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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 19ª edição do Projeto #BibliotecaIndica, 
uma homenagem ao pintor brasileiro, Candido Portinari,  um dos principais nomes do Modernismo,  artista 
premiado, nasceu no interior de  São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903, conquistou o reconhecimento 
internacional, pelas suas obras o painel “Guerra e Paz”, na sede da ONU em Nova Iorque, e a 
série “Emigrantes”, do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP), retratou com grande emoção a 
cultura, a infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil, difundindo através da arte a cultura brasileira. 
Candido Portinari faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima de intoxicação das tintas 
que utilizava. 
Tendo a intenção alcançar o gosto do nosso público, a equipe da biblioteca selecionou algumas  indicações 
super interessantes sobre a trajetória do artista.  Esperamos que todos aproveitem as dicas!  
Fonte: 

https://www.ebiografia.com/candido_portinari/ 

http://www.portinari.org.br/#/pagina/candido-portinari/apresentacao 

https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ebiografia.com/candido_portinari/
http://www.portinari.org.br/#/pagina/candido-portinari/apresentacao
https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/


 
 

CANDIDO PORTINARI – UMA BREVE BIOGRAFIA 
 

 
Candido Portinari é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos do 
século XX,  nasceu no  interior de São Paulo,  numa cidadezinha chamada Brodowski em 30 de dezembro 
de 1903. Filho de imigrantes italianos teve uma infância pobre numa fazenda de café. Desde muito cedo já 
expressa gosto pela arte, começando a pintar com nove anos de idade. Aos 18 anos parte para o Rio de 
Janeiro e matricula-se na Escola Nacional de Belas-Artes. Em 1928, conquista o Prêmio de Viagem à Europa, 
com o Retrato de Olegário Mariano. Esse fato é um marco decisivo na trajetória artística e existencial do 
jovem pintor. Permanece em Paris durante todo o ano de 1930. A distância, pode ver melhor a sua terra. 
Decide: “Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor”. O homem, a fauna,a flora e a terra 
brasileira são elementos essencias de sua obra. Firme em sua temática sobre a cultura e as questões sociais 
do país entre suas obras mais marcantes estão: Mestiço; Favelas; O lavrador de café; O sapateiro de 
Brodowski; Meninos e piões; Lavadeiras; Grupo de meninas brincando; são Francisco de Assis; A primeira 
missa no Brasil; Tiradentes; entre outras. O painel Guerra e Paz, na sede da ONU em Nova Iorque, e a 
série Emigrantes, do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) alcançaram fama internacional. 
Candido Portinari. Sua primeira exposição foi aos 20 anos.  
Candido Portinari casou-se com a uruguaia Maria Victoria Martinelli, com quem teve um único filho, João 
Cândido, faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima de intoxicação das tintas que 
utilizava. 
 
FONTE E BIOGRAFIA COMPLETA:  
https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/ 
http://www.portinari.org.br/#/pagina/candido-portinari/apresentacao 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari 
https://www.guiadasartes.com.br/candido-portinari/quem-e 
 
 
BIOGRAFIA EM ÁUDIO: https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/ 
 
 

 
AS PRINCIPAIS OBRAS DO ARTISTA CANDIDO PORTINARI 

 

 

• Os Milagres de Nossa Senhora; 
• Via Sacra (composta de 14 quadros); 
• Jesus e os Apóstolos; 
• A Sagrada Família; 
• Fuga para o Egito; 
• O Batismo; 
• Martírio de São Sebastião; 
• Colhedores de Café; 
• Mestiço; 
• Menino com Pássaro; 
• O Lavrador de Café; 
• O Sapateiro de Brodowski; 
• Espantalho; 
• Menino com Pião; 
 

• Lavadeiras; 
• Grupos de Meninas Brincando; 
• Menino com Carneiro; 
• Cena Rural; 
• A Primeira Missa no Brasil; 
• São Francisco de Assis; 
• Tiradentes; 
• Ceia; 
• Os Retirantes; 
• Futebol; 
• O Sofrimento de Laio; 
• Criança Morta; 
• Pipa. 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari 
 

 
 
 
 

https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/
http://www.portinari.org.br/#/pagina/candido-portinari/apresentacao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari
https://www.guiadasartes.com.br/candido-portinari/quem-e
https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari


 
 
 

 
A BIBLIOTECA INDICA 

 

 
 
 
 

 
O PROJETO PORTINARI 

 
 

“...Em 1979 nasce o Projeto Portinari. Seu diretor, João Candido, dirigindo-se ao pai em carta-prefácio 
póstuma, que introduz a primeira publicação do Projeto Portinari, declara: [...] é como brasileiro que me 
sinto no dever de trabalhar para que todos possamos nos reencontrar com tua obra e, através dela, com 
nós mesmos.  Inicialmente voltado para o resgate sistemático, minucioso e abrangente da vida e da obra 
de Candido Portinari, bem como da época em que viveu, o Projeto visa também colocar a obra do artista 
a serviço da tarefa maior de busca da nossa identidade cultural e preservação da memória nacional. Além 
disso, pretende contribuir para uma ação sociocultural ampla, voltada para melhor compreensão do 
processo histórico-cultural brasileiro. Empenha-se, ainda, em exercer uma atuação voltada especialmente 
a crianças e jovens, tomando por base os valores sociais e humanos presentes em todo o universo 
portinariano, para suscitar uma reflexão sobre a realidade brasileira e mundial...” 
Venha conhecer: http://www.portinari.org.br/ 
 

 
 

 

 

 

Imagem: http://www.portinari.org.br/ 
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8 OBRAS DE PORTINARI QUE VOCÊ PRECISA CONHECER 

Obras importantes na trajetória do pintor 
 

 

 
Mestiço (1934) 

Técnica de óleo sobre tela, tem dimensões de 81 x 
65 cm e pertente ao acervo da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. 

 

 
Café (1935) 

Foi pintada em 1935 com tinta a óleo, tem o tamanho de 
130 x 195 cm e está localizada no Museu Nacional de 
Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

 

 
O lavrador de café (1934) 

Produzida em 1934 com tinta a óleo, a tela de 100 x 
81 cm faz parte do acervo do MASP. 

 
Cana-de-açúcar (1938) 

A técnica foi o afresco (método de pintura mural), tem 
grandes dimensões, 280 cm x 247 cm. Encontra-se no 
Palácio Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. 

 



 
 

 
Criança morta (1944) 

No mesmo ano em que pinta Retirantes - em 1944 - 
Portinari produz a tela Criança morta. Com 180 x 190 cm, 
o quadro também faz parte do acervo do Museu de Arte 
de São Paulo (MASP). 

 
Futebol (1935) 

O quadro Futebol data de 1935, foi feito em óleo 
sobre tela nas dimensões 97 x 130 cm e faz parte de 
uma coleção particular. 

 
Meninos no Balanço (1960) 

Técnica óleo sobre tela, tem dimensão de 61 x 49 cm e 
encontra-se em uma coleção particular atualmente. 

 
Auto-retrato (1956)/Reprodução fotográfica 

desconhecida 

Candido Portinari 
Óleo sobre madeira compensada, c.i.d. 
38,30 cm x 46,30 cm 
 
 

Fonte/Imagens: https://www.todamateria.com.br/obras-de-portinari/ 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2009/auto-retrato 
 

https://www.todamateria.com.br/obras-de-portinari/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2009/auto-retrato


 
CONHECENDO MUSEUS  APRESENTA MUSEU CASA DE PORTINARI 

 
 
 
 

  
Imagem: Google 

 
 
CONHECENDO MUSEUS - EP. 07: MUSEU CASA DE PORTINARI 
 
Canal: CONHECENDO MUSEUS. FJPN 
O Museu Casa de Portinari,  está localizado na cidade de Brodowski, interior do Estado de São Paulo, como o 
nome já diz, o local foi residência da família de Portinari (filhos de imigrantes italianos). O acervo do Museu 
é formado principalmente de trabalhos realizados pelo artista em pintura mural, nas técnicas de afresco 
e têmpera, nas paredes da casa. Sim, Portinari pintava nas paredes! Durante restaurações feitas no local, 
especialistas descobriram diversas pinturas, entre elas o afresco São Francisco de Assis Pregando pintado 
em uma das paredes da varanda da casa. 
O Museu Casa de Portinari tem a missão de preservar a memória do pintor Candido Portinari por meio de 
objetos e pinturas murais feitas pelo artista no interior da residência.  
Confira: https://www.youtube.com/watch?v=lamWvGkqsdE 
 

 
 
 

 
  
 

 
EXPOSIÇÃO ON-LINE: “Portinari of Brazil: 80 anos” 

 
 

“O Projeto Portinari lançou no Google Arts & Culture uma experiência virtual da primeira exposição da 
carreira internacional de Candido Portinari, que completa 80 anos em 2020. A mostra "Portinari of 
Brazil" foi exposta em 1940 no Museu de Arte Moderna (MoMA) em Nova York, e agora pode ser visitada 
por qualquer um com acesso à internet. O tour em 3D realizado em parceria com a Archimidia 
disponibiliza as 121 obras do artista que foram expostas no museu internacional”. 
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/15830/exposicao-de-candido-portinari-de-1940-e-recriada-
em-3d-no-google-arts-culture 
 

 
Confira a exposição: https://artsandculture.google.com/story/wQJyeBeNMRKsKw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lamWvGkqsdE
https://artsandculture.google.com/
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/15830/exposicao-de-candido-portinari-de-1940-e-recriada-em-3d-no-google-arts-culture
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/15830/exposicao-de-candido-portinari-de-1940-e-recriada-em-3d-no-google-arts-culture
https://artsandculture.google.com/story/wQJyeBeNMRKsKw


 
 

 

 CANDIDO PORTINARI - VÍDEOS 
 

 
 

 
DOCUMENTÁRIO  

 
PORTINARI DO BRASIL - CANAL ARTE 1 

Canal: Fabio Guerra 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jcg7rbh-cd0 

 
 

 
 
 

VÍDEOS SOBRE A TRAJETÓRIA DO ARTISTA CÂNDIDO 
PORTINARI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0UO-ZcqC2Ig 
https://www.youtube.com/watch?v=jpW1FhnICp8 
https://www.youtube.com/watch?v=FTYSbLizWVc 
https://www.youtube.com/watch?v=TIn2UAldRvY 
https://www.youtube.com/watch?v=rcjAw-UF8NU 
https://www.youtube.com/watch?v=Rz8SDekuETE 
https://www.youtube.com/watch?v=rNwBLG3H4RM 
https://www.youtube.com/watch?v=lamWvGkqsdE 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZlhF_ToldU 

 

 

 
HOMENAGENS, TÍTULOS E PRÊMIOS 

 
 
 

• 1940 – Chicago (Estados Unidos) – A Universidade de Chicago publica o primeiro livro sobre o 
pintor, Portinari: His Life and Art, com introdução do artista Rockwell Kent 

• 1946 – Paris (França) – Legião de Honra, concedida pelo governo francês 
• 1955 – Nova Iorque (Estados Unidos) – Medalha de Ouro, pelo painel Tiradentes (1949), concedida 

pelo júri do Prêmio Internacional da Paz 
• 1950 – Varsóvia (Polônia) – Medalha de Ouro, como melhor pintor do ano, concedida pelo 

International Fine Arts Council 
• 1956 – Nova Iorque (Estados Unidos) – Prêmio Guggenheim de Pintura, por ocasião da 

inauguração dos painéis Guerra e Paz na sede da ONU de Nova York.  
 
PÓSTUMOS: 
 
• 2005 – Brasília (DF) – Ordem de Rio Branco em seu grau máximo, a Grã-Cruz suplementar, pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
• 2012 – Rio de Janeiro (RJ) – Tema Enredo da Escola Mocidade Independente de Padre Miguel - 

"Por ti , Portinari, Rompendo a tela, A realidade" 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcg7rbh-cd0
https://www.youtube.com/watch?v=0UO-ZcqC2Ig
https://www.youtube.com/watch?v=jpW1FhnICp8
https://www.youtube.com/watch?v=FTYSbLizWVc
https://www.youtube.com/watch?v=TIn2UAldRvY
https://www.youtube.com/watch?v=rcjAw-UF8NU
https://www.youtube.com/watch?v=Rz8SDekuETE
https://www.youtube.com/watch?v=rNwBLG3H4RM
https://www.youtube.com/watch?v=lamWvGkqsdE
https://www.youtube.com/watch?v=-ZlhF_ToldU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari
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Contato: bibliotecach2@cp2.g12.br 
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