre a Psicologia da Arte, para 

compreender sua produção se faz necessário o breve resgate da biografia do 

pensador e sobre o que se compreende por teoria Histórico – Cultural. Num 

momento posterior serão analisadas as ideias deste autor sobre a arte. 

Lev Vygotsky nasceu na Rússia em 1896, de família de origem judia, ele estudou 

direito na Universidade de Moscou, graduando em 1918, assistiu também as 

aulas do curso de Filosofia e de História da Universidade. Vygotsky, partindo de 

suas experiências, dedicou-se a estudar os distúrbios de aprendizagem, por esse 
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motivo acabou se formando em Medicina e fundando um laboratório de 

psicologia. 

Vygotsky começou sua carreira aos 21 anos, desenvolveu suas teorias em um 

contexto de revolução, pois nessa época ocorreu o fim da Revolução Russa, 

quando o país passou a ser socialista. Por conta disso, Vygotsky vai se influenciar 

pelas proposições Marxistas para criar suas teorias, para Marx tudo era 

considerado histórico e resultado de um processo. É curioso perceber que as 

obras de Vygotsky, que tiveram influência de Marx não foram aceitas com 

sucesso na União Soviética.  

Vygotsky se casou com 28 anos, tendo duas filhas, e faleceu de tuberculose em 

1934. Sua teoria histórico-cultural, que no Brasil também é conhecida como a 

Escola de Vygotsky, pressupõe que quando a pessoa está inserida nas condições 

apropriadas de educação e de vida ela consegue se desenvolver intensamente, 

portanto, essa teoria entende o homem como ser que possui uma natureza social.  

Vygotsky escreveu várias obras, as principais são “O desenvolvimento psicológico 

na infância” publicado em 1932 e que trata sobre o desenvolvimento psicológico 

da percepção, pensamento, memória e imaginação na infância.  Também há as 

obras como: “Pensamento e linguagem” publicada em 1934 e tendo como foco 

esses dois temas; “Teoria e método em Psicologia”, publicado no Brasil em 1998 

e que trata sobre os problemas teóricos de diversas metodologias psicológicas e, 

por último, a obra “Psicologia da arte”, livro de extrema importância e polêmico 

publicado em 1925, que surgiu da tese de mestrado de Vygotsky e que reflete 

sobre as diversas concepções de estética.  

Vygotsky vai superar as teorias que defendiam que a criança já nascia com suas 

capacidades e aptidões, para ele a criança nasce com uma única potencialidade, 

aptidão e capacidade: a de aprender. Ainda para o autor e estudiosos do seu 

grupo, Alexander Luria e Alexis Leontiev (1998, p. 27): 

Desde o nascimento, as crianças estão em constante interação 
com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua 
cultura e à reserva de significados e de modos de fazer as coisas 
que se acumulam historicamente.  No começo, as respostas que 
as crianças dão ao mundo são dominadas pelos processos 
naturais, especialmente aqueles proporcionados por sua herança 
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biológica. Mas através da constante mediação dos adultos, 
processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a 
tomar forma. Inicialmente, esses processos só podem funcionar 
durante a interação das crianças com os adultos. Como disse 
Vigotskii, os processos são interpsíquicos, isto é, eles são 
partilhados entre pessoas. [...] isto é, as respostas mediadoras ao 
mundo transformam-se em um processo interpsíquico. É através 
desta interiorização dos meios de operação das informações, 
meios estes historicamente determinados e culturalmente 
organizados, que a natureza social das pessoas tornou-se sua 
natureza psicológica.  

Percebemos com essa citação que a teoria histórico-cultural entende que o 

indivíduo vai se tornar humano a partir da sua relação com os outros homens, ou 

seja, o homem se torna humano com as relações sociais. Vygotsky também 

entendeu que todo conhecimento e objeto criado ao longo da história da 

humanidade são transmitidos de uma geração para outra, possibilitando a 

continuação da história humana. Mello (2004) defende que tais objetos não 

existiam, eles foram sendo criados pelos homens por meio do trabalho. Nestes 

objetos foram cristalizadas as capacidades, aptidões e habilidades humanas 

necessárias para sua utilização. O sujeito apropria-se dessas capacidades, 

aptidões e habilidades quando ele aprende a concretizar a tarefa adequada para 

a qual tal objeto foi criado, isto seria o processo de apropriação e este processo é 

sempre educacional. 

Para entender os termos apropriação, objetivação e a formação do psiquismo 

humano que Vygotsky abordou e que serão explicados nos próximos parágrafos é 

importante entender que para a teoria histórico-cultural a educação tem o objetivo, 

segundo Mello: “[...] de garantir a criação de aptidões que são inicialmente 

externas aos indivíduos e que estão dadas como possibilidades nos objetos 

materiais e intelectuais da cultura” (Mello, 2004). Para isso é imprescindível que a 

educação possibilite o sujeito ter acesso à cultura acumulada historicamente. 

Como vimos anteriormente Vygotsky (1999) compreendeu o homem como um 

sujeito que vai se tornar humano com as relações sociais e que estes produzem 

objetos que tem encarnados em si as capacidades, habilidades e aptidões 

humanas, sendo apropriado quando a pessoa aprende a atividade adequada do 

objeto e passado por gerações a gerações tais objetos materiais e intelectuais. 
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Para Vygotsky a formação do psiquismo ocorre por meio da dialética entre a 

objetivação, apropriação e o legado histórico.  

O legado histórico são as características humanas acumuladas ao longo da 

história, o homem constrói essas características humanas com o trabalho, fixando 

tais características para fora de si, elas são fixadas nos objetos culturais, 

exemplos de tais objetos são os instrumentos, a filosofia, a linguagem e a arte. 

É importante entender que o trabalho é uma atividade material que irá mediar a 

relação do homem com a natureza, por isso a teoria materialismo histórico 

dialético entende a atividade do trabalho como vital para o homem. Será por meio 

do trabalho (atividade vital) que os homens irão criar uma natureza humanizada e 

assim transformando o mundo também. Pelo trabalho os homens também 

produzem condições para existir, quando ele cria essas condições são produzidos 

objetos, linguagem e as relações sociais que irão dar conta de dadas 

necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, produzir novas necessidades de 

existência. 

Leontiev (2004) denominou educação o processo dialético de conduzir as 

crianças a conhecer o já criado, com o objetivo de formá-las. Barroco e Superti 

(2014) escrevem que as marcas da humanidade não estão no DNA, mas sim no 

processo de apropriar essas objetivações, e que o homem se humaniza e se 

transforma subjetivamente por meio dos processos dialético objetivação e 

apropriação. Seria esses dois processos a formar e transformar a ação e a 

realidade do homem.  

Vygotsky (1999) além de abordar o processo de apropriação e o de objetivação 

também fala a respeito da generalização. Esta última pode ser entendida como o 

processo que irá organizar a consciência partindo das experiências ou vivências 

do sujeito. Para Vygotsky (2004, p.185): 

[...] processo de generalização - o significado surge onde existe 
generalização. Desenvolvimento do significado = desenvolvimento 
da generalização!                     
Os princípios de realização da generalização podem mudar. “No 
desenvolvimento varia a estrutura da generalização” (desenvolve-
se, estratifica-se, o processe realiza-se de outra forma. 
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Este autor compreendeu que a generalização surge quando o homem cria um 

significado partindo dos signos e que é por meio dela que os verdadeiros 

conceitos são criados. Pode-se ainda entender que o processo de generalização 

altera a relação que o sujeito tem com o mundo, porque ele irá, por meio desse 

processo, elevar sua representação do mundo a um nível mais complexo e 

ampliar seu significado e domínio sobre as relações sociais, os objetos já criados 

pela humanidade e sobre si mesmo, ou seja, o processo de generalização é a 

capacidade de o homem aprender sobre sua realidade podendo assim intervir 

sobre a ela. 

A consciência humana se forma partindo da interação recíproca do homem com o 

mundo. Ela é formada conforme as relações sociais introduz no sujeito a 

apropriação dos objetos da cultura, o que possibilita formar as funções superiores, 

alterando, assim, a consciência do sujeito.  

Vygotsky percebia a arte como objetivação dos sentimentos do homem, uma 

técnica que foi elaborada pelos mesmos para permitir que os homens possam 

socializar determinados sentimentos e ao mesmo tempo tornar tais sentimentos 

pessoais, se tornando um componente no psiquismo. Vygotsky explicou que as 

obras de artes são compostas de signos, criados com o intuito de gerar emoções 

estéticas. Para ele este aspecto da obra de arte significa que a arte além de 

conter, ela também, atua por meio dos processos psicológicos. Portanto pode-se 

se pensar a arte como uma forma de provocar uma nova organização do 

psiquismo, pois ela é um instrumento cultural que vai causar novas 

generalizações no indivíduo que aprender o movimento entre a forma e conteúdo 

da obra de arte, que será explicado mais para frente desse trabalho. Também 

quando a pessoa objetiva a forma e conteúdo da obra de arte ela eleva sua 

capacidade humana como a imaginação, a criatividade, a abstração, a percepção 

e a emoção. 

Compreende-se que a arte é um legado da humanidade, pois é por meio dela que 

o indivíduo irá ter a chance de viver experiências da humanidade, que não seriam 

possíveis da pessoa vivenciar em sua vida particular, enriquecendo assim a visão 

de humanidade e mundo do indivíduo. Esta abordagem teórica da psicologia da 

arte será relevante no diálogo nos capítulos posteriores que será apresentado 
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com o movimento modernista, a partir de suas características. Ainda no sentido 

de entender melhor a temática, o próximo tópico aborda sobre a história do ensino 

de arte no Brasil, mostrando desde os jesuítas até o Modernismo. 
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3 – DA TRADIÇÃO À RENOVAÇÃO DO ENSINO DA ARTE NO BRASIL 

Após entender que o Modernismo deseja alcançar uma arte propriamente 

brasileira se voltando para características do país, com os artistas modernistas 

começando a perceberem que o Brasil pode produzir sua própria arte e criticando 

e fugindo da arte técnica, é importante saber os processos da história da 

educação e do ensino da arte, entendo tais processos desde dos jesuítas até o 

final do Modernismo, que é o que esse capítulo apresenta. 

3.1 A ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES E A TRADIÇÃO NO 

ENSINO DE ARTE NO BRASIL 

Primeiro é importante compreender que a educação brasileira sempre teve 

influências portuguesas ou norte americanas. No começo da educação brasileira 

teve a influência portuguesa, que foi o período da educação jesuíta. No ensino 

dos jesuítas, período de Brasil colônia (1549-1808), a educação que havia de arte 

era uma arte de ensino informal, que se dava nas práticas dos indígenas, 

escravos, artesões e jesuítas. Esse período foi importante para construir um 

padrão de arte e popularizá-lo, que foi o Barroco. Os brasileiros produziram um 

Barroco diferente do Barroco português, com características de cunho nacional. 

Após o período de colonização o ensino de arte ganhou os espaços formais de 

educação com a criação da Academia Imperial de Belas-Artes em 1816, por D. 

João VI, a qual levava na época o nome de Escola de Ciências Artes e Ofícios. A 

primeira Escola de Ciências Artes e Ofícios utilizava o método de ensino europeu, 

a tendência neoclássica como princípio, o que podia se percebido em todas as 

produções dos alunos. Nesse período a arte foi considerada como vocação, ou a 

pessoa tinha vocação para a arte ou não tinha. Também foi característico desse 

momento o monopólio da elite brasileira na apreciação da arte produzida. Para 

UNESP (2011) a Escola de Ciências Artes e Ofícios foi criada porque se chegou 

no Brasil, neste mesmo ano, a Missão Francesa, seus integrantes participam do 

Instituto de França. A Missão Francesa tinha como supervisor Jacques Louis 

David (1748-1825) que era considerado o mestre do Neoclássico, sendo esse 

estilo adotado pela Missão Francesa e, por isso, também adotado na Escola de 

Ciências Artes e Ofícios. 
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O chefe da Missão Francesa, Joachim Le Breton (1760-1819) tinham planos de 

características mais populares para a Escola de Ciências Artes e Ofícios. Ele se 

baseou nos projetos mais atuais de ensino de arte, ligados a ofícios mecânicos 

defendidos por Bachelier na França. Le Breton queria fazer o mesmo que 

Bachelier fez na França: contornar a luta entre artistas e artesões ao conciliar na 

Escola métodos e objetivos do ensino comum da arte com o ensino das 

academias de arte europeias. Segundo UNESP (2011) o que ele queria era unir a 

indústria com a arte e permitir que a Escola não perdesse o equilíbrio entre a 

educação da burguesia e a educação popular. Porém os planos de Le Breton 

para a Escola de Ciências Artes e Ofícios não foram concretizados, porque 

quando a Escola começou a funcionar, em 1826, ela teve seu nome alterado e 

passou a se chamar Academia Imperial das Belas-Artes. Também sua 

perspectiva educacional sofreu mudanças, considerada como um lugar cultural 

para a elite e, assim, restringindo as camadas populares a ter conhecimento e 

acesso às produções artísticas.  

Outro destaque ainda no período imperial refere-se às práticas e ideias de Manuel 

José de Araújo Porto Alegre (1806-1879) que intentava reformar a Academia 

Imperial de Belas-Artes se embasando no ideário romântico, queria que na 

Academia tivesse duas classes de alunos: uma para os artistas e outra para os 

artesões. Para UNESP (2011) a ideia de Porto Alegre era que a formação do 

artista tivesse disciplinas teóricas e para os artesões o estudo de como aplicar o 

desenho e sua prática mecânica.  Apesar de Porto Alegre propor mudanças na 

Academia, permitindo que a classe popular começasse a frequentar e ter acesso 

as aulas de arte da Academia, tal mudança não aconteceu, a classe popular 

continuou fora da Academia, porque apesar de abrir turmas para o povo a 

linguagem sofisticada e os velhos métodos utilizados permaneceram, fazendo que 

a procura popular por aulas na Academia fosse praticamente nula. Em 1860 

quando a Academia abriu cursos para a formação dos artesões a procura foi nula 

pelos mesmos motivos e por ter-se a mensagem subliminar que a inclusão dos 

artesões era uma concessão que a elite abriu para tal grupo e que entendia que o 

grupo dos artesões só teria como destino o fracasso.   
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Apesar da Academia Imperial de Belas-Artes ter fracassado nas duas tentativas 

de incluir a classe popular em suas aulas, o Liceu de Artes e Ofícios de 

Bethencourt da Silva (1831-1911) no Rio de Janeiro, criado em 1856, conseguiu 

fazer com que a classe popular frequentasse suas aulas. O Liceu de Artes e 

Ofícios conseguiu conquistar a confiança da classe popular o que resultou em um 

enorme número de matrículas dessa classe social nos cursos do Liceu de Artes e 

Ofícios no seu primeiro ano de funcionamento, formando assim os artesões e 

também os artistas que vinham da classe operária.  

Até o período de 1870 não tem contestações sobre o modelo que a Academia 

Imperial de Belas-Artes adotou para ensinar arte, tal modelo da Academia foi em 

partes utilizado nas escolas secundárias particulares, onde a metodologia 

dominante era copiar retratos de santos, estampas europeias e pessoas 

importantes. As estampas europeias trabalhadas mostravam paisagens 

europeias, que eram desconhecidas aos alunos, que estavam acostumado a uma 

paisagem de meio ambiente tropical. Apesar dos alunos não conhecerem a 

paisagem europeia se trabalhava com ela na Academia Imperial de Belas-Artes 

para que os alunos valorassem esteticamente a natureza da Europa e 

considerasse rude e depreciativa a natureza do Brasil.  

3.2 AS CRÍTICAS AO ENSINO DE ARTE DO PERÍODO IMPERIAL E A 

PROPOSTA DOS LIBERAIS 

A partir de 1870 e 1880 começa a se ter críticas do ensino de arte até então 

difundido. Surgiu nessa época as críticas dos liberais sobre o ensino de arte, que 

eram contrários a visão do ensino da arte na escola como adorno cultural.  Os 

liberais defendiam a ideia de que o objetivo da arte na escola era visar uma 

educação popular para o trabalho e começaram uma campanha para que o 

ensino do desenho se tornasse obrigatório no ensino primário e secundário. 

Também nesse período houve a criação do Partido Republicano, que criticou 

vários aspectos do Brasil Império, incluindo o sistema educacional, e o discurso 

dos abolicionistas sobre a necessidade de se ter uma educação para os escravos 

e o povo, tendo como principais discussões a alfabetização e a educação para o 
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trabalho, visando aqui o ensino de desenho como forma de preparar o indivíduo 

para o trabalho industrial. 

Segundo UNESP (2011) os liberais buscaram nos modelos de Walter Smith para 

construir o ensino de arte, visando um modelo que unisse criação e técnica, isto 

é, a união entre a arte e sua aplicação na indústria. As orientações de Smith para 

o ensino de arte popular era conceber ele como o ensino de desenho, que seria 

uma preparação para o ensino de design. Os principais divulgadores das ideias e 

modelos de Smith no Brasil foram o Jornal O Novo Mundo, Rui Barbosa com seus 

Pareceres da reforma do ensino primário e secundário e Abílio César Pereira 

Borges com seu livro: Geometria Popular.  

O Jornal Novo Mundo publicou vários artigos mostrando a necessidade de seguir 

as orientações de Smith e tornar o ensino de arte como o ensino do desenho 

geométrico, visando sua utilização na indústria. O Jornal destacou a importância 

que Smith dava aos exercícios geométricos nas aulas de desenho e que, como 

defendia Smith, todos tinham a capacidade para desenhar e também sobre o 

desenho geométrico para a indústria ser um meio de popularizar a arte e de 

melhorar a qualidade da produção industrial brasileira.  

Rui Barbosa ao escrever seu Pareceres sobre a reforma da educação primária e 

secundária chegou a usar o livro de Smith, Art education: scholastic and industrial, 

publicado em 1872. Barbosa utilizou esse livro de Smith para justificar a 

importância do desenho. Rui Barbosa ainda citou as ideias de Smith para 

escrever as recomendações metodológicas do ensino do desenho. 

Também Abílio César Pereira Borges para escrever seu livro: Geometria popular 

baseou-se nos Pareceres de Rui Barbosa e das ideias de Walter Smith (1873).  

Em seu livro Abílio (UNESP, 2011, p. 13) escreveu que: 

O estudo propunha que o desenho começasse por linhas verticais, 
horizontais, oblíquas, paralelas, enfim, pelo que Smith, citado por 
Borges, chamava de alfabeto do desenho. Seguia-se o estudo dos 
ângulos, triângulos, retângulos, numa gradação idêntica à 
proposta por Smith, acompanhando o traçado com definições 
geométricas como o próprio Smith recomendava. Seguiam-se 
ditados e exercícios de memória idênticos aos do livro de Smith. 
Depois de estudar quadrados e polígonos, ele introduzia 
ornamentos e análises de folhas em superfície plana. Os 
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exemplos botânicos eram organizados em forma de diagramas 
exatamente como o livro de Smith. Ele ainda propunha o traçado 
de gregas, rosáceas, repetições verticais, repetições horizontais, 
formas entrelaçadas. Alguns objetos simples (vasos de água, 
bacias etc.) tendo formas geométricas como Smith prescrevia, 
eram propostos para desenhar. Finalmente, eram apresentados 
ornamentos e elementos arquitetônicos em diagrama (portais, 
arcos, colunas) de diferentes períodos, principalmente barrocos e 
neoclássicos. Os ornamentos como motivos para o trabalho em 
ferro eram também usados por Smith. Os elementos 
arquitetônicos não eram apresentados no seu manual mas foram 

recomendados por ele no livro . 

(UNESP, 2011, p. 13). 

Percebe-se que o livro apresentava uma ideologia de arte completamente voltada 

para o desenho geométrico e entende-se que nas escolas tal concepção também 

foi exaltada, por conta do livro Geometria popular de Borges ter sido usado pelas 

instituições escolares até 1959, tendo quarenta e uma edições publicadas. O livro 

tinha como objetivo difundir nas escolas brasileiras o desenho geométrico e 

educar o povo para trabalhar na indústria.  

3.3 A ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES E A PROPOSTA DOS 

POSITIVISTAS 

Para Barbosa (1978) outro grupo que junto com os liberais irão defender novas 

propostas para o ensino após a criação da Republica, mesmo que as concepções 

dos dois grupos fossem diferentes, são os positivistas. Os positivistas defendiam 

que algo só era válido se pudesse ser observado e medido quantitativamente. As 

ideias positivistas foram defendidas por pessoas que estavam governando o país, 

o que fez as ideias positivistas se firmarem e influenciarem as reformas 

educacionais dessa época. Um positivista que liderou uma reforma educacional 

foi Benjamin Constant, por seguir ideias positivistas ele deu ênfase as ciências do 

que a arte, por conta disso o ensino de arte teve incluído em seu currículo o 

desenho geométrico, o desenho de observação e as técnicas de desenho. A arte 

para os positivistas brasileiros desse período foi entendida como uma forma de 

desenvolver o raciocínio lógico, se fosse trabalhada por meio das ideias 

positivistas, porque, assim, a imaginação seria subordinada a observação, 

levando o indivíduo a entender e identificar as leis que governam as formas.   
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Outro motivo por ter-se como foco o desenho geométrico no ensino de arte é a 

melhoria de mão de obra para as indústrias brasileiras. Para Barbosa (1979) um 

exemplo nítido da influência dos positivistas no ensino de arte brasileiro, que 

focava-se nos desenhos geométricos é a bandeira do Brasil, por conta dela ter em 

sua essência as formas geométricas.  

Pode-se perceber que tanto os liberais como os positivistas davam ênfase no 

desenho geométrico para ser utilizado nas indústrias e que buscaram influencias 

norte americanas. Com a Reforma Republicana na Escola Nacional de Belas-

Artes (1890) as ideias liberais ganham das ideias positivistas, fazendo com que as 

ideias liberais regulamentassem as diretrizes do desenho da escola secundária, 

por meio da Reforma Educacional de 1901: o Código Epitácio Pessoa. Tal Código 

vigorou por nove anos. O Código Epitácio pessoa juntou as ideias positivistas e 

liberais. Porém o Código traz muito das ideias liberais de Rui Barbosa, trazendo 

partes transcritas do Pareceres de Barbosa, que foi feito a partir das ideias de 

Walter Smith. O Código definiu que a propostas metodológica do ensino de 

desenho teria noções básicas de Geometria. Podemos perceber isso ao ler o que 

cada ano irá trabalhar: 

Assim o primeiro ano deveria compreender: desenho a mão livre 
com aplicação especial ao ornato geométrico plano; o segundo 
ano, estudos de sólidos geométricos acompanhados do princípios 
práticos de execução das sombras e ornatos em relevo; no 
terceiro ano, desenho linear geométrico, elementos de perspectiva 
prática a vista; no quarto ano, elementos de desenho geometral 
ou da representação real dos corpos. (BARBOSA, 1978, P. 80) 

Tal reforma na educação ainda torna obrigatório as provas gráficas de desenho a 

cada final de ano letivo, para ver se o aluno iria para a série seguinte ou não, da 

mesma forma que era feita com as outras matérias, que tinha provas escritas ou 

orais. A educação do desenho na escola primária encontra-se com uma 

dualidade: há duas orientações, que lutavam para se impor, a baseada no 

desenho natural e a baseada no desenho geométrico. Já sobre a educação 

popular técnica e profissional, oferecido pelas dezenove Escolas de Aprendizes e 

Artífices que foi criada pelo Governo Federal no ano de 1909, as ideias liberais 
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foram dominantes, propondo o ensino do desenho geométrico, o desenho da 

figura, o desenho de ornatos, da máquina, da arquitetura civil e da naval. 

3.4 O MODERNISMO, A ESCOLA NOVA E A RENOVAÇÃO DO ENSINO 

DA ARTE NO BRASIL 

A grande renovação do ensino de arte no Brasil, abordando também as 

metodologias de ensino, foi, segundo Barbosa (1979), o modernismo brasileiro, 

que começou com a Semana de Arte Moderna em 1922 no Teatro Municipal de 

São Paulo. As obras que foram expostas na Semana de 22 tinham a intenção de 

fugir dos modelos artísticos europeus encontrado no país na época. As obras 

dessa exposição trouxeram como elementos a valorização do país, por meio dos 

elementos nacionais, e cores vivas com o objetivo de criar uma arte mais 

brasileira e criticar a arte puramente técnica. Foi durante o período do 

Modernismo que: 

Com a crise político-social contestatória da oligarquia e a tentativa 
de instauração de um regime mais democrático, uma reflexão 
sobre o papel social da educação aflora novamente. Desta vez é a 
educação primária e a escola que se tornam o centro das 
atenções reformistas através do movimento que ficou conhecido 
pelo nome de „escola nova‟. Defendia-se, então, o mesmo 
princípio liberal de arte integrada no currículo, ou melhor, de arte 
na escola para todos. Entretanto, enquanto os liberais tinham 
como objetivo o ensino dos aspectos técnicos do desenho para 
preparar para o trabalho, a „escola nova‟ defendia a ideia da arte 
como instrumento mobilizador da capacidade de criar ligando 
imaginação e inteligência (UNESP, 2011, p. 15). 

É importante ressaltar que a Escola Nova apresentava uma nova concepção de 

arte, enquanto elemento como capaz de desenvolver as habilidades de criação, 

imaginação e inteligência do indivíduo. No quarto capítulo do trabalho será 

traçado um paralelo entre esta proposta da Escola Nova e as concepções mais 

aprofundadas da psicologia da arte de Vygostky. 

A Escola Nova buscava seus pressupostos teóricos nas obras de John Dewey, 

que podem ser considerado como naturalista. O movimento escolanovista 

brasileiro utilizou do livro de Dewey, The School And Society (1974), para 

construir uma metodologia de ensino de arte, que foi explicado pelo livro de Nereo 
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Sampaio, intitulado de Desenho Espontâneo das Crianças: considerações sobre 

sua metodologia. O método descrito no livro era: 

[...]Dewey recomenda a estimulação dos impulsos naturais da 
criança para o desenho através dos processos mentais de 
reconhecimento e reflexão. Nereo Sampaio declarava que seu 
método consistia em deixar a criança se expressar livremente, 
desenhando de memória e depois fazê-la analisar visualmente o 
objeto desenhado para, em seguida, executar um segundo 
desenho integrando, neste último, elementos observados do 
objeto real. O autor tenta resumir em sua tese as idéias de Dewey 
que embasavam seu método (UNESP, 2011, p. 16). 

A metodologia para o ensino de artes de Sampaio ganhou grande destaque com 

a Reforma Educacional de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1929). 

Azevedo usou as ideias de Sampaio em sua reforma, referendando a 

compreensão de Sampaio de que o desenho devia ser espontâneo e seguido de 

apreciação naturalista. A Reforma Educacional de Fernando de Azevedo exerceu 

influência nas demais reformas em todo o Brasil. Outras reformas que 

mencionavam as ideias de Dewey foram: Reformas de Atílio Vivacqua no Espírito 

Santo, a Reforma de Carneiro Leão em Pernambuco e a de Francisco Campos, 

em Minas Gerais.  

Outros que usaram as ideias de Dewey foram os modernistas Mário de Andrade e 

Anita Malfatti, quando o primeiro criou ateliês para crianças nos Parques Infantis e 

na Biblioteca Infantil e com as classes de artes de Anita na Escola Americana, 

atualmente denominado colégio Mackenzie. Ainda sobre esses dois modernistas, 

tem-se nesse período uma mudança principal do ensino da arte, que é o 

surgimento da livre-expressão infantil, que foram defendidas e divulgadas pelos 

modernistas Mário de Andrade e Anita Malfatti.  

Sobre livre- expressão infantil, ela começou em 1917, quando Anita Malfatti expos 

em 1917/18 as obras feitas pelas crianças junto com suas obras, fazendo com 

que a produção artística infantil tivesse o mesmo valor e status que as produções 

de um artista. A ideia da livre-expressão infantil trouxe para o ensino de arte que a 

arte tem como objetivo permitir e levar a criança expressar suas ideias e 

sentimentos. Ainda para Barbosa (1979) o ensino de arte nessa época também foi 

entendido como tendo a missão de promover seções terapêuticas nos alunos.  As 
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ideias da livre-expressão infantil foram divulgadas por educadores, psicólogos e 

artistas, como os modernistas, já citado, Anita Malfatti e Mário de Andrade.  

3.5 A ESCOLA BRASILEIRA DE ARTE E O MOVIMENTO DAS 

ESCOLINHAS DE ARTE 

Seguindo as ideias da livre-expressão infantil, Augusto Rodrigues cria em 1948 as 

Escolinhas de Arte no Brasil, que teve como objetivo desenvolver a capacidade 

de criar nas crianças.  Esse espaço era de educação informal, que permitia que 

as crianças se expressassem como quisessem, sendo ensinado somente as 

técnicas artísticas. Apesar desse ensino de arte diferente do que se tinha ocorrer 

em espaços não escolares ele influenciou professores do ensino formal. Sobre o 

ensino formal de arte na época do modernismo, ele era chamado de desenhos e 

arte manuais que tinha como foco ensinar as técnicas de desenho e de 

artesanato.  

Para Barbosa (1979) alguns professores que lecionavam artes, que defendiam a 

livre-expressão infantil, entendiam e enfatizavam a necessidade da criança ser 

livre para se expressar artisticamente como o único jeito de formar o observador 

artístico. Para formar o observador artístico tais professores entendiam que era 

necessário proteger as crianças da arte adulta, porque a arte adulta poderia 

contaminá-las, deixando longe dessa arte as crianças manteriam sua inocência 

artística e estética.  

Segundo UNESP (2011) antes de surgir as Escolinhas de Arte teve-se no final 

dos anos 1920 e começo de 1930 as primeiras tentativas de ter-se uma escola, 

que fosse especializada, de arte para crianças e adolescentes.  Que foi o que 

inaugurou a arte como atividade extracurricular. Tem-se assim a inauguração da 

Escola Brasileira de Arte, que funcionava em uma sala anexa à escola João 

Kopke. Nessa sala, que era a Escola Brasileira de Arte, crianças de escolas 

públicas, de idade entre oito e catorze anos, podiam estudar gratuitamente 

música, pintura e desenho. Porém, só era aceito na Escola Brasileira de Artes as 

crianças que possuíssem talentos artísticos, para entrar era realizado uma prova 

para ver se a criança tinha talento ou não.  
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Voltando para o ano de 1948, foi nesse período que surgiu várias escolas e 

ateliês para crianças, entre elas a já mencionada e discutida Escolinha de Arte de 

Augusto Rodrigues. Como as Escolinhas de Arte se multiplicaram por todo Brasil, 

foi criado o Movimento Escolinhas de Arte (MEA), que partindo de argumentos 

psicológicos tentava convencer as escolas comuns à adotarem as concepções de 

ensino de arte das Escolinhas de Arte: deixar a criança se expressar livremente. 

Novamente pode-se perceber que os modernistas foram os que mais 

aproximaram suas concepções de arte da psicologia, tentando entender e explicar 

a arte em uma vertente psicologia, fugindo assim de uma arte que fosse somente 

por beleza ou técnica.  

Algo que o MEA desencadeou foram as discussões sobre os programas ofertados 

pelas Secretárias de Educação e Ministério de Educação, que limitavam a 

autonomia dos professores. Por conta disso, em 1948, foi solicitado à Lúcio Costa 

(que fez o plano urbanístico da cidade de Brasília) que construísse um programa 

de desenho para o ensino secundário. Costa elaborou o programa a partir das 

ideias de Bauhaus para articular o desenvolvimento da técnica e criação e para 

desarticular a identificação que a arte tinha com a natureza. O programa 

elaborado por Costa nunca foi utilizado pelo Ministério da Educação e só foi 

influenciar o ensino da arte depois de dez anos, em 1958.  

Finalizando esse capítulo entende-se que a história do ensino da arte no Brasil, 

compreendendo o período da Brasil Colônia até o final do Modernismo, só foi se 

fundamentar em uma arte mais humanística em 1922 com os artistas modernistas 

brasileiros e com as contribuições da Escola Nova, sendo superado neste 

momento a arte inspirada nos modelos europeus do período Colonial e Império e 

a arte técnica defendida pelos liberais e positivistas no Brasil República.  

Também foi abordado nesse capítulo que o Modernismo foi o principal processo 

de renovação do ensino da arte, pois foi além de um ensino tradicional e técnico 

voltado para a elite brasileira para um ensino de arte com preocupações mais 

artísticas que envolvia a criação e a participação popular. O Modernismo também 

foi o período que trouxe a ideia da criança como criadora de arte, que foi o 

movimento da livre expressão infantil, que resultou na criação das Escolinhas de 

Arte no Brasil, ou seja, foi esse movimento que começou a considerar as 
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capacidades de imaginação e criação da criança, sendo tais capacidade 

explicadas por Vygotsky posteriormente.  
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4 – AS PREOCUPAÇÕES SOBRE A ARTE BRASILEIRA NAS CARTAS DE 

MÁRIO DE ANDRADE 

Esse capítulo trata sobre a análise dos documentos pesquisados: as 

correspondências de Mário de Andrade para as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do 

Amaral. Diante deste movimento aqui rapidamente apresentado questionamos se 

os modernistas estavam propondo alguma alteração para o ensino da arte nas 

escolas brasileiras; e ainda se as concepções modernistas sobre a arte 

influenciaram no processo educativo relacionado à arte e à educação como um 

todo. 

4.1 AS CARTAS COMO DOCUMENTOS PARA ANÁLISE 

Para se fazer a pesquisa e análise das cartas de Mário de Andrade para Anita 

Malfatti e Tarsila do Amaral, nos anos de 1922 até 1940, utilizou-se o método de 

pesquisa documental, que segundo Fonseca (2002) é uma pesquisa que utiliza 

fontes diversificadas e dispersas que não tiveram um tratamento analítico. Essas 

fontes sem tratamento analítico podem ser: jornais, relatórios, tabelas, 

estatísticas, filmes, fotografias, pinturas, vídeos, tapeçarias, cartaz e cartas. 

Entretanto, a pesquisa documental demandou a utilização da pesquisa 

bibliográfica para a identificação dos elementos a serem analisados neste 

trabalho. Fonseca (2002) define tal pesquisa como aquela que parte do 

levantamento de referencial teórico que já passou por uma análise, como 

publicações escritas e eletrônicas, livros, artigos científicos e sites. Tal exercício 

apresentado especialmente nos capítulos anteriores ofereceu subsídio para a 

análise dos documentos selecionados.  

Apesar de alguns estudiosos considerarem esses dois tipos de pesquisas 

parecidos elas se diferenciam, como uma diferença principal podemos utilizar as 

palavras dos estudiosos Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p, 6): 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. 
O elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa 
bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores 
sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a 
pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 
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receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa 
é a principal diferença entre a pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica. 

Após compreender os dois tipos de pesquisas que foram utilizados e sua principal 

diferença definiu-se por analisar as correspondências trocadas por Mário de 

Andrade, que apresentavam seu relacionamento com as pintoras Anita Malfatti e 

Tarsila do Amaral, para quem as cartas eram direcionadas. Na sequência 

procura-se destacar aspectos relativos ao ensino da arte e as características do 

modernismo por meio da análise (em anexo) de um total de cinquenta e três 

cartas captadas nos livros Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do 

Amaral, publicado em 2001, e Mário de Andrade: Cartas a Anita Malfatti, tendo 

sua publicação no ano de 1989. O recorte temporal escolhido para a análise das 

cartas se refere aos documentos produzidos entre 1922 e 1940, momento 

imediatamente posterior à semana de arte moderna. 

4.2 O RELACIONAMENTO DE MÁRIO DE ANDRADE COM AS PINTORAS 

ANITA MALFATTI E TARSILA DO AMARAL 

Após compreender a situação política que surgiu o Modernismo, tendo seu início 

com a Semana de 22 em São Paulo e sobre o histórico do ensino de arte, 

destaca-se aqui o Modernismo como um momento de suma importância para a 

mudança do ensino de artes no Brasil, pois é nesse período que começou a ser 

divulgada a arte infantil, tendo como principais divulgadores os artistas Mário de 

Andrade e Anita Malfatti, denota-se a criação de uma arte de cunho brasileiro, 

com críticas à arte puramente técnica em um movimento de renovação que 

culmina com a criação das escolinhas de arte. É diante deste cenário que a 

pesquisa a partir das cartas de Mário de Andrade para Anita Malfatti e para 

Tarsila do Amaral foi encaminhada, entendida enquanto um documento de foro 

íntimo, torna-se relevante destacar o relacionamento entre os autores que pode 

ser captado nos documentos. 

Por Mário de Andrade estar envolvido na arte infantil e ser um dos modernistas 

que mais mandavam cartas para escritores, escultores e pintores modernistas, 

escolheu-se as cartas que Mário de Andrade enviou para as amigas Anita Malfatti 
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e Tarsila do Amaral, ambas pintoras que contribuíram para o Modernismo 

Brasileiro, para analisar. A análise tem como objetivos perceber se Mário de 

Andrade e os outros modernistas estavam preocupados com as relações entre 

arte e educação, especialmente no contexto escolar e também perceber quais 

eram as reflexões sobre a arte apresentada por Mário de Andrade e os 

modernistas nos períodos identificados nas cartas (1922-1940). 

Figura 1 – Carta com Poema que retrata o relacionamento entre os modernistas 

 

Quanto ao relacionamento de Mário de Andrade com as pintoras, destaca-se a 

amizade que mantinha com Anita Malfatti, sua melhor amiga, eles se conheceram 

quando Mário de Andrade foi a exposição de 1917 de Anita Malfatti em São 

Paulo. O escritor chegou a visitar a exposição da pintora mais de três vezes, duas 

vezes sozinho e uma vez com um amigo. Após eles se encontrarem nessa 
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exposição ficaram amigos e foram trocando cartas ao longo dos anos, 

principalmente porque Anita viajou para Paris em 1923 para estudar, tendo o 

Pensionato Artístico do Estado de São Paulo financiado seus estudos por cinco 

anos em Paris. Nas cartas pode-se perceber como Mário de Andrade e Anita 

Malfatti são amigos íntimos, porque Mário de Andrade sempre se refere a ela com 

apelidos carinhosos, entre eles Anitoca e Anitinha. Também percebe-se a 

intimidade dos dois por Mário de Andrade falar sobre qualquer assunto com a 

amiga, até mesmo sobre as telas de Anita Malfatti e as críticas que ela recebeu 

dos outros modernistas por focar-se no academicismo, tendência que os 

modernistas brasileiros criticavam. Por último percebe-se como Anita Malfatti se 

preocupava com a amizade que ela tinha com Mário de Andrade, porque várias 

vezes ele a escreveu indicando que não precisava ter ciúmes dos amigos novos 

que fazia, porque ele nunca iria esquecê-la e também o ciúme da pintora por 

Mário de Andrade gostar muito das telas que ela fazia. 

Já a relação de Mário de Andrade com a segunda pintora, Tarsila do Amaral é de 

caráter menos íntimo em comparação com a que tinha com Anita Malfatti, por 

conta de Mário de Andrade ter tido uma briga com o marido de Tarsila, o escritor 

Oswald de Andrade. Apesar de não terem tanta intimidade percebe-se que Mário 

de Andrade considerava muito Tarsila do Amaral, pois perguntava da amiga, 

sobre seu trabalho, desejava o bem dela e de Oswald de Andrade, deixava 

poemas e escrevia de forma poética para a amiga. 

Nas cartas percebe-se que Mário de Andrade e Tarsila do Amaral sempre 

queriam informações sobre manifestações artísticas que estavam acontecendo, 

Tarsila do Amaral perguntava sobre as críticas literárias e exposições artísticas 

que estavam ocorrendo no Brasil e Mário de Andrade pedia informações sobre as 

manifestações de arte que Tarsila do Amaral via pela Europa. Em ambos os 

casos, nas cartas para as pintoras nota-se como Mário de Andrade tinha um 

enorme desejo e curiosidade sobre a arte que acontecia fora do Brasil e também 

sobre o que as amigas estavam pintando, ele chegava a implorar para Anita 

Malfatti mandar uma foto de uma de suas telas. 

Outro fator importante neste destaque do relacionamento de Mário de Andrade 

com Anita Malfatti e Tarsila do Amaral é o fato de que Anita Malfatti e Tarsila do 
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Amaral terem entrado em conflito após elas irem para Paris estudar, por conta de 

seguirem tendências artísticas opostas. Estes pormenores dos relacionamentos 

entre os modernistas indicam que os sujeitos viviam intensamente a produção 

artística, dialogavam com seus parceiros e amigos sobre suas produções e 

estavam preocupados com a renovação da arte como um todo. 

4.3 NAS CARTAS - O RETRATO DO MODERNISMO BRASILEIRO 

Após a leitura das cinquenta e três cartas de Mário de Andrade entre as pintoras 

modernistas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral percebeu-se que os modernistas, 

desde o começo do Modernismo (1922) estavam preocupados em dialogar sobre 

as novas artes encontradas no exterior, as pintoras estavam focadas em estudar 

as novas tendências artísticas para poder incorporá-las em seu estilo e assim 

fazer uma arte de cunho brasileiro. Neste sentido, se pode perceber que os 

brasileiros começaram a se conceber como criadores de arte e não somente 

como copiadores das artes vistas no exterior, como acontecia nos períodos 

anteriores ao do Modernismo Brasileiro. 

A importância que os modernistas davam para o Brasil e a capacidade do 

brasileiro criar a arte propriamente brasileira é percebida na carta, datada 15 de 

novembro de 1923 de Mário de Andrade para Tarsila e Oswald de Andrade: 

Abandona Paris! Tarsila! Tarsila! Vem para a mata-virgem, onde 
não há arte negra, onde não há também arroios gentis. Há MATA 
VIRGEM. Criei o matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é que o 
mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam. 
(2001, p. 79) 
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Figuras 2 e 3 – Carta de Mario de Andrade para Tarsila 
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Esta mesma preocupação de Mário de Andrade é observada na carta de 16 de 

junho de 1923, também para Tarsila do Amaral, onde Mário de Andrade 

aconselha Tarsila do Amaral a não seguir somente uma tendência artística e sim 

acrescentar um pouco de cada tendência em sua própria arte. Essa preocupação 

em fazer uma arte de caráter brasileiro e fugir da arte técnica também é 

encontrada na carta de Mário de Andrade para Anita Malfatti (01 de abril de 

1939), na qual o escritor de forma delicada critica a arte da amiga, por ela estar 

seguindo uma tendência acadêmica da arte, uma arte puramente acadêmica, 

Mário de Andrade pede para a amiga deixar a arte como somente técnica e aderir 

a uma arte que seja dela, uma arte que demonstre quem é Anita Malfatti. 

[...] O artista não é “transmissor” de beleza, é criador. Transmitir a 
gente pode transmitir, de-fato, em elementos alheios e sabor de 
outra gente, mas criar só pode ser com suas próprias forças. [...] 
Mas arte, que não é só beleza, por mais pensada, é feita com 
carne, sangue, espírito e tumulto de amor. (1989, p. 145-146) 

Quando Mário de Andrade orienta a amiga a criar uma arte que revele sua 

identidade, e não puramente técnica, percebemos os modernistas brasileiros se 

aproximando de uma concepção arte mais humanística, que aprofundada no 

capítulo seguinte deste trabalho, porque a artista precisava criar algo que fosse 

seu, trabalhando assim o desenvolvimento do psiquismo e elevando suas 

habilidades de criação, imaginação, emoção, percepção e abstração, algo que a 

arte enquanto técnica não desenvolve. 

Nas cartas para as amigas se percebe a necessidade que Mário de Andrade tinha 

em saber sobre o que estava acontecendo no mundo artístico no exterior e saber 

no que as amigas estavam trabalhando, quais tendências artísticas elas estavam 

adotando e como estavam seus desenhos e pinturas. Mário de Andrade pede em 

três cartas (02/06/1924; 17/09/1924; 04/10/1925) para Anita Malfatti mandar 

desenhos e fotos de seus quadros e, também, em três cartas (11/01/1923; 

20/05/1923; 01/12/1924) para Tarsila do Amaral mandar seus trabalhos. É 

importante ressaltar que Tarsila informou Mário de Andrade sobre a arte muito 

mais que Anita, por meio de cartas, elas destacavam o que viam e conheciam no 

exterior. Tal fato pode ter ocorrido porque Tarsila viajava mais vezes que Anita 
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Malfatti para o exterior, e desta forma, teve contato com mais lugares e 

produções. 

Ainda sobre Anita Malfatti e Tarsila do Amaral estarem focadas nos seus estudos 

de pintura, buscando conhecer as novas tendências artísticas que estavam 

vigorando no exterior, observa-se a importância deste conhecimento adquirido 

pelas pintoras especialmente quando elas voltavam de suas viagens e expunham 

no Brasil. O conhecimento sobre as novas influências artísticas que aqui 

chegavam também ficou registrado quando os jornais brasileiros divulgavam as 

exposições que Anita Malfatti e Tarsila do Amaral faziam no exterior ou nas 

produções e artigos que Mário de Andrade escrevia e publicava com destaques 

sobre os trabalhos das amigas, um dos artigos de Mário de Andrade sobre Tarsila 

do Amaral, publicado em 1927 no Diário Nacional, demonstra como ele 

considerava a amiga uma importante fundadora da arte de caráter propriamente 

brasileiro: 

No movimento das artes brasileiras uma pessoa que tomou desde 
logo uma posição excepcional foi a sra. Amaral de Andrade. Nome 
que quase ninguém conhece.... É que a ilustre pintora só é 
conhecida por Tarsila e assim subscreve os quadros que faz. 
Tarsila é um dos temperamentos mais fortes que os modernos 
revelaram pro Brasil. [...]. Pode-se dizer que dentro da história da 
nossa pintura ela foi a primeira que conseguiu realizar uma obra 
de realidade nacional. (AMARAL, 2001, p. 131) 

Outro fator a perceber com a análise das cartas é que os modernistas que 

estavam no Brasil sempre se reuniam, ou na casa de Mário ou nos chás de terça-

feira oferecidos pela Dona Olívia, aristocrata do café e mecenas dos modernistas 

brasileiros, para conversarem e discutirem sobre a arte, principalmente a arte 

moderna. Mário de Andrade comentou sobre esses encontros na carta para Anita 

Malfatti de 21/08/1923. 

Ressalta-se que Mário de Andrade faz referências à Dona Olívia em várias cartas 

para Anita Malfatti, nas quais menciona os encontros na casa da aristocrata, e 

viagem realizada com ela, em 1927, para o Amazonas e Rio de Janeiro. Comenta 

ainda a festa realizada na casa da mesma para apresentar uma violinista francesa 

para os modernistas brasileiros.  



41 
 

 
 

Ainda se percebe que o Modernismo aproximou pessoas que pensavam a arte, 

nas dimensões de pintura, escultura e arquitetura, com as pessoas da literatura 

brasileira. Houve uma troca de conhecimentos e informações muito grande entre 

artistas e escritores. O grupo dos modernistas era composto por pensadores da 

literatura, que escreviam livros, artigos e trabalhavam em jornais e revistas, e 

também por pessoas que pensavam a arte, os artistas.   

Finalizando sobre as viagens do exterior para estudar as novas tendências 

artísticas, notou-se que Mário de Andrade conviveu com vários amigos 

modernistas que viajaram para estudar em Paris, além de Anita Malfatti e Tarsila 

do Amaral têm-se os modernistas: Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Ronald 

de Carvalho, Souza Lima, Zina Aita, Di Cavalcanti, Yan de Almeida, Dona Olívia e 

Sérgio Milliet. É importante ressaltar, mais uma vez, que tais modernistas 

estudavam as novas tendências do exterior e voltavam para o Brasil para criar 

uma arte que fosse propriamente brasileira e não trazer e produzir uma cópia da 

arte encontrada no exterior. 

Por último, mas não menos importante, temos a declaração que Mário de 

Andrade faz na carta para Anita Malfatti (07/01/1925) onde ele deixa claro sua 

preferência por explorar e conhecer o Brasil, para que isso ajudasse na sua 

literatura modernista, quando ele relata que em vez de usar seu dinheiro para 

viajar para a Europa ele preferia fazer uma viagem longa pelo Brasil, conhecer o 

Amazonas ou a Bahia, viagem que ele faz em 1927 acompanhado de Dona Olívia 

e Dulce, filha de Tarsila do Amaral. 

Nas cartas analisadas percebe-se vários movimentos e preocupações de Mario 

de Andrade sobre a produção artística nacional: ele considerava importante os 

modernistas não ficarem em uma arte técnica; que os artistas não ficassem 

somente em uma tendência e sim que criassem a sua tendência e estilo; o 

escritor julgava de extrema necessidade a criação de uma arte brasileira; defendia 

que era necessário conhecer todas as regiões do Brasil e não somente o exterior 

e também divulgou a livre expressão infantil no país. 

Concluindo, foi possível perceber nas cartas que Mário de Andrade não estava 

preocupado no momento entre 1922 e 1940 em mudar a forma como o ensino de 
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artes se dava nas escolas brasileiras. Ele estava preocupado em criar uma 

produção de arte que tivesse características propriamente brasileiras e adquirir 

conhecimentos externos com as notícias artísticas enviadas pelas amigas.  

Na análise das cartas escritas por Mário de Andrade percebeu-se que os 

modernistas brasileiros também não tinham como preocupação principal mudar o 

ensino de artes e sim conhecer as novas tendências artísticas para aprimorar sua 

arte e fugir da arte puramente técnica, que era algo que os modernistas 

brasileiros criticavam, chegaram a criticar Anita Malfatti por ela fazer algumas 

telas puramente técnicas. Desses modernistas que foram para fora estudar nota-

se que são pintores, escultores e escritores e que o Governo de São Paulo 

financiava seus estudos, como o caso de Anita, ou seja, o governo também tinha 

interesses para que os artistas estudassem e construíssem uma arte brasileira, 

para que assim o ensino de artes fosse mudado, fugisse da técnica.  

Ao analisar que os Modernistas queriam romper com a arte técnica, trazendo para 

a arte e para o desenho um significado, não meramente apreciação, mas sim uma 

forma de expressão, lembrando que Mário de Andrade e Anita Malfatti defendiam 

a livre expressão infantil, que defendia a criança como capaz de produzir arte, e 

que foi influenciada pela psicologia e pedagogia, podemos perceber que os 

Modernistas começaram a se aproximar de uma arte de cunho formativo, que foi 

explicada por Vygotsky, quando ele trata sobre a psicologia da arte, tal 

aproximação será melhor apresentada no próximo tópico. 
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5 – ENSAIO SOBRE O CARÁTER FORMATIVO DA ARTE - PARALELOS 

ENTRE A PSICOLOGIA DA ARTE E O MODERNISMO BRASILEIRO 

Esse capítulo retrata o reconhecimento da importância da arte para a formação do 

indivíduo e para a sociedade, que ocorre na primeira metade do século XX, 

especialmente relacionada aos aspectos psicológicos indicados por Vygotsky em 

aproximação com o movimento Modernista Brasileiro. Para discutir as 

contribuições formativas da arte naquele momento usaremos, como suporte, a 

teoria histórico-cultural, desenvolvida por Lev Vygotsky (1896-1934) que já foi 

apresentada no primeiro capítulo. Como já destacado anteriormente, as 

preocupações do autor sobre este tema foram abordadas no livro “Psicologia da 

Arte” publicado em 1925, porém, considera-se que as demais obras do autor 

contribuem para o melhor entendimento do caráter formativo da arte. 

5.1 PARA ALÉM DOS ELEMENTOS TÉCNICOS - A ARTE E A EMOÇÃO 

É notória as críticas que Vygotsky apresentou em relação aos processos artísticos 

tradicionais, para ele a arte possuía relação estreita com a emoção, a imaginação 

e a criatividade. Como vimos no capítulo que resgata a história da arte e 

educação no Brasil, os processos artísticos tradicionais baseavam-se em 

procedimentos técnicos. Já no início do século XX a emoção passará a oferecer 

subsídios para as produções de arte. 

Para se perceber a obra de arte, que é composta por determinada forma artística, 

é exigido que o indivíduo coloque em funcionamento o seu psiquismo. Vygotsky 

(1999) afirmou que a obra de arte é composta por determinados elementos, que 

para compreendê-la é necessária uma relação dialética entre pensamento, razão 

e emoção. 

Vygotsky entendeu as emoções como um fenômeno psicológico de origem 

cultural, mutável e ativo, que liga outros diversos fenômenos psicológicos entre si. 

O autor considerou a emoção como uma função psicológica superior, ou seja, 

culturalizada e que pode sofrer transformações e desenvolvimento. 

Para entender a importância da arte Vygotsky se reporta aos estudos de Marx 

que afirmava que o homem chega em seus sentidos desenvolvidos de forma 
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plena por meio dos objetos de cultura, no caso a arte, pois ela é um objeto 

cultural. Para Vygotsky, Marx defendia que a arte contribuía para o homem refinar 

seus sentidos, possibilitando que ele fique livre de seus instintos para criar novos 

princípios, como o princípio de beleza. Também para Marx a arte faz com que o 

sujeito eleve suas características de homem, permitindo não somente a 

humanização dos sentidos biológicos, mas também que o indivíduo desenvolva 

seus sentimentos. 

Retomando Vygotsky, ele não desconsiderava o aspecto biológico do homem 

para o desenvolvimento das emoções, mas ele não o tomava como sendo o único 

fator determinante para a construção das emoções. Vygotsky considerou, 

também, o desenvolvimento cultural e histórico. Vygotsky (2005) utilizou dos 

estudos do russo Smirnov, que contribuiu com a teoria histórico-cultural, escreveu 

sobre a diferença entre sentimento e emoção. Smirnov entendeu que o 

sentimento equivale as necessidades sociais e culturais produzidas pelo trabalho 

e ao longo da história, já a emoção corresponde as necessidades ligadas ao 

orgânico, ela está ligada a sensação.  Porém, como o homem vive em uma 

sociedade ele não possui nenhuma função psíquica que seja puramente instintiva 

e orgânica, por isso, para Smirnov, a emoção é cultural.  

Portanto entende-se que a arte provoca emoções conflitantes no sujeito e que 

quando ele supera tais emoções contraditórias há um salto qualitativo em seu 

psiquismo, fazendo que as emoções se tornem mais complexas e se transforme 

em sentimentos, ao mesmo tempo que altera a estrutura de sua consciência.  

Vygotsky entendeu que a emoção artística se envolve com outras funções 

psicológicas, uma delas a imaginação e por ter tal função psicológica a emoção 

artística se diferencia das outras emoções. 

Compreendemos que os modernistas brasileiros praticavam esta teoria de 

Vygotsky, porque eles em suas relações vivenciavam, sem medo, suas emoções 

intensamente, exemplo disso são as correspondências de Mário de Andrade para 

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, onde se têm os sentimentos de ciúmes, 

amizade, intimidade, romance e conflitos. Eles vivem e demonstram tais 

sentimentos muito nitidamente.  
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 Mário de Andrade em suas cartas escreve que a arte deve ser feita com corpo e 

sangue, isso demonstra que os modernistas entendiam que as produções 

artísticas deveriam se aproximar das emoções. Exemplo disso são os escritos do 

próprio Mário de Andrade, que ao vivenciar uma paixão por uma bela moça 

escreve vários poemas de amor.  

5.2 ENQUANTO PRODUTO CULTURAL - A ARTE E O SENTIMENTO 

SOCIAL  

Vygotsky por escrever em um contexto de revolução consegue perceber a 

potencialidade da arte como elaboração humana, ele entendeu que ela tem 

relação com a realidade. Partindo dessa compreensão se têm a arte ligada 

intrinsecamente com vida das pessoas e as relações sociais estabelecidas por 

elas em determinados períodos históricos, pois o artista pega esta realidade 

vivida por ele e trabalha partindo dela. Vygotsky (1999) escreveu que mesmo o 

artista partindo da sua realidade a obra de arte não é uma cópia fiel a realidade, 

mas sim algo novo, a obra de arte é o resultado da ação criativa que se 

transformou em produto cultural.   

Vygotsky defendeu que a arte não é algo divino, ela tem origem humana e vai 

refutar a concepção defendida por Tolstói (1828-1910), que é a teoria da arte 

como contágio, que defende que a função da arte é contagiar as pessoas com 

sentimentos. Vygotsky refutou essa teoria porque para ele a arte não é só um 

mero contágio, ela vai além, a arte tem a potencialidade de provocar mudanças 

no psiquismo das pessoas, provocando uma nova organização do mesmo e 

possibilitando que o sujeito eleve sua condição de indivíduo e como humano 

universal.  

A arte é entendida como produto cultural ao fazer a mediação entre o indivíduo e 

o gênero humano, ou seja, o artista ao produzir sua obra de arte cristaliza nela 

diversas atividades mentais de ordem complexa, as quais outros sujeitos podem 

se apropriar. Porém essa apropriação por não ser mecânica ou passiva precisa 

da mediação das relações sociais, que podem ser planejadas por vários 

mediadores, como os professores. 
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 Fischer (1976), seguindo tal linha de pensamento, dissertou que é por meio da 

arte que o homem se apropria do que já foi vivido, pois a arte expressa a 

experiência da humanidade e quando o homem se apropria dessas experiências 

ele conhece a si mesmo e o mundo.  Ainda para ele o homem só atinge sua 

plenitude quando apodera das experiências da humanidade, sendo a arte um 

meio que permite essa união entre o indivíduo e a humanidade. 

Vygotsky e Fischer compartilharam da mesma ideia de arte: como ela sendo ação 

intencional dos homens e tendo a capacidade de recriar a realidade e transformar 

o indivíduo. Para Vygotsky “a arte é uma espécie de sentimento social” (2001, p. 

308), ou seja, ela não é obra de um único homem, mas sim um objeto cultural, 

elaborada por meio de técnicas socialmente constituídas e é social no sujeito, 

pois a emoção fora do sujeito se dá por conta de um sentimento social que foi 

levado para fora do indivíduo, ele foi objetivado, materializado nos objetos 

artísticos, que assim se tornam objetos da sociedade.  

Sobre a arte ser social é importante entender que os artistas modernistas 

estavam em uma sociedade, eles eram sujeitos inseridos e atuantes socialmente 

que estavam propondo inovações em relação a arte. Eles organizavam eventos, 

viajavam, se reuniam e expressavam desejos de construir uma outra realidade de 

forma coletiva, eles não estavam isolados.  

Como os modernistas estavam em uma sociedade é importante compreender que 

seus processos artísticos eram articulados com as relações sociais que viviam e 

que eles participavam coletivamente da renovação da arte na sociedade brasileira 

do século XX, não estando nunca isolados.  

5.3 OS HOMENS E SUAS EXPERIÊNCIAS – A ARTE E A IMAGINAÇÃO 

Para finalizar esse capítulo é importante compreender que para Vygotsky “a 

imaginação deve ser considerada uma forma mais complicada de atividade 

psíquica, a união real de várias funções em suas peculiares relações” (2003, p. 

127) e a relação entre arte e imaginação. 

Vygotsky compreendeu que a imaginação tem uma ligação com a memória, será 

a memória e a experiência do sujeito que irá garantir os pensamentos 
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imaginativos dessa pessoa e que a imaginação é uma condição necessária para o 

homem realizar suas atividades mentais. Segundo Fernandes (2012) a 

imaginação faz parte da vida do homem, porque ela acompanha as ações e 

pensamento do sujeito e também porque ela transforma atividades de caráter 

comum em atividades surpreendentes através de antigas e novas soluções. O 

autor ainda defende que é a imaginação que oportuniza o homem modificar seu 

estado atual, voltando-se para o seu futuro.  

Para Vygotsky (1999) a imaginação permite o homem reelaborar e combinar 

experiências de vivências anteriores, atingindo assim um novo comportamento. 

Para o autor a criatividade do sujeito ocorre por meio das experiências de vida 

que o sujeito tem, por conta disso quanto mais experiências a pessoa viver maior 

será sua capacidade de imaginar. 

Kiran Egan (2007) e Fernandes (2012) defendem que no processo de imaginar se 

têm o encontro da memória, da percepção, da emoção, da metáfora e da origem 

de ideias e que por meio da imaginação que a pessoa conhece suas emoções, 

sentimentos e habilidades para transformar a realidade.  

Ferraz e Fusari (1999, 2010) escrevem que a arte, como processo criativo, é o elo 

de ligação do homem com a vida, pois é a arte que permite o homem conhecer e 

desenvolver sua capacidade de criação.  Os autores também concordam que a 

imaginação tem sua origem nas experiências que o sujeito já viveu. Explicando 

melhor como se constitui a imaginação para Vygotsky (2003, p. 107):  

[...] a principal diferença entre a imaginação e as demais formas 
de atividade psíquica humana consiste no seguinte: a imaginação 
não repete em formas e combinações iguais impressões isoladas, 
acumuladas anteriormente, mas constrói novas séries, a partir das 
impressões anteriormente acumuladas. Em outras palavras, o 
novo que interfere no próprio desenvolvimento de nossas 
impressões e as mudanças destas para que resulte uma nova 
imagem, inexistente anteriormente, constitui, como se sabe, o 
fundamento básico da atividade que denominamos imaginação.  

O autor compreendeu que a imaginação busca nas impressões, vivências e 

memórias anteriores do sujeito para criar algo novo ou uma impressão nova.  

Para Santos (2009) a experiência acumulada é material para a imaginação e 
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esclarece que para Vygotsky a imaginação é uma função superior, que depende 

das experiências do sujeito e que essas experiências na criança vão sendo 

acumuladas paulatinamente. Santos (2009) também explica que ao longo do 

desenvolvimento da criança a imaginação também vai se desenvolvendo, fazendo 

desde modo que a criança alcance o processo criativo na fase adulta, para ela 

(2009, P. 162): 

É interessante percebermos que a criança, ao imaginar, acredita 
mais no fruto de sua criação controlando-a menos, o que faz com 
que a imaginação na infância tenha seu processo criativo 
vinculado às vivências e experiências imediatas da criança. Nesse 
sentido, seria mais interessante dizer que, na idade adulta, a 
imaginação e o desenvolvimento da razão se tornam movimentos 
paralelos, desaparecendo, desse modo, a fantasia incondicionada 
da infância. Assim, à medida que a criança vai crescendo sua 
capacidade de imaginar está mais relacionada com o raciocínio, 
com o qual caminha com ele no mesmo passo. A função 
imaginativa prossegue adaptando-se às condições racionais 
subsidiando o processo de criação do humano.  

Santos (2009) ainda ressalta que não se pode esquecer que para a perspectiva 

histórico-cultural a imaginação não é sinônimo de memória, ela vai além porque 

cria algo novo partindo das experiências anteriores vividas pelo indivíduo. 

Os modernistas compreendiam isso e consideravam de extrema importância o 

processo de vivenciar várias experiências, exemplo são as viagens que os artistas 

modernistas faziam ao exterior e a necessidade, indicada por Mário de Andrade, 

de viajar pelo Brasil, conhecendo-o. Esses processos contribuíam para as 

produções de arte por alimentarem e estimularem a imaginação, que tem como 

base, segundo Vygotsky (2003), nas experiências e vivências do sujeito.  

Para o Modernismo já não bastava se situar em um ambiente fechado e aplicar 

técnicas corretas de pintura, desenho e escultura, era preciso conhecer o mundo 

e vivenciar outras realidades. 

Percebemos que tais indicativos da imaginação indo além da memória e se 

formando a partir das experiências e vivências da pessoa estavam nas 

preocupações de Vygotsky e nas relações e práticas dos modernistas brasileiros.  
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Para finalizar esse capítulo é importante entender que a imaginação é algo 

presente e importante na vida da humanidade, pois ela partindo das experiências 

desencadeia a criação do novo. Ela também permite que a pessoa reelabore seus 

sentimentos, pensamentos e ações buscando a solução para seus problemas.  
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que os objetivos determinados no começo do trabalho foram 

vencidos ao decorrer do mesmo. A pesquisa foi importante para compreender a 

formação histórica das concepções e ensino de arte do período dos jesuítas até o 

fim do Modernismo. Também foi possível perceber a importância dos modernistas 

para a arte brasileira e quais eram suas preocupações, analisadas por meio de 

correspondências (1922-1940), e a relação de sua concepção de arte com as 

concepções psicológicas de Lev Vygotsky, aqui feito um ensaio sobre a relação, 

enquanto Vygotsky escreveu sobre uma arte que envolvia sociedade, emoção, 

imaginação e criação os modernistas viviam uma arte com tais sentimentos. 

Ainda sobre o histórico da arte foi possível perceber que o movimento do 

Modernismo foi um precursor de mudanças, porque ele criticou a arte do período 

colônia e império (fundamentada em ideias europeus) e a pós- império (arte 

técnica que foi defendida pelos liberais e positivistas) e trouxe uma nova ideia de 

arte, possível de ser criada pelos brasileiros, com características propriamente do 

país e também uma que fugisse do puramente técnico.  

Esse movimento de mudança foi importante porque começou a perceber que as 

crianças também eram capazes de criar arte, tendo exposições das obras destas 

juntamente com a da Anita Malfatti e sendo criada as escolinhas de arte 

embasadas nesta concepção, chamada na época de livre expressão infantil.  

Também foi a partir dessa mudança que a arte começou a ser vista ligada a uma 

psicologia, ou seja, a arte tendo contribuições para as capacidades mentais, neste 

trabalho ressaltado as capacidades de imaginação, criatividade e emoção. 

Apesar dos modernistas trazerem uma concepção nova de arte, analisando as 

correspondências (1922-1940) do escritor Mário de Andrade entre as pintoras 

Anita Malfatti e Tarsila do Amaral não foi encontrado evidências que tais 

modernistas, que eram influentes, percussores e importantes para o movimento, 

estavam preocupados no momento em mudar o ensino de arte nas escolas 

brasileiras.  Os modernistas estavam preocupados na criação de uma arte que 

não fosse cópia do exterior, buscando a construção de uma arte puramente 

brasileira e uma arte que fugisse da técnica.  
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Sobre a arte ter fundamento em uma psicologia, neste trabalho defendida a de 

Vygotsky, percebemos que é papel do professor apresentar uma arte entendida 

enquanto objeto cultural e dialética entre emoção, razão e pensamento, sendo 

tais habilidades importantes para o funcionamento do psiquismo e humanização 

dos sentidos. Por último é importante que o professor entenda que o ensino de 

arte leva seu aluno a ter um salto qualitativo em seu psiquismo e que a arte não é 

puramente técnica ou para apreciação.  

Podemos afirmar que esse trabalho abre as portas para futuras pesquisas, como: 

os processos mentais envolvidos na arte e como utilizar isso em sala de aula; o 

histórico das metodologias do ensino de arte do período dos jesuítas até os dias 

de hoje; a importância de não reduzir o ensino da arte somente nas aulas de arte; 

as compreensões que professores e pedagogos tem sobre arte e sua importância 

para o ensino, além de vários outros temas de pesquisa envolvendo educação e 

arte.   
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ANEXO 1 - CARTAS DE MÁRIO DE ANDRADE PARA ANITA MALFATTI 

Data Conteúdo da carta  

22 de 

dezembro 

de 1921 

Mário de Andrade conta na carta que o desenho de Anita não foi 

para o Rio de Janeiro, ela está aos cuidados de Di Cavalcanti, 

modernista que convenceu Anita a expor seus quadros em 1917/18 

e que realiza exposição neste mesmo ano (1921) que resultará nos 

primeiros projetos para realizar a Semana de Arte Moderna, em São 

Paulo. Mário de Andrade fala que o desenho está em boas mãos, 

pois está aos cuidados de alguém que ambos admiram. A carta 

ainda relata sobre a fazenda do irmão de Anita e sobre o convite da 

amiga para ele ir na fazenda, onde ele responde que não pode 

aceitar por conta da sua doença. No final da carta há um poema de 

Mário de Andrade, com a intenção de que Anita o veja em seu 

poema quando ela estiver na fazenda. 

15 de 

maio de 

1922* 

Percebe-se que essa carta é em resposta a uma carta de Anita, 

onde ela acredita que Mário de Andrade não é seu amigo. Nessa 

carta ele responde que é muito feliz por ter a amizade dela e por ela 

estar sempre ao seu lado. Mário de Andrade ainda escreve que para 

ele Anita Malfatti é como uma irmã, um anjo e mulher demais para 

ele. O escritor reforça em toda a carta que é amigo de Anita Malfatti 

e que ela não precisa ter ciúmes dos novos amigos dele, pois ele 

não esquecerá os velhos amigos. Para finalizar a carta um poema de 

Mário de Andrade para Anita Malfatti. 

30 de 

dezembro 

de 1922 

Nessa carta percebe-se novamente que a doença de Mário de 

Andrade piorou e também como ele sempre escreve sobre a 

importância da amizade de Anita Malfatti. Mário de Andrade 

considera muita felicidade, que ele nem sabe se merece, por ter uma 

amiga tão carinhosa e agradece pela amizade forte e inalterável de 

Anita Malfatti. Também aparece novamente a recusa de Mário de 

Andrade para ir a fazenda da família de Anita Malfatti e a pergunta 

se a amiga sabe que Oswaldo de Andrade, único modernista que 
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publicou artigos defendendo a exposição de 1917/18 de Anita 

Malfatti, partiu para a Europa. 

21 de 

agosto de 

1923 

A carta é mais um bilhete de três linhas, nela Mário de Andrade 

escreve que está com saudades e deseja boa viagem para Anita 

Malfatti, que viajou para a Europa para estudar com o patrocínio do 

Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. 

21 de 

agosto de 

1923 

Mário de Andrade pede sinceras desculpas por ter perdido a chance 

de se despedir de Anita Malfatti antes que ela pegasse o trem para 

sua viagem à Europa. Também escreve que terá reunião neste 

mesmo dia do grupo modernista, que geralmente se encontravam na 

casa de Mário de Andrade e tinham como assunto obrigatório a arte 

moderna.  Para finalizar a cata o escritor deseja bons estudos de 

pintura para a amiga. 

26 de 

dezembro 

de 1923 

Mário de Andrade avisa que Tarsila do Amaral chegou hoje de sua 

viagem a Paris, que foi feita para a mesma se atualizar. Também 

escreve que deve ainda um pouco de dinheiro para Anita Malfatti, 

resultado da compra do quadro o Japonês da pintora.  

03 de 

janeiro de 

1924 

Mário de Andrade relata para Anita Malfatti os artistas que voltaram 

do exterior e os quadros que trouxeram consigo (Paulo Prado trouxe 

um Juan Gris, Oswaldo comprou um Léger). Mário também escreve 

sobre sua admiração com o progresso de Tarsila do Amaral e o de 

Brecheret e que está terminando de escrever seu romance: o livro 

Amar, verbo intransitivo. Para finalizar a carta ele deixa poesias para 

Anita. Um dos poemas pode-se perceber o interesse de Mário de 

Andrade pelo Cubismo, que conheceu essa tendência artística por 

meio de Tarsila do Amaral. 

18 de 

março de 

1924 

Na carta Mário de Andrade conta que sua família está com um pouco 

de dificuldade financeira, pois há duas casas desalugadas, o escritor 

chega a menciona que deixou de viajar para Rio de Janeiro no 

Carnaval com Cendrars por estar sem dinheiro. Mário de Andrade 

também escreve que está feliz pelos trabalhos que Anita Malfatti está 
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realizando na Europa e pergunta para a pintora sobre seus projetos. 

Para finalizar ele conta de seus trabalhos, a conferência sobre o 

Cubismo e sobre seus versos, sobre a futura exposição de Tarsila do 

Amaral, sobre como vai Oswald de Andrade e que o pintor russo, 

Lasar Segall, está em São Paulo e que já se tornou amigo dele. No 

final dessa carta Mário de Andrade manda um desenho para Anita 

Malfatti, pois o ano de 1924 foi o ano que o escritor mais praticou 

seu desenho por conta da convivência e influência de Tarsila do 

Amaral. 

02 de 

junho de 

1924 

Percebe-se novamente nessa carta o carinho que Mário de Andrade 

sente por Anita Malfatti e como ele estima essa amizade. Também 

se percebe que a pintora procura uma arte moderna mais clássica. 

Mário de Andrade também escreve que dedica seu livro Losango 

Cáqui todo a Anita Malfatti. Finalizando a carta ele pede desenhos 

da amiga em troca dos versos que manda, por conta disso essa 

carta conta com cinco poemas de Mário de Andrade. 

25 de 

agosto de 

1924 

Nessa carta Mário de Andrade pede para a pintora não o esquecer 

de seus pensamentos, informa a amiga sobre a revolução de 1924, 

liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. No final da carta escreve 

que pretende lançar um artigo sobre Tarsila e que a pintura brasileira 

está nas mãos das mulheres: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Zina 

Aita. 

17 de 

setembro 

de 1924** 

Mário de Andrade escreve que está com saudades da amiga e 

insiste que Anita mande fotografias de suas obras para ele, porque 

ele está curioso para saber o que a amiga tem feito. Mário de 

Andrade também avisa que Tarsila do Amaral partiu para Paris 

novamente e que ele está trabalhando na direção da revista Ariel e 

finaliza perguntando se a pintora encontrou-se com Zina Aita, Yan de 

Almeida e Brecheret. 

05 de 

outubro 

Mário de Andrade escreve para Anita Malfatti para pedir uma revista 

que falta para sua coleção, a número 25 da revista Esprit Nouveau, 
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de 1924 uma revista dirigida pelos pintores Jeanneret e Ozenfrant, tal revista 

apresentava-se como a primeira a trazer temas sobre a estética 

atual. Finalizando a carta Mário de Andrade pergunta se Anita 

Malfatti encontrou-se com Zina, Tarsila, Brecheret, Di Cavalcanti e 

Sérgio e relata que está na produção de outro livro. 

22 de 

outubro 

de 1924 

Na carta o escritor agradece a Anita Malfatti pelo desenho colorido 

que ela mandou para ele, em repostas aos versos de Losango cáqui, 

mandado na carta IX.  Mário de Andrade escreve que realmente 

adorou o desenho, e se não tivesse gostado teria falado 

francamente, como fez com a pintura intitulada Chinesa. Ele continua 

falando de como sua opinião é franca usando o exemplo de sua 

opinião com o livro de Oswaldo, Serafim Pontegrande. Finalizando 

Mário de Andrade escreve que seu livro, a Escrava que não é Isaura, 

irá ser publicado e finaliza com um poema: Balada da cama de 

Golçalo Pires. 

13 de 

novembro 

de 1924 

Mário de Andrade escreve que viu os desenhos em preto que Anita 

Malfatti mandou para Sílvio e que como sempre ele não gostou dos 

desenhos em preto. O escritor acredita que Anita Malfatti se 

expressa melhor usando as cores. Ele finaliza escrevendo que ficou 

feliz da Anita Malfatti falar bem da Tarsila do Amaral e que as duas 

deveriam deixar de brigar por conta de seguirem tendências opostas. 

Mário de Andrade também informa que no dia seguinte irá fazer uma 

conferência no Automóvel Clube sobre música e que ele deseja ano 

que vem ir para Paris dar um abraço pessoalmente em Anita Malfatti. 

01 de 

dezembro 

de 1924 

Esta é uma carta para parabenizar Anita Malfatti, suas obras foram 

aceitas para serem expostas no Salão de Outono, que foi a primeira 

apresentação de Anita Malfatti nos Salões franceses.  Mário de 

Andrade também pergunta da estátua de Brecheret que também foi 

exposta no mesmo Salão. Mário de Andrade finaliza contando do 

baile futurista, realizado pelo Automóvel Clube, tendo suas salas 

decoradas por Lasar Segall, e que saiu da revista Ariel. 
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07 de 

janeiro de 

1925 

Junto com essa carta Mário de Andrade manda um cheque referente 

ao pagamento do quadro O Japonês e escreve que espera que o 

dinheiro ajude a amiga mudar de casa, pois Anita Malfatti procurava 

um ateliê- residência para morar.  

Percebe-se na carta a importância e preferência de Mário de 

Andrade pelo Brasil e sua necessidade em abrasileirar e dar uma 

alma ao país quando ele escreve para Anita Malfatti que não 

pretende mais viajar para a Europa, que se ele puder fazer uma 

viagem longa, ele pretende conhecer o Amazonas ou a Bahia. 

19 de 

março de 

1925 

Nessa carta Mário de Andrade pede desculpas para Anita Malfatti 

por conta que ele não escreve cartas para ela há algum tempo. O 

modernista, mais uma vez, fala sobre sua doença, que ela não 

parece nunca sarar e que algum dia pode vir algo mais forte e ele 

morrer. Mário também fala para Anita Malfatti não se preocupar com 

o que os modernistas de Paris falam dela e por eles a ignorarem, por 

conta de Anita Malfatti seguir outro viés artístico. Finalizando a carta, 

Mário de Andrade pergunta se o livro dele, A escrava que não é 

Isaura, chegou na Europa. 

23 de 

abril de 

1925 

Mário de Andrade escreve para Anita Malfatti relatando que anda 

muito ocupado com seu trabalho. Ele também consola a pintora e a 

apoia para que ela não fique deprimida por conta do que os outros 

modernistas têm falado sobre suas obras. Mário de Andrade para 

confortá-la escreve que ele sempre será amigo dela. 

Finalizando a carta, Mário de Andrade conta as notícias de São 

Paulo, tudo está bem e igual, e do Rio de Janeiro, que há alguns 

escândalos literários por conta do livro Estudos Brasileiros de Ronald 

de Carvalho. Para acabar a carta Mário pede que Anita Malfatti conte 

em sua próxima carta o que ela está pintando e escreve que seu 

próximo livro, Losango Cáqui, será dedicado a ela. 

05 de 

agosto de 

Na carta Mário de Andrade conta para Anita Malfatti que ele passou 

um mês e meio na fazenda de seus primos de férias, por isso ele 
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1925 não enviou cartas para a amiga. Ele também escreve que a amiga 

não deve ter sentido faltas de suas cartas, pois a mãe de Anita 

Malfatti e seu primos estavam de visita na casa na pintora. Mário de 

Andrade continua a carta perguntando para ela como está indo a 

pintura do grado grande e também escreve sobre seus livros, o livro 

Amar Verbo Intransitivo deve ser lançado esse final de ano, o 

Losango Cáqui, que será em homenagem a Anita Malfatti, também 

sai até o final desse ano. Mário de Andrade também escreve estar 

trabalhando no livro História de Música, para que no final desse ano 

ele também esteja pronto. Mário de Andrade finaliza a carta 

escrevendo que sente a falta de Anita Malfatti, que ela e Manuel 

Bandeira são os amigos que ele gosta de ter por perto, porém Deus 

os quer longe dele. 

04 de 

outubro 

de 1925 

Na carta Mário de Andrade escreve que São Paulo está linda, cheia 

de rosas e pergunta como estas as coisas em Paris. Mário de 

Andrade, novamente, pede que Anita Malfatti mande fotos de seu 

quadro grande, ele chega a pedir uma foto do quadro como seu 

presente de aniversário.  Continuando sobre seu aniversário, Mário 

de Andrade confessa que gostaria de Anita Malfatti perto dele nessa 

data (9/10/25) e que provavelmente ele receba em seu aniversário a 

visita de seus amigos de São Paulo. Mário de Andrade também 

conta para a amiga que esteve com Tarsila do Amaral, que está 

agora na fase do pau-brasil, e em várias festas por conta da chegada 

de Osvaldo de Andrade, Guilherme Almeida e sua esposa. Mário de 

Andrade também escreve sobre Tarsila do Amaral, que ela está 

fazendo trabalhos maravilhosos e que pretende os expor em Paris 

no começo do ano. Finalizando a carta, Mário de Andrade escreve 

que está trabalhando muito no seu livro Noturno de Belo Horizonte, 

que é uma demonstração do brasileirismo do escritor após sua 

viagem a Mina Gerais, e que talvez será crítico musical em um diário 

novo, S-Paulo- jornal. 

30 de Mais uma vez aparece nas cartas a doença de Mário de Andrade, 
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novembro 

de 1925 

dessa vez o escritor conta que ele está de cama e que por conta de 

sua doença seu dinheiro foi para médicos. Por conta de Mário de 

Andrade estar sem dinheiro no momento ele conta para Anita que o 

lançamento de seu livro O Losango Cáqui, que é homenagem a 

amiga, será em uma edição simples. 

Mário de Andrade também escreve que Tarsila do Amaral e Osvaldo 

de Andrade estão noivos e que em breve os dois estão de partida 

para Paris.  Finalizando a carta o escritor avisa que recebeu o 

esboço de óleo de Zina, o Friso, e que agora ele está escrevendo 

versos de amor, por conta de sua paixonite por Dona Carolina da 

Silva Telles. Por último Mário de Andrade deixa indicações de leitura 

de alguns livros e um poema para a amiga. 

20 de 

janeiro de 

1926 

Mário de Andrade começa a carta explicando para Anita Malfatti que 

ele estava mandando suas cartas para o endereço errado em Paris, 

porque como ele pegou o endereço da amiga por telefone, com sua 

prima Evange, ele entendeu errado o endereço. Continuando a carta 

o escritor conta que seu livro O Losango Cáqui foi publicado e ele 

está mandando junto com essa carta uma edição do livro para Anita 

Malfatti. Mário de Andrade, novamente, faz menção a sua doença e 

ele finaliza escrevendo sobre o temperamento da amiga, que ele 

adora ela, mas que ela não aceita críticas muito bem e que os 

conselhos que ele os dá para a amiga são de coração, são 

conselhos para o bem dela. 

05 de 

abril de 

1926 

Nessa carta Mário de Andrade escreve que está gripado e que está 

feliz, porque leu nos jornais que a exposição de Anita no 37° Salão 

dos Independentes foi bem recebida. Mário de Andrade também 

informa que recebeu a carta da amiga agradecendo o presente O 

Losango Cáqui e que ele não cobra a amizade de Anita Malfatti, e 

sim a grande pintora que ela pode se tornar. Mário de Andrade 

continua escrevendo que ele tem muitas esperanças e expectativas 

no trabalho de Anita Malfatti. 
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25 de 

abril de 

1926 

Carta onde Mário de Andrade agradece a amiga por ela ter mandado 

uma reprodução do quadro dela, Dama de azul. Ele realmente relata 

ter ficado muito feliz e ter mostrado a reprodução da amiga para 

todos, ele ainda escreve que vê nesse quadro da amiga todo o seu 

potencial de pintora. 

24 de 

julho de 

1926 

Na carta Mário de Andrade pede que Anita Malfatti não tenha ciúmes 

dele, que ele gosta mais da amiga do que as obras feitas por ela. 

Escreve, ainda, que gosta da amizade de Anita Malfatti e das obras 

que ela produz.  

Na carta o escritor também pede que Anita Malfatti faça as pazes 

com Tarsila do Amaral e que ele não tomará partindo algum entre 

elas, ele finaliza a carta contando que tem o desejo de comprar o 

quadro Interior ou Natureza Morta da amiga.  

15 de 

outubro 

de 1926 

Nessa carta Mário de Andrade agradece a carta de Anita Malfatti o 

felicitando por seu aniversário, novamente o escritor conta de sua 

doença para a amiga, que ele chegou a ser internado. Mário de 

Andrade  finalizando a carta referindo-se a compra do quadro Interior 

ou Natureza Morta, que se aparecer alguém para compra-lo a amiga 

pode vender que ele compra outro quadro da amiga. 

11 de 

dezembro 

de 1926 

Mário de Andrade conta na carta que ele foi na casa de Dona Olívia 

Guedes, que era da aristocracia do café e mecenas dos 

modernistas, ligou-se a eles em 1923, os recebendo em seus “chás 

das terças-feiras”. Sua visita a Dona Olívia teve como objetivo 

noticiar que Anita Malfatti estava expondo seus quadros e que tinha 

vendido um quadro seu para o Governo da França. Mário de 

Andrade também escreve que não tem visto muito Tarsila do Amaral 

e Osvaldo de Andrade, porque eles estão ficando mais na fazenda e 

quando vão para São Paulo, geralmente em dia de semana, Mário 

de Andrade está ocupado com o seu trabalho.  

O escritor informa a amiga que ele irá para a fazenda passar um mês 

de férias e que escreveu um artigo sobre a exposição de Brecheret e 
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que pensa futuramente escrever um artigo sobre a venda do quadro 

de Anita Malfatti para o Governo da França. 

Ainda sobre a exposição de Brecheret, Mário de Andrade escreve 

que a exposição do amigo está muito boa, porém ele não poderá 

comprar nenhuma obra. Mário de Andrade também relembra a 

relação dele com Anita Malfatti e Brecheret, que Anita Malfatti 

sempre brigava com Brecheret por ter ciúmes dele com Mário de 

Andrade. O escritor também relata sua opinião sobre as obras de 

Brecheret, para Mário de Andrade as obras do amigo não possuem 

forma de algo, mas sim é uma pedra estupenda com a vaga ideia de 

uma forma, para ele a pedra inventada por Brecheret tem uma 

maravilhosa força e comoção.  

Na carta Mário de Andrade ainda escreve sobre Di Cavalcanti, que 

gosta dele, mas muitas pessoas acabam brigando com Di porque ele 

se mete nas coisas dos outros, Mário de Andrade relata que dá 

bronca em Di quando o amigo faz algo de errado e que por conta 

disso eles não brigam. 

Mário de Andrade termina a carta perguntando como foi a exposição 

da amiga na Galeria André em Paris e pede que Anita Malfatti 

mande as críticas da exposição. Mário de Andrade confessa para a 

amiga que gostaria muito de ter estado com ela nessa fase da vida 

dela, poder ajuda-la com a organização da exposição.  

Mário de Andrade se despede da pintora escrevendo que está com 

muitas saudades dela e que a leva sempre em seu coração e pede 

para Anita não esquecer dele e nem ter ciúmes por Mário de 

Andrade gostar das pinturas da amiga. 

09 de 

fevereiro 

de 1927 

Mário de Andrade pede para Anita Malfatti não se queixar dele estar 

mandando poucas cartas, porque ele está mandando poucas cartas 

por conta de estar escrevendo um livro, a primeira redação de 

Macunaíma. O escritor tranquiliza a amiga dizendo que não 

esqueceu dela em momento algum, que gosta tanto dela que ela foi 
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uma das primeiras pessoas para quem ele mandou seus livros.  

Mário de Andrade também escreve que não poderá mandar agora 

para Anita Malfatti o dinheiro da primeira parcela da compra do 

quadro, porque ele precisou realizar algumas reformas em sua casa, 

que estava com risco de desabamento.  

O escritor relata ter gostado muito das notícias que Anita Malfatti 

mandou sobre a exposição dela e que foi uma pena os críticos não 

terem visto a exposição.  

Mário de Andrade finaliza a carta informado que Gomide abriu 

exposição, tendo pouco sucesso, e que Brecheret vendeu todas as 

peças de sua exposição. Ele despede-se da amiga dizendo que vai à 

cidade fazer a barba, depois volta para cada para escrever a História 

da Música e que a noite se encontra com um poeta sul-rio-

grandense.  

26 de 

outubro 

de 1927 

Mário de Andrade conta para a amiga sobre suas viagens, a de 

Amazonas e a do Rio de Janeiro, planejada por Dona Olívia, e que 

também foram a filha de Tarsila do Amaral e a filha de dona Betita 

Guedes Nogueira. Ele também conta que no Rio de Janeiro ele viu o 

presidente do Estado de Loreto. Mário de Andrade relata para a 

amiga que se divertiu muito nessa viagem, que agora está como 

redator do Diário Nacional e pede para a amiga mandar fotos de 

seus quadros, para Mário de Andrade escrever sobre a amiga, pois 

será muito bom para ela ter artigos sobre sua arte publicados no 

Brasil, já que ela volta ano que vêm e quer fazer exposições. 

26 de 

dezembro 

de 1927 

Mário de Andrade agradece a última carta da amiga, dizendo que 

fará um artigo sobre as delicias da arte da Europa e também manda 

para amiga seu novo livro de poema, Clã do Jabuti, que ele 

considera seu melhor livro de poema. Ele espera que Anita Malfatti 

goste muito, pois ele acredita que este foi um dos seus melhores 

livros e que só na velhice ele voltará a produzir algo tão bom, o 

escritor ainda diz que agora deixará de concentrar nos poemas para 
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concentrar-se na prosa.  Mário de Andrade também pergunta sobre 

Zina para Anita Malfatti, ele acredita ter perdido o contato dela e 

também conta sobre a exposição de Segall, que está sendo um 

verdadeiro sucesso. Mário de Andrade finaliza a carta contando que 

tudo está bem por aqui, que em outro dia Dona Olívia fez uma festa 

em sua casa para apresentar uma violinista francesa e que Tarsila 

do Amaral voltou a trabalhar, ela está pintando três quadros ao 

mesmo tempo.  

Mário de Andrade se despede desejando um feliz natal para a amiga 

e pede para ela escrever mais vezes.  

27 de 

fevereiro 

de 1928 

Mário de Andrade escreve estar feliz por ter recebido uma carta de 

Anita Malfatti e um cartão de Evange e que está feliz que a amiga irá 

retornar para São Paulo, já que sua bolsa de cinco anos de estudo 

do Pensionato Artístico do Estado de São Paula está para acabar. 

Porém Mário de Andrade avisa a pintora que ela não precisa voltar 

para cumprir as ordens do Estado, que se Anita Malfatti quiser ela 

pode continuar em Paris. Mário de Andrade continua escrevendo que 

não esqueceu dela, que suas cartas estão mais rarefeitas por causa 

dele estar escrevendo para muito amigos, O escritor também conta 

que anda plantando uma frutinha azeda e que teve o concerto de 

Souza Lima. Mário de Andrade continua dizendo que Dona Olívia, 

Tarsila do Amaral e Osvaldo de Andrade se preparam para partir 

para a Europa, pois Tarsila do Amaral irá expor suas telas da fase 

antropofágica na Galerie Percie, em Paris. 

Na carta Mário de Andrade também conta sua pretensão em viajar 

para o Norte, dessa vez sozinho, novamente em dezembro para 

recolher material musical do folclore da região. Ele finaliza a carta se 

desculpando com Evange, por não ter mandando o exemplar Clã 

para ela, ele diz que ele está guardando-o para entregá-lo quando 

ela voltar.  

27 de Essa foi a última carta que Mário de Andrade mandou para Anita 
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maio de 

1928 

Malfatti com ela morando em Paris. Anita Mlafatti chegou em São 

Paulo em 27 de setembro de 1928, sendo divulgado logo no Diário 

Nacional seu regresso por Mário. 

Na carta o escritor confessa que demorou para escrever para Anita 

Malfatti pois ele queria ver a mãe da amiga antes para mandar 

notícias dela para Anita Malfatti. Mário de Andrade conta para a 

pintora que viu e conversou com o irmão dela no ônibus, que contou 

que todos da família de Anita Malfatti vão bem. O escritor utiliza uma 

grande parte da carta destacando as saudades que está da amiga, 

que não vê a hora da chegada dela, que ele parece até namorado. 

Mário de Andrade continua escrevendo que irá receber a amiga com 

um enorme abraço e para as pessoas não falarem coisas, porque as 

pessoas não veem amizade de homem e mulher sem maldade, ele 

deseja que eles se reencontrem em um lugar conhecido. Mário de 

Andrade escreve que vai esperar a amiga chegar em casa para 

visitá-la levando um buque de flores e para que eles possam 

conversar sobre a situação estética contemporânea e suas 

influências. Mário de Andrade finaliza a carta dizendo que está 

corrigindo provas do seu livro Macunaíma.  

12 de 

fevereiro 

de 1939 

Mário de Andrade começa sua carta pedindo desculpas para Anita 

Malfatti por mandar a carta em um papel de carta rosa. Ele conta 

para amiga que está vivendo sem saber se tem emprego ou não, 

pois a Universidade do Distrito Federal, RJ onde lecionava Filosofia 

e História da Arte no Instituto das Artes pode ser fechada a qualquer 

momento por ordem do presidente. Mário de Andrade conta para a 

amiga que não sabe se terá dinheiro passa passar até o fim do mês 

por causa dessa incerteza de ter ou não emprego. Mário de Andrade 

conta, também, que no Rio de Janeiro só se falam em Carnaval e 

reclama de ter muitas baratas na cidade. Ele finaliza a carta pedindo 

para Anita Malfatti voltar para sua escrita macia e não continuar 

zangada e que ficou contente com a carta da amiga. 
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01 de 

abril de 

1939 

Mário de Andrade tenta conversar com Anita Malfatti sobre as ideias 

artísticas da amiga, ele faz isso com muita cautela porque a amiga 

não gosta de receber críticas sobre sua arte e sua forma de pensá-

la. Mário de Andrade escreve para a amiga que o artista é o criador 

da beleza e não transmissor, ele ainda escreve que em vez da amiga 

fazer sua arte ela faz a arte que conhece, que é a arte de puro 

exercício técnico e acadêmico. Mário de Andrade pede para a amiga 

repensar suas concepções para que ela não caia na arte pela arte. O 

escritor relembra a amiga que a arte é feita de sangue, espírito, 

carne e amor, que a arte dela precisa ser ela e não outro pintor, é 

necessário a arte ter o sabor de quem a pinta. Mário de Andrade 

pontua que ele faz isso não por maldade e que ele quer o bem da 

amiga e agradece a amizade da amiga, que é muito importante para 

ele e para que a amiga não fique brava, Mário de Andrade termina a 

carta escrevendo que a Anita Malfatti é uma das poucas pessoas 

que ele quer ter ao seu lado, até na hora de sua morte. 

20 de 

abril de 

1939 

Na carta Mário de Andrade informa Anita Malfatti sobre o registro de 

professor, que é um processo complicado e por vezes precisa 

conhecer alguém influente para conseguir. Mário de Andrade diz que 

irá ajudar a amiga, apesar de não conhecer ninguém influente, ele 

conta que Capanema lhe deve favores, mas que Capanema não 

atendeu nenhum pedido dele. O escritor finaliza a carta dizendo que 

foi bom Anita Malfatti colocar Mário de Andrade em seu lugar na 

última carta da amiga, mas que ele ainda continua com sua opinião 

crítica e estética: que quando alguém faz arte de verdade essa arte 

só pode ser a arte dessa pessoa, não pode ser de outra pessoa e 

em outro tempo, precisa ser a arte dele e no tempo dele. 

26 de 

julho de 

1939 

Mário de Andrade conta para amiga que ele vai bem, para isso ele 

faz uso de palavras poéticas, ele começa a dizer que sempre mentiu 

para si mesmo, sobre sua vida e sobre seu trabalho e que foi muito 

feliz assim, o escritor continua descrevendo o ambiente a sua volta: 

está um lindo dia de sol, um céu lindo e um ar morno. Mário de 
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Andrade continua dizendo que nem todas as pessoas precisam 

gostar dele, mas ele está tão bem que ele perdoa todos os pecados 

dos homens e sente como se fosse abraçado por todos. Ele termina 

dizendo para Anita Malfatti que como ela pode ter lido ele está muito 

bem e não precisa de nada e que ele quer o bem da amiga. 

* Não se sabe a data ao certo, a carta seria de 15 de maio de 1922 ou 15 de janeiro de 
1923 ou 15 de outubro de 1923. 
** Sem data, pressupõem que seja 17 de setembro de 1924. 
  



68 
 

 
 

ANEXO 2 - CARTAS DE MÁRIO DE ANDRADE PARA TASILA DO AMARAL 

Data Conteúdo da carta 

19 de 

dezembro 

de 1922, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade trata Tarsila do Amaral, nessa primeira carta, 

como excelentíssima Tarsila do Amaral e como querida amiga. Na 

carta Mário de Andrade conta que não escreveu antes por conta de 

sua doença, que o fez passar por dois médicos sem ter melhora. 

Mário de Andrade escreve que um dos médicos considera sua 

doença como reumática. A carta é finalizada com Mário de Andrade 

escrevendo de forma poética o bem que Tarsila do Amaral faz a ele 

e as pessoas à sua volta. 

11 de 

janeiro de 

1923, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade ainda trata Tarsila do Amaral como excelentíssima 

e querida amiga. Nessa carta Mário de Andrade escreve de forma 

poética para Tarsila do Amaral, comparando-a deusa Nêmesis para 

falar sobre a falta que a amiga lhe faz e que os momentos que 

passaram juntos sempre são recordações felizes. 

Ele também escreve à amiga que esteve em repouso na fazenda por 

dez dias, que ele está esperando a carta de Tarsila do Amaral 

contando sobre Paris e se ela recebeu o volume sete da revista 

Klaxon.  

20 de 

maio de 

1923, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade nessa carta já trata Tarsila do Amaral apenas 

como querida amiga e é mais um bilhete para cobrar que Tarsila do 

Amaral escreva para ele, pois já é a terceira carta que ele manda e 

não obtém resposta da amiga, ele chega a escrever que ser 

modernista não implica em esquecer os amigos. Mário de Andrade 

pede que Tarsila do Amaral escreva sobre Paris, sobre ela e seu 

trabalho e termina a carta mandando a impressão do Tédio de 

Alvorada de Villa-Lobos. 

16 de 

junho de 

1923, 

Mário de Andrade escreve que sua irritação por saber que Oswald 

de Andrade estava a falar mal dele e influenciar Tarsila do Amaral 

para cortar relações com ele já se passou. O escritor continua 
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São 

Paulo 

avisando que não quer saber sobre o que Oswald de Andrade falou 

sobre ele, Mário de Andrade chega a escrever que o que ele contou 

para Tarsila do Amaral deve ser verdade, pois não é do caráter de 

Oswald de Andrade mentir, porém como também é do caráter do 

mesmo exagerar, Tarsila do Amaral deve saber que Oswald de 

Andrade deve ter exagerado, e muito, sobre Mário de Andrade. 

Na carta também há o relato de Mário de Andrade explicando o 

porquê dele ser brigado com Oswald de Andrade, a intriga se deu 

por conta dos escritores terem opiniões diferentes sobre a crítica que 

Mário de Andrade fez ao livro o homem e a morte de Menotti, 

enquanto Mário de Andrade apenas elogiava o livro, Oswald de 

Andrade criticava o livro. 

Mário de Andrade finaliza a carta atualizando Tarsila do Amaral 

sobre as notícias dos amigos: Anita Malfatti estará em Paris por 

novembro ou dezembro, Guilherme de Almeida irá casar e morar no 

Rio de Janeiro, Ronald de Carvalho irá para Paris e que Mário de 

Andrade irá para fazenda no dia 19. 

O escritor também informa que não leu o artigo de Gleizes e que 

Tarsila do Amaral deve ter cuidado para não se envolver em uma 

tendência, para Mário de Andrade a amiga deve trazer para sua 

pintura benefícios de cada tendência, ele chega a dizer que a pintura 

possui um campo próprio. 

13 de 

outubro 

de 1923, 

São 

Paulo 

 

Nessa carta Mário de Andrade retorna a chamar Tarsila do Amaral 

de excelentíssima. Na carta ele pede um favor para a amiga, que ela 

cuide de sua aluna Helena Machado, que está indo para Paris. Mário 

de Andrade pede para Tarsila do Amaral cuidar dela e mostrar as 

manifestações artísticas que não se têm no Brasil. O escritor 

também pede para a pintora pedir para Souza Lima encontrar um 

bom professor de piano para Helena. Mário finaliza agradecendo 

imensamente Tarsila do Amaral 

15 de Mário de confronta a amiga, pede que ela volte para o Brasil, para a 
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novembro 

de 1923, 

São 

Paulo 

mata- virgem. Ele escreve que ela e Oswald foram a Paris como 

burgueses, que eles precisam retornar para a mata-virgem, onde não 

há uma arte negra, ele ainda declara para Tarsila retornar e criar a 

arte matavirgismo e que seria lindo ver nas telas da amiga o verde 

mata.  

27 de 

setembro 

de 1924, 

São 

Paulo 

Mário escreve que chegou os quadros e pergunta o que Tarsila quer 

que Mário faça com os quadros da amiga, se ela deseja que Mário 

os guarde em sua própria casa ou se ele deve enviá-los para a casa 

de Tarsila. Ele assegura que só tomará uma decisão sobre os 

quadros depois da resposta da amiga.  

Mário conta as notícias das brigas literárias: em São Paulo há 

discussões por conta da ópera de Mignone, alguns gostaram, 

enquanto outros detestaram. Mário deixa sua opinião sobre a peça 

de Mignone: boa, porém percebe-se a vulgaridade do trabalho.  

Mário finaliza a carta escrevendo que está com saudades da amiga. 

1 de 

dezembro 

de 1924, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade nessa carta escreve diretamente para Tarsila do 

Amaral, sem uma saudação. Na carta Mário de Andrade conta sobre 

o Baile Futurista, realizado no dia 22 de novembro de 1924 no Salão 

do Automóvel Club. Ele escreve que sentiu a falta da amiga no Baile 

e que ultimamente tem visto pouco a Dona Olívia e suas filhas, 

somente Paulo Prado o escritor consegue ver semanalmente.   

Mário de Andrade novamente retoma a saudades que ele está de 

Tarsila do Amaral, que só deseja o bem para ela e Oswald de 

Andrade e pergunta o que Oswald de Andrade anda fazendo por 

Paris e se Tarsila do Amaral mostrou o Serafim Ponte Grande para 

ele.  

O escritor continua sua carta informando à amiga que ele está 

fazendo várias propagandas do paubrasilismo, contando com a 

ajuda de seus amigos de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. 

Também há na carta notícias dos amigos modernistas: Ronald partiu 

para o Peru, deixando lembranças para Oswald de Andrade, e que 
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Sérgio Buarque de Hollanda e Prudente de Moraes solicitam à 

Oswald de Andrade o João Miramar, porque eles querem publicar na 

revista moderna do Rio de Janeiro, a Revista Estética.  

Finalizando a carta, Mário de Andrade pergunta sobre o trabalho de 

Tarsila do Amaral e a parabeniza por estar montando uma exposição 

em Paris e pede que ela envie as críticas sobre a exposição. 

7 de 

janeiro de 

1925, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade começa sua carta escrevendo que está muito mal 

por conta de uma ressaca, para descrever seu estado ele usa 

metáforas utilizando os quadros de Pedro Alexandrino (1864-1942), 

que foi professor de Tarsila do Amaral, onde os objetos pareciam 

voar.  

Ele continua escrevendo que o motivo de sua carta é porque ele 

soube que Cendrars irá publicar uma série de livros, Notes de Route, 

que serão ilustrados por Tarsila do Amaral. Mário de Andrade pede 

para a amiga, se possível, conseguir para ele a série completa.  

A carta é finalizada informando que São Paulo continua a mesma de 

sempre e que Mário de Andrade só pensa na Tarsila do Amaral, 

Anita Malfatti, Sérgio Milliet e Oswald de Andrade voltando para 

perto dele. 

21 de 

abril de 

1926, 

São 

Paulo 

Como a carta é direcionada para os dois amigos, Mário de Andrade 

refere-se aos dois como Tarsivaldo.  Ele começa a carta 

mencionando sua saudade, que é grande, dos dois amigos, que sua 

imaginação quer os dois perto dele: Oswald de Andrade preparando 

tudo para uma exposição enquanto Tarsila do Amaral mexe de 

última hora em algum quadro.  

Em um segundo momento Mário de Andrade manda um artigo que 

elogia Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade e pede que Tarsila do 

Amaral e Anita Malfatti façam as pazes, que tais briguinhas são 

detestáveis.  

Por último Mário de Andrade relata as notícias: o advogado Estevam 
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de Almeida faleceu; Paulo Prado está oferecendo a carta do Padre 

José de Anchieta para o museu; Villa-Lobos quase morreu por conta 

de uma cirurgia malfeita; Mário de Andrade está escrevendo artigos 

para ganhar dinheiro para pagar suas contas, ele escreve que só 

para dezembro poderá voltar a trabalhar na literatura.  Mário de 

Andrade também pergunta se eles sabem se Dona Olívia recebeu 

seu livro Losango e quando Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade 

voltam para São Paulo. 

1926, 

São 

Paulo 

É um pequeno bilhete onde Mário de Andrade escreve vários 

elogios, exaltando Tarsila do Amaral e oferecendo flores para ela e 

Oswald de Andrade para relembrar os velhos tempos. 

16 de 

junho de 

1928, 

São 

Paulo 

 

Mário de Andrade começa a carta perguntando com os dois estão e 

informa os amigos que ele está bem, que anda passando como Deus 

deseja. O escritor também informa os amigos sobre a decisão do dr. 

Pires de tirar a pavimentação do Triângulo e que os jornais estão o 

atacando por conta de tal decisão, porque prejudicou o comércio 

paulista. 

4 de julho 

de 1929, 

São 

Paulo 

 

Essa carta é sigilosa, Mário de Andrade a começa pedindo que 

somente Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade a leia e que não 

mostrem a ninguém. Nessa carta Mário de Andrade escreve de 

forma mais poética para conversar com os amigos sobre assuntos 

que ele não gosta de tratar, provavelmente sua briga com Oswald de 

Andrade. Mário de Andrade continua a carta pedindo que Tarsila do 

Amaral ignore se alguém denunciar as queixas de Mário de Andrade 

sobre Tarsila do Amaral e sua família.  

O escritor termina sua carta pedindo a permissão dos amigos para 

os cumprimentarem quando chegarem a São Paulo, ele ainda 

escreve que conhece a nobreza que os amigos possuem e que eles 

considerem o lindo passado entre eles. Mário de Andrade também 

pede para Tarsila do Amaral falar bem dele para a família dela, 
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principalmente para sua filha Dulce.  

16 de 

maio de 

1931, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade começa a carta noticiando sobre o falecimento de 

José Antônio Ferreira Prestes, dada por conta de uma infecção 

causada pela tentativa de suicídio de Prestes. Mário de Andrade 

escreve a amiga que o falecimento de Prestes o deixou muito triste e 

segue a carta tratando do assunto principal: o dinheiro que ele deve 

a Tarsila do Amaral pela compra de um quadro da mesma. Ele 

pergunta a amiga o que ela deseja que ele faça: mande o dinheiro 

para ela em Paris ou guarde-o para entregar nas mãos dela quando 

retornar para São Paulo.  

A carta é finalizada com Mário de Andrade invejando Osório por sua 

sorte em conhecer a Europa antes dele. 

28 de 

agosto de 

1931, 

São 

Paulo 

 

Mário de Andrade escreve que já mandou os livros para David e 

como Osório pediu ele conversou com outros escritores, Gui, Manuel 

Bandeira e Alcântara, para que eles também mandassem seus livros 

também. Mário escreve que recebeu o telegrama de Tarsila do 

Amaral pedindo que Mário de Andrade depositasse o dinheiro que 

ele deve para ela.  

Mário finaliza a carta contando as notícias do Rio de Janeiro: a 

cidade está em grande alvoroço porque Lúcio Costa levou vários 

modernistas para a Exposição Geral de Belas Artes de 1931, tendo 

como júris Anita e Manuel Bandeira Também causou grande 

alvoroço o painel gigante, 15 metros por 2 metros de altura, que 

Cícero Dias montou na Exposição.  Ainda nas notícias Mário conta 

sobre o adoecimento de Teodoro Braga, a publicação de Guilherme: 

Cartas à Minha Noiva e que Dona Mina Warchavchik acredita 

somente existir a Sociedade de Concertos Sinfônicos.  

1932, 

São 

Paulo 

Mário de Andrade escreve primeiro para Osório, ele agradece o 

presente, o novo livro de Osório: Onde o proletariado dirige. Mário de 

Andrade  escreve que o livro do amigo está muito bom, tanto é que 

Mário de Andrade  chegou a ater inveja da clareza como Osório 
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transpõe suas opiniões no livro.  

Para Tarsila do Amaral, Mário de Andrade escreve que adorou os 

desenhos dela no livro de Osório, que os viu com o carinho que ele 

sempre teve pelas obras de Tarsila do Amaral.  

3 de 

setembro 

de 1940, 

Monte 

Serrat 

Um telegrama de Mário de Andrade onde ele esclarece que não 

seguirá viagem adiante por conta de sua doença e deseja bom 

divertimento para a amiga. 

 


