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APRESENTAÇÃO 
 
 

A Arte vem de encontro com a necessidade de o homem expressar seus 

desejos, suas angústias, seus anseios e seus medos, e também como 

instrumento de conhecimento da realidade.  

A arte também pode ser um caminho para se ampliar a sensibilidade, 

despertando sentimentos inerentes ao ser humano, como a alegria, o prazer, a 

tristeza, etc.  

Este material tem por finalidade fazer com que o educando possa 

contribuir com o meio no qual está inserido, desenvolvendo a sua sensibilidade 

e tornando-os indivíduos críticos sociais que valorizam a sua cultura por meio 

das obras do artista brasileiro Candido Portinari, que tão bem retrata a 

diversidade cultural e as questões sociais do nosso país.  

Desse modo espera-se que o aluno desenvolva um olhar crítico e 

compreenda as expressões e possibilidades materiais que podem ser utilizados 

em Arte. O que se buscará é inserir o educando numa rede de valores muitas 

vezes esquecidos de forma que sejam mais valorizados, seja na própria escola, 

no convívio familiar ou na sociedade como um todo.  

As ações pedagógicas serão desenvolvidas dentro de três variáveis: 

olhar, interpretar e criar. Será feita a mediação entre o professor e o aluno no 

sentido de auxiliar a leitura de obras de arte instigando o pensamento crítico. O  

processo de avaliação será realizado em todas as etapas visando à integração 

das linguagens artísticas.  

Através da arte pode-se compreender melhor o mundo e, 

conseqüentemente, tentar transformá-lo, pois no contato com a arte abrem-se 

os horizontes reflexivos, fazendo com que o mundo contemporâneo seja 

pensado criticamente.  

 

LEITURA E ENCANTAMENTO: DESENVOLVENDO O 

PENSAMENTO CRÍTICO A PARTIR DAS OBRAS DE 

CANDIDO PORTINARI 



AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

As ações pedagógicas serão desenvolvidas dentro de três variáveis: 

olhar, interpretar e criar. Será feita a mediação entre o professor e o aluno no 

sentido de auxiliar a leitura de obras de arte instigando o pensamento crítico. O 

processo de avaliação será realizado em todas as etapas visando à integração 

das linguagens artísticas.  

 

1 – Linguagens artísticas: 

 Artes Visuais  

 

2 – Forma e conteúdo: 

 Elementos da visualidade nas artes visuais  

 

3 - Saberes estéticos e culturais: 

 História da Arte  

 Arte Moderna  

 

4 – Conexões transdiciplinares: 

 Contexto cultural e político  

 

5 – Processo de criação: 

 Ação criadora  

 Arte como experiência de vida  

 Interpretação poética  

 Produção coletiva  

 Atitude crítica  

 Ativar sentidos  

 Arte como forma de pensar  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

“O que mata um jardim  

Não é  

Abandono...  

O que mata um jardim é esse olhar  

Vazio,  

De quem por ele passa indiferente.”  

Mario Quintana  

 

Estamos a todo instante rodeados de imagens, saber decodificá-las 

tornou-se uma necessidade no mundo contemporâneo. As imagens nos trazem 

vários significados, neste sentido precisamos educar o olhar, aprender a ler 

esses códigos para que não sejamos dominados por elas. Ler e interpretar uma 

imagem pode aguçar as percepções, capacitando o cidadão para ver o mundo 

com olhares mais revigorantes e tornando-o mais critico diante do meio cultural 

em que está inserido.  

Ao apreciarmos obras de arte, nós as ressignificamos, as 
atualizamos, produzimos interpretantes, de acordo com nossa 
sensibilidade atual. (...) A fruição é, portanto, individual. A emoção, a 
sensação e o pensar que ela provoca em nós são ressonâncias 
internas provocada pelas sutilezas da própria linguagem. (Martins; 
Picosque; Guerra, 2010).  

 

Desse modo é impossível passar diante de uma obra de arte e não nos 

surpreendermos com ela, pois ela nos trás significados que podem nos 

transportar para outro contexto histórico.  

 

PROPOSTA I  

 

OBJETIVO: Reconhecer, analisar e interpretar a obra “Retirantes” de Candido 

Portinari.  

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas  

 

PARTE 1 – OLHO QUE VÊ 



Apresentar aos alunos a obra “Retirantes” de Candido Portinari, porém 

sem identificar o artista, solicitar que apenas olhem para a obra por alguns 

minutos e após esse momento realizar a mediação para análise a partir das 

seguintes questões:  

- Quantos personagens há nesta obra? Quantos são homens, mulheres e 

crianças? 

- Como estão essas pessoas? Qual a idade delas?  

- Qual a primeira sensação que esta obra lhe causa? Onde se percebe a 

tristeza nas pessoas?  

- Que pássaros vêem no céu? Porque esses pássaros estão sobrevoando 

essas pessoas?  

- Qual é o tema representado nesta obra? Que cores se percebe?  

- Se você fosse o artista, que nome daria para a obra?  

 

Em seguida apresentá-la como: “Retirantes” de Candido Portinari, de 

1944 - óleo sobre tela – 1,90. X 1,80 cm. Atualmente a obra esta localizada no 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Após a apresentação da 

obra, continuar na análise:  

- Como o problema dos retirantes nordestinos é tratado atualmente pela 

sociedade brasileira?  

- Esse problema afeta a nossa vida?  

- Como o problema da seca é tratado no Brasil?  

- As cidades acolhem ou excluem os retirantes?  

- Estas questões são tratadas na mídia?  

- Estas questões refletem na violência, na pobreza e na desigualdade social?  

- Existe alguma relação encontrada nesta obra com a sua história pessoal?  

- Como a questão dos retirantes nordestinos e suas conseqüências afetam a 

minha vida?  

 

Imagem da obra “Retirantes” poderá ser encontrada nos sites abaixo:  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/retirantes_portinari.pn

g. Acesso 16/10/2014 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733. Acesso 16/10/2014  

 

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/retirantes_portinari.png
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/retirantes_portinari.png
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733


PROPOSTA II  

 

OBJETIVO: Conhecer a biografia e obra do artista Candido Portinari.  

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas  

 

Dividir a turma em grupos e encaminhá-los até a sala de informática 

para que cada grupo realize uma pesquisa cronológica sobre Candido Portinari. 

Retornar para a sala de aula para apresentação e discussão sobre a pesquisa 

realizada. 

 

PROPOSTA III  

 

OBJETIVO: Analisar as aprendizagens dos alunos através da construção de 

texto verbal. 

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas  

 

Após, a discussão da pesquisa realizada, passar o vídeo: Imaginário 

Portinari para os alunos assistirem. Em seguida os alunos deverão construir um 

texto verbal relatando as suas aprendizagens. Solicitar aos alunos que tragam 

para a próxima aula uma pasta onde serão colocados os trabalhos realizados 

durante o semestre.  

Link Imaginário Portinari: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8krV92mV6w. Acesso em 21/10/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8krV92mV6w


 

 

  

 

 

O portfólio é um instrumento de avaliação que surgiu no campo das 

artes nos meios escolares e universitários e que traz uma nova forma de 

avaliar o desenvolvimento em relação a ensino e aprendizagem.  

Segundo Gardner (1994, pp.83-84 apud HERNÁNDEZ 2000, p.165):  

Na vida cotidiana, são os artistas, interessados em ingressar numa 
escola, ou competir para obter um prêmio ou uma exposição numa 
galeria, que montam as pastas (portfólios) com maior freqüência. 
Constituídas assim, são coleções dos produtos acabados. Em troca, 
nossas pastas (portfólios) estão deliberadamente pensadas para 
serem lembranças de “obras em processo”.  

 

O portfólio não seria basicamente uma pasta onde se colocariam apenas 

trabalhos feitos em uma sala de aula, mas diferentes tipos de documentos, 

anotações pessoais, experiências de aula, controles de aprendizagem, 

representações visuais, etc.  

O portfólio permite ao professor considerar o trabalho do aluno não 

como uma forma pontual e isolada, mas como um processo de construção da 

aprendizagem em que cada aluno decide que trabalhos e momentos são 

significativos para ele.  

Através do portfólio os alunos terão a oportunidade de realizarem uma 

auto-avaliação de sua aprendizagem apresentando uma interação entre o 

professor e o aluno.  

O objetivo de um portfólio é o processo constante de reflexão, é a 

maneira como cada aluno explica seu próprio processo de aprendizagem, 

como se relaciona com os problemas, como superou e o processo para 

continuar aprendendo. (Hernandez, 2000, pp.163-167)  

 

PROPOSTA IV  

 

OBJETIVO: Instigar o aluno para a responsabilidade pessoal sobre o seu 

processo de aprendizagem.  

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas 

 

PARTE 2 – CONHECENDO O PORTFÓLIO 



 

Explicar aos alunos a finalidade da pasta, utilizada para a construção 

do portfólio, pois assim o aluno já saberá como será sua trajetória de 

aprendizagem. Em seguida, explanar aos alunos o projeto que será 

desenvolvido com a participação deles, como se dará a avaliação deste 

projeto. Após, conversar sobre esse instrumento de avaliação e sua 

construção, onde o mesmo será apresentado e negociado, deixar que os 

alunos falem sobre as suas expectativas. Enfim, explicar aos alunos que 

poderão colocar no portfólio experiências que tenham sobre o tema em sala de 

aula e fora dela; que poderão informar as diferentes fontes que irá se relacionar 

para construir seus conhecimentos sobre o tema. Solicitar aos alunos que na 

próxima aula tragam para a sala materiais que possam ser utilizados na 

construção da capa de seu portfólio. Os materiais devem ser relacionados com 

suas características individuais.  

 

PROPOSTA V  

 

OBJETIVO: Levar o aluno a criar seu portfólio com suas características 

individuais.  

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas  

 

Realizar com os alunos a criação da capa de seu portfólio, que deverá 

ser pessoal. Após a criação da capa peça aos alunos que façam o seu 

memorial. Oriente para que escreva quem é ele, fale um pouco da sua família, 

o que gosta de fazer, as disciplinas que mais gosta, se tem algum animal de 

estimação, peça ao aluno que fale um pouco sobre si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

Devemos estar preparados para compreender as mais diversas formas 

de linguagens, pois estamos inseridos dentro de uma cultura visual, nesse 

sentido é fundamental desenvolver nossos sentidos de forma analítica e crítica. 

Saber identificar as características estéticas numa obra de arte nos leva a 

tomar posições conscientes e coerentes com a contemporaneidade. Nas 

cavernas o homem já começava a se manifestar artisticamente e a partir daí se 

expressou nas mais diversas formas e nos mais diversos efeitos e técnicas. 

Tornando assim um processo de reflexão de si mesmo e da humanidade, 

representando cada vez mais fielmente a figura humana buscando a perfeição 

da proporção e da beleza. Esse processo foi se transformando à medida que 

mudava a visão que tinha de si mesmo e do mundo que o cercava. Já o termo 

“natureza morta” é um tipo de pintura e fotografia em que se vêem seres 

inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, livros, garrafas, e 

outros objetos. Muitas pinturas de natureza morta são tão reais que podem ser 

confundidas com a realidade. Para o artista quanto mais realista for a pintura 

de natureza morta maior será o seu potencial perante outros artistas. O termo 

“paisagem” é a imagem resultante da síntese de todos os elementos presentes 

em determinado local. Sua observação é muito importante para quem deseja 

desenhá-la, pois cada observador enxerga de diferentes formas.  

 

PROPOSTA VI 

 

OBJETIVO: Identificar os gêneros artísticos Natureza-morta, Paisagem e 

Figura Humana nas obras de Candido Portinari.  

TEMPO ESTIMADO: 4 aulas  

 

Nesta proposta o professor deverá apresentar aos alunos as obras 

“Mulher com criança”, “Natureza Morta”, “Paisagem de Brodowski” de Candido 

 

PARTE 3 – LER E PRODUZIR SENTIDO 



Portinari. Realizar a mediação das obras sem identificar o artista, a partir dos 

seguintes questionamentos:  

- Vocês conhecem essas imagens?  

- Vocês já viram essas obras ou alguma outra obra parecida com estas?  

- O que vocês vêem nestas obras?  

- Vocês gostam de algumas delas? Por quê?  

- Existe alguma semelhança entre essas obras?  

 

Após os comentários dos alunos o professor poderá falar de cada obra 

individualmente. 

 

Dialogar com os alunos sobre a obra “Paisagem de Brodowski”, (1937), 

questionando sobre o que se podem ver nesta paisagem, as cores utilizadas 

para representar as árvores e a vegetação, as diferentes tonalidades e após 

levar os alunos ao pátio da escola para que escolham uma paisagem e façam 

um desenho de observação. Retornar para a sala para socializar as produções.  

Imagem Paisagem de Brodowski pode ser encontrada no link abaixo: 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1465. Acesso 01/11/2014. 

 

Propor aos alunos que tragam de casa objetos variados para um 

trabalho sobre natureza-morta para a próxima aula. Na próxima aula mostrar a 

obra “Natureza Morta” (1930), analisando os objetos, a posição em que se 

encontram, as cores, explicando o que é uma obra no gênero natureza-morta.  

Solicitar aos alunos que façam um desenho representando o tema natureza 

morta a partir de objetos que eles trouxeram de casa, servindo como modelo 

que deverá ser observado para que transponham do tridimensional para o 

bidimensional.  

Imagem Natureza Morta pode ser encontrada no link abaixo: 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2867. Acesso 01/11/2014. 

 

Mostrar aos alunos a obra “Mulher com Criança” sem identificar o 

artista e o nome da obra para a leitura de imagem. Questionar aos alunos:  

- O que vemos nesta imagem?  

- Como se apresenta a figura da mulher e da criança com relação ao fundo da 

obra?  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1465
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2867


- Para onde esta direcionada o olhar da criança? E da mulher?  

- Porque os personagens estão descalços?  

- Como aparecem as mãos e pés com relação ao corpo?  

- Que sensação esta obra lhe causa? Quais as cores utilizadas?  

- Que nome você daria para esta obra?  

 

Após a leitura solicitar aos alunos que escrevam palavras que vierem 

no seu pensamento sobre esta imagem e com as palavras construir um poema. 

Realizar a socialização dos poemas em sala de aula e após apresentar o nome 

da obra Mulher com Criança, 1936 – Óleo sobre tela – 100 x 81 cm – de 

Candido Portinari.  

Imagem Mulher com criança pode ser encontrada no link abaixo: 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2837. Acesso 01/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2837


 

 
 
 
 

 

“A função da arte não é a de passar por portas abertas, mas é a de abrir as 

portas fechadas.” (Ernest Fisher, 1973)  

 

A arte é tão antiga quanto o homem e sempre esteve presente na sua 

vida. Desde o tempo das cavernas o homem primitivo já sentia a necessidade 

de se expressar por meio da arte, vemos isto através das pinturas rupestres. 

Nas cavernas o homem se utilizava dessas pinturas como uma maneira de se 

comunicar, muitas vezes não relacionando o que acontecia com o que pintava 

nas paredes, era como se algo não estivesse muito claro para si.  

Segundo Ernest Fischer a arte é uma forma de consciência social:  

...a função essencial da arte para uma classe destinada a transformar 
o mundo não é a de fazer mágica e sim a de esclarecer e incitar à 
ação; mas é igualmente verdade que um resíduo mágico não pode 
ser inteiramente eliminado, de vez que sem este resíduo provindo de 
sua natureza original a arte deixa de ser arte. (1973, p. 20)  
 

Assim a arte não esta só na função de transformar o mundo, mas está 

no seu caráter mágico através da sua natureza original. A sociedade precisa do 

artista, pois através da arte o homem consegue compreender a realidade, 

suportá-la e até transformá-la em mais humana.  

Como diz Barbosa (1990, p. 11) “Acredita-se que a arte não é apenas 

uma conseqüência de modificações culturais, porém o instrumento provocador 

de tais modificações.”  

A arte pode também se transformar num meio de manifestação social, o 

artista possui um poder social muito grande, retratando em suas obras a 

realidade pela qual passa.  

Amaral (2003, p.08) ressalta que “De qualquer forma, parece 

incontestável que, enquanto útil, a arte é necessária.” A arte é necessária na 

medida em que se torna a representação de um mundo culturalmente 

comprometido com significados, com a imaginação. Arte é interpretação, é 

conhecimento do mundo, é a expressão dos sentimentos. Nesse sentido é que 

a arte deve permitir a possibilidade de contribuir para a preparação de 

 

PARTE 4 – ARTE CRÍTICA E SOCIAL 



indivíduos que compreendam melhor o mundo em que estão inseridos, que 

saibam compreendê-lo e que nele possam atuar. 

  

PROPOSTA VII  

 

OBJETIVO: Analisar aspectos históricos e culturais da formação do 

modernismo brasileiro.  

TEMPO ESTIMADO: 6 aulas  

 

Apresentar aos alunos imagens de alguns artistas do século XIX, XX e 

XXI, dando preferência aos artistas do modernismo, como as obras de Tarsila 

do Amaral, realizando um passeio pelas questões das cenas quotidianas e as 

festas populares retratadas em suas obras. Questionar se os alunos conhecem  

essas obras? Se eles sabem algo sobre o Modernismo? Se eles identificam 

essa obras como modernistas? O que sabem sobre os artistas modernistas? 

Solicitar aos alunos uma pesquisa para a próxima aula sobre o Modernismo 

Brasileiro, a Semana de 22, a Antropofagia e a crítica de Monteiro Lobato a 

Anita Malfatti. 

Na próxima aula debater com os alunos sobre a pesquisa realizada. 

Após o debate, assistir o vídeo Modernismo: os anos 20. Solicitar aos alunos 

que construam um texto sobre sua aprendizagem a partir das pesquisas 

realizadas. - Em seguida apresentar aos alunos imagens de Candido Portinari 

para serem analisadas visando à leitura de imagem a partir da arte enquanto 

função social. Solicitar aos alunos que registrem o que pensam sobre arte 

enquanto função social e após construam um desenho que possa representar 

seu pensamento. - - A partir da construção de seu desenho, os alunos deverão 

se reunir em grupo de quatro alunos para discutirem a sua produção e 

escolherem uma delas, em seguida reunir-se em grupo de oito alunos para 

escolherem um desenho que represente o grupo para apresentarem à turma 

juntamente com as conclusões que chegaram sobre a arte enquanto função 

social. Há diversidades de opiniões? O que cada grupo entende? Por que isso 

acontece? Ao final da aula os alunos deverão relatar suas aprendizagens.  

Vídeo poderá ser encontrado no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=heuubyRdd3U. Acesso 03/11/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=heuubyRdd3U


 

PROPOSTA VIII  

 

OBJETIVO: Analisar aspectos sociais, econômicos e políticos presentes na 

obra do artista Candido Portinari.  

TEMPO ESTIMADO: 2 aulas  

 

Apresentar aos alunos a obra “Café” de Portinari. Solicitar que 

observem atentamente a obra e após, realizar a leitura da imagem através da 

orientação do professor a partir das seguintes questões:  

- Como esta pintura reflete as idéias e os ideais modernistas da época?  

- Que disseram os críticos de arte sobre esta obra?  

- Que idéias influenciaram os pintores sociais neste período?  

- O que vemos nesta obra? Existe diferença entre as figuras representadas?  

- Quais as informações que esta obra nos oferece?  

- O que vemos no quadro? O que podemos dizer dos personagens?  

- Análise da lateral esquerda superior: o que podemos perceber neste espaço? 

Que cores? Que relações podem ser observadas entre os braços e a cabeça 

do trabalhador?  

Os alunos deverão construir um texto verbal como registro do percurso 

realizado. Como tarefa para a próxima aula solicitar aos alunos uma pesquisa 

sobre a imigração como fonte de mão de obra para as fazendas de café.  

Imagem da figura Café no link abaixo: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/cafe_portinari.png. 

Acesso 04/11/2014  

 

PROPOSTA IX  

 

OBJETIVO: Levar o aluno a compreender o seu entorno social, de forma crítica 

e reflexiva.  

TEMPO ESTIMADO: 4 aulas  

 

Discutir sobre a pesquisa realizada como tarefa e, em seguida, 

apresentar aos alunos a obra “Lavrador de Café” de Portinari e a obra de 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/cafe_portinari.png


Sebastião Salgado para uma análise comparativa a partir das seguintes 

questões:  

- O que vocês vêem nestas imagens?  

- Qual é a primeira sensação que estas imagens lhes provocam?  

- Estas imagens são familiares a vocês? Reportam a algum lugar ou situação 

específica?  

- Vocês sentem atração ou elas lhes são indiferentes?  

- O que estas imagens têm em comum?  

- Como poderíamos classificar estas imagens?  

- Essas imagens informam sobre algum acontecimento?  

- Estas imagens foram feitas num mesmo espaço histórico?  

- Quanto às cores, quais as que mais se destacam?  

- Por que uma das imagens esta em preto e branco?  

- As cores presentes nesta imagem fazem vocês pensarem em quê?  

- Quais os tipos de linhas podemos identificar nestas imagens?  

- Resuma numa palavra sensação ou sentimento sobre estas imagens.  

 

Em seguida falar aos alunos sobre Sebastião Salgado como fotógrafo 

do preto-e-branco. Apresentar outras gravuras de Portinari fazendo um paralelo 

com fotografias de Sebastião Salgado para reflexões temáticas através de 

elementos de contraste e similaridade entre as obras. Realizar com os alunos 

um olhar sobre a sua comunidade referente a acontecimentos que possam 

provocar uma discussão e levar a reflexão sobre o que esta acontecendo. Em 

seguida passar o vídeo Sebastião Salgado e questionar os alunos sobre o que 

esses retratos fotográficos nos provocam e nos revelam? Qual a intenção do 

fotógrafo ao fazer do sofrimento dessas crianças uma forma de arte? Os alunos 

deverão construir um texto verbal a partir dessas questões. Solicitar que 

pesquisem para a próxima aula outros artistas que também utilizam a arte 

como crítica social, e tragam para a sala para apresentarem e discutirem com 

os colegas.  

Imagem Lavrador de Café poderá ser encontrada no link abaixo: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/10/lavradordecaf

e.jpg. Acesso em 05/11/2014. 

Imagem da foto de Sebastião Salgado poderá ser encontrada no link 

abaixo: http://pt.slideshare.net/sotos1/sebastiao-salgado-1. Acesso 05/11/2014  

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/10/lavradordecafe.jpg.%20Acesso%20em%2005/11/2014
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/10/lavradordecafe.jpg.%20Acesso%20em%2005/11/2014
http://pt.slideshare.net/sotos1/sebastiao-salgado-1


PROPOSTA X  

 

OBJETIVO: Expressar reproduzindo com o corpo as figuras representadas em 

obras de arte.  

TEMPO ESTIMADO: 6 aulas  

 

Dividir a turma em grupos para que cada grupo escolha uma das obras 

do artista Candido Portinari para a realização de uma montagem cênica que 

deverá ser fotografada para uma exposição com os trabalhos realizados.  
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Links: 

https://www.casadeportinari.com.br  

https://www.casadeportinari.com.br/


http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza-morta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2837  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/cafe_portinari.png  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/retirantes_portinari.pn

g 

https://www.youtube.com/watch?v=y8krV92mV6w:  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1465  

http://www.acervodearte.com.br/acervo/ver_obra.php?acervo=995  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2867  

https://www.youtube.com/watch?v=SJcwwgI0Wog  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/3po

rtugues/7lavradordecafe.jpg 

http://pt.slideshare.net/sotos1/sebastiao-salgado-1 

https://www.youtube.com/watch?v=heuubyRdd3U  
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