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RESUMO: Este trabalho pretende analisar a obra do pintor Ricardo Newton desde o início 
de sua carreira artística até os dias atuais. Também visa elucidar o aspecto da crônica visual 
marcante em sua obra, apresentando cenas do cotidiano da Zona Sul do Rio de Janeiro. O 
estudo contempla as suas referências estéticas, enfatizando a geração de artistas 
brasileiros da década de 1980, assim como, o caráter fotográfico/cinematográfico de suas 
composições fazendo uma relação de suas pinturas com as do artista americano Edward 
Hopper. A partir deste ponto, será feita uma análise conceitual de sua obra abordando o seu 
ilusionismo planar ao movimento Realista Americano, enfatiza-se, também, a conexão entre 
as telenovelas de Manoel Carlos Laços de Família e Páginas da Vida relacionando-as a 
obra de Newton. 
 
Palavras-chave: Crônica Visual, Década de 1980, Realismo Americano, Telenovelas. 
 
 
ABSTRACT: This paper discusses the work of the painter Ricardo Newton since the 
beginning of his artistic career on to the present day. It also aims to elucidate the striking 
aspect of his work in visual chronicles, featuring scenes of everyday life in the “Zona Sul” of 
Rio de Janeiro. The analysis includes his aesthetic references, emphasizing the generation 
of Brazilian artists of the 1980s, as well as the photographic / film features of his 
compositions relating them with the paintings of the American artist Edward Hopper. From 
this point, it will be done a conceptual analysis of his work addressing its planar illusionism to 
the American Realist movement, and emphasizing also, the connection between the 
telenovelas of Manoel Carlos Laços de Família and Páginas da Vida with the work of 
Newton. 
 
Keywords: Visual chronic, 1980s, American Realism, Soap operas. 
 
 
 

Crônicas visuais cariocas 

Este estudo pretende analisar as obras de Ricardo Newton da década de 1980 até 

os dias atuais, enfatizando o período da geração 80. O referido artista, pintor e 

professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

iniciou sua carreira artística na década em questão quando o país passava por 

grandes mudanças durante a abertura democrática. 

Newton nasceu e cresceu na zona sul do Rio de Janeiro. Esta região da cidade ficou 

famosa por seu estilo de vida boêmio e privilegiado. De acordo com o artista, é 

possível notar em suas composições a opção por retratar algo voltado a sua 
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realidade, ou seja, a vida que ele levava do Leme ao Leblon.1 Dessa forma, ficam 

evidentesos referenciais artísticos da geração de artistas dos anos 1980, bem como 

o culto aos ícones da cultura carioca. Para Marcos de Lontra Costa:2 

Entre o barroco3 e a pop 4, entre o drama e a comédia, essa nova 
geração de artistas sonhava com a rua, com o sucesso popular: o 
Brasil era fonte de inspiração e diálogo e se a influência dos 
movimentos artísticos internacionais do momento, como a 
transvanguarda italiana5 e o neoexpressionismo alemão, já se 
fizessem presentes nas obras dos artistas brasileiros, a verdade é 
que aqui não se pintava a tradição e nas telas pintadas não 
transparecia em momento algum essas tensas relações entre o Eu e 
o Mundo. 

O período que consolidou a obra de Newton passava por transformações de cunho 

sociopolítico e cultural. Com a adesão da democracia, a liberdade de expressão 

ganhou espaço outra vez, permitindo aos artistas assumirem uma postura 

multifacetada com a sociedade. Os frutos dessa geração vieram na forma da 

exaltação ao hedonismo, narcisismo e consumismo. Estes provêm da recente 

globalização, responsável pela fusão entre culturas, que determinou o final da era 

das vanguardas artísticas. Essa nova situação enfatizou, conforme sugere Paulo 

Venâncio Filho6, o autorreferencialismo dos anos 1970, que contemplava a relação 

entre obra e artista. 

Embora houvesse uma base contextual que unisse os artistas, como a retratação da 

situação sociopolítica e cultural, a cultura de massa, a volta da democracia, a 

liberdade de expressão, entre outros, não existiu nenhum manifesto. A 

autorreferencialidade guiava o artista para novas direções. De acordo com 

Venâncio7:  

[...] o teste da vanguarda, tal como aqueles provocados no início do 
século, esclarecedor confronto de mentalidades, não era mais 
possível num mundo contaminado pelo impudor e pela 
promiscuidade cultural que domina, de fora, todas as culturas. O 
mesmo mundo em que a manifestação cultural individual só é 
autorizada a aparecer sob o signo inautêntico e falseado da 
multiculturalidade. 

Não é possível analisar as pinturas da geração 1980 pela técnica, pois conforme a 

citação de Marcos de Lontra Costa, o seu valor está no contexto social, político e na 

globalização mundial. De fato esta geração está marcada por um turbilhão de 
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acontecimentos simultâneos, tais quais: a influência da transvanguarda italiana, do 

neoexpressionismo alemão, do barroco e da pop arte, que criaram uma nova 

geração de artistas. No entanto, o que diferenciava a pintura dos brasileiros era a 

vontade de representar o espírito hedonista, que não almejava seguir uma tradição e 

nem buscava uma relação egocêntrica entre o artista e o mundo. 

Por outro lado, para Paulo Venâncio os artistas da década de 1980 mantiveram a 

postura de autorreferencialidade, herdada da década anterior. Esse fato se deu pelo 

período antecessor ter sido marcado pela ditadura militar, que levou a repressão da 

expressão popular. A falta de novas perspectivas para a arte conduziu a sua 

saturação, aprofundando a relação entre artista e obra. Essa interação criou uma 

espécie de mito para cada artista.  

Diferentemente da década de 1970, que valorizava as novas linguagens visuais, os 

anos 1980 foram responsáveis pela retomada dos estilos tradicionais como a volta 

da pintura. A liberdade de expressão ganhou espaço e o artista passou a incorporar 

o papel de cronista do cotidiano, representando temas como a sexualidade e a vida 

urbana. 

O pintor em discussão pode ser analisado como o narrador da cidade, pois ao 

produzir suas composições ele interpreta a realidade da zona sul carioca. O espírito 

observador do artista ilustra um cenário vivenciado pelo mesmo. É possível notar a 

influência da cultura de massa ao representar vários objetos de consumo, tais como 

cigarros e garrafas de bebida. Além do mais, são notórios em suas composições as 

cenas do cotidiano urbano, o enquadramento fotográfico/cinematográfico, a 

reutilização das técnicas de arte tradicionais, o hedonismo e a globalização. 

Apesar de Newton se aproximar em alguns pontos da geração 80, ele se afasta 

desta pelo fato de sobrecarregar em sua obra o caráter autorreferencial. Em sua 

grande maioria, os artistas inseriam ou procuravam elucidar algum tipo de crítica que 

atingisse o público. Ainda que a ênfase intimista em seu trabalho o tenha distanciado 

desta geração, ele acabou se aproximando deste grupo de artistas. Essa 

aproximação se deu não somente pelas características citadas acima, mas também 

pelas transformações ocorridas dentro do cenário artístico, que trouxeram na 
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retomada da pintura o dualismo entre mente (intelecto) e corpo (lugar do prazer por 

excelência). 

De acordo com Fernando Cocchiarale8,  

A superação do intelectualismo imputado à arte minimal e aos seus 
desdobramentos conceituais passava, portanto, pela ênfase na 
esfera corporal, sensível, não só do próprio artista, como também da 
pintura e sua materialidade. O fazer, fruto da ação física resultaria na 
criação de um outro corpo, a pintura, cujo destino final seria o corpo 
do espectador, sensibilizado por meio da visão. 

Distanciando-se da racionalidade imposta pelo movimento minimalista9, a nova 

geração de artistas vinha retomar o prazer pela produção artesanal da obra afastada 

pelo minimalismo. Esta questão suscitada pelo movimento americano - com 

influências duchampianas10 - na qual o papel do artista, gênio, foi desmistificado, 

aparecia, agora, de uma maneira renovada. Esta nova face do artista, que retoma o 

valor artesanal, não descarta o emprego de materiais industrializados, que 

incorporam o espírito híbrido da arte contemporânea. 

A representação do corpo, ilustrado sob a forma de pele, ossos e entranhas, ganha 

peso na obra tornando-se o direcionador para a semelhança entre os artistas. Essa 

nova abordagem permite tornar visível para o espectador a subjetividade posta de 

lado nos períodos anteriores. Além disso, também permite revelar as crônicas 

cotidianas, levantando os aspectos sociais e íntimos, tão enfatizados na obra do 

artista carioca. 

Nas palavras de Daniela Name:11 

O corpo é a figura de uma pintura narrativa que revela heróis 
anônimos como os surfistas de Pizarro, os seres grafitados por Alex 
Vallauri, os personagens importados da cultura pop por Sergio 
Romagnolo. [...] E um meio para a arte do período fazer a 
abordagem de questões individuais como a sexualidade e a vida 
amorosa. Através do corpo, os artistas revelam um pouco de seu 
diário íntimo, criando um esboço de autobiografia. 

Um dos artistas de destaque da época foi Luiz Zerbini, que classificou esse 

movimento de transpicália. Não só uma mera ironia ao movimento transvanguarda 
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italiano e ao tropicalismo12 brasileiro da década de 1960, mas uma menção ao que 

seria supostamente caracterizado pelo artista como um segundo antropofagismo13. 

O segundo antropofagismo, citado na obra de Luiz Zerbini, pode ser compreendido 

como a definição de Ligia Canongia14 sobre a transpicália: “Ela refletiria exatamente 

a apropriação livre das imagens do mundo moderno, da arte à visualidade urbana, 

passando pelo vocabulário particular do artista, como um diário de bordo”. 

Esse diário pode ser interpretado como a visão do artista da cidade. Essa 

característica o aproxima de Newton que também é um narrador da cidade. Na obra 

de Zerbini -Mini e eu no universo, sob os efeitos narcóticos do amor - o pintor revela 

o hedonismo contido nas alegorias barrocas. Ele utiliza o cenário como apoio da 

composição, diferentemente de Newton,que o enfatiza. Nota-se na obra Toby vai à 

praia do pintor carioca, que o cenário não é apenas um complemento. Na verdade, 

este vai dialogar diretamente com o espectador nessa irônica composição. 

 

Luiz Zerbini. Mini e eu no universo, sob os efeitos narcóticos do amor, 2002. Acrílica s/tela – 

284 x 275 cm. 
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Ricardo Newton. Toby vai à praia (sem data). Óleo s/tela – 90 x 110 cm. 

Partindo do ponto de vista sociocultural, a obra do pintor exibe em sua 

representação a poética do cotidiano urbano da zona sul carioca. Nela é possível 

fazer uma relação entre as aberturas das telenovelas15 de Manoel Carlos e a 

estética urbana de Newton. Esta comparação feita através das composições do 

artista e, mais especificamente, das tramas Laços de Família (2001) e Páginas da 

Vida (2007), compartilham o mesmo cenário, no entanto, com finalidades diferentes. 

As telenovelas atuais se utilizam de verossimilhanças capazes de criar um vínculo 

com o público, através de uma vida mais próxima à realidade. Sendo assim, estas 

vão satisfazer as fantasias dos telespectadores, pois buscam no meio social as 

pretensões financeiras, amorosas, além de funcionar como informação, 

entretenimento e ficção. 

Segundo Heloisa Buarque de Almeida (2007):16 [...] Um dos aspectos do poder da 

mídia relaciona-se ao seu papel econômico, cultural e comercial de promover o 

consumo, o desejo por bens, e de ser parte central da sociedade e da cultura de 

consumo.[...] 

As telenovelas de Manoel Carlos apresentam o espírito consumidor do mais 

almejado estilo de vida dos cariocas. A obra de Newton reflete a experiência de vida 
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do artista, marcada pela sua vivência nas regiões mais favorecidas do Rio de 

Janeiro, que por coincidência ilustram o mesmo cenário escolhido pelo dramaturgo. 

As composições do pintor fazem alusão a um cultuado estilo de vida da zona sul 

carioca, como descrito acima. Sob o ponto de vista de um enquadramento 

fotográfico/cinematográfico17, as obras se aproximam de uma linguagem comercial 

quando se faz um paralelo destas com as telenovelas, e, por outro lado de uma 

abordagem poética, quando as mesmas dialogam com o cinema. 

A fotografia é indispensável no trabalho de um artista não somente do ponto de vista 

técnico, mas também, do ponto de vista simbólico. É possível dizer que uma obra é 

criada por meio da fotografia, ou seja, esta é absorvida pela tela e passa a fazer 

parte dela tornando-se um meio; ficando a critério de cada artista uma maneira 

própria de usufruí-la. 

Segundo Philippe Dubois:18 

[...] a foto não é absorvida no trabalho da obra, é a obra em seu 
próprio corpo, por meio de todas as manipulações. Esses artistas, 
cujas preocupações têm geralmente certa conotação de ordem 
social, praticam na maioria das vezes uma certa arte do cotidiano e 
do irrisório, colocam sistematicamente em cena seu próprio corpo, ou 
mais exatamente a relação imaginária de seu corpo com tudo o que 
cerca ou o representa social e ideologicamente, tudo isso sem cessar 
um questionamento da arte (relação texto-imagem, a ideia de 
coleção etc.) e de nossos pequenos ritos sociais.  

Nos trabalhos de Newton, percebemos a fotografia como uma de suas 

características contemporâneas, notória em seus enquadramentos cinematográficos. 

As pinturas do artista são influenciadas pelo realista norte americano Edward 

Hopper. O pintor estadunidense e mantém uma relação tão próxima ao cinema em 

seus trabalhos, que algumas obras como Nighthawks de 1942 e Night Shadows de 

1921 possuem efeito de luz dos filmes noir.19Da mesma forma, notamos na obra A 

escada de Ricardo Newton, o enquadramento aéreo característico do cinema e da 

fotografia, bem como o corte na diagonal ratificando a contemporaneidade, fazendo 

do casal na composição uma mera ilustração. 
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Edward Hopper. Nighthawks, 1942. Óleo s/ tela - 76,2 x 144 cm. Chicago (IL), The Art Institute of 

Chicago.Amigos da Coleção de Arte Americana, 1942.51. 

 

Edward Hopper. Night Shadows, 1921. Água-forte - 17,5 x 21 cm. Formato de folha: 33,8 x 36,2cm. 

New York (NY), Coleção do Whitney Museum of American Art. Legado Josephine N. Hopper 70.1047. 

 

Ricardo Newton. A escada (sem data). Óleo s/tela – 70 x 90 cm 
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Não somente o caráter fotográfico/cinematográfico aproxima Newton dos 

americanos, como também, a técnica de pintura abre espaço para a análise de sua 

obra, expondo o olhar conceitual do Realismo Americano20 com as pinturas do 

artista carioca. Esse fato é perceptível em sua técnica de pintura marcada pelo 

ilusionismo planar. Este apresenta uma falsa profundidade. No entanto, quando se 

observa de longe há um efeito fotográfico. Entretanto ao olhar atentamente, tornam-

se evidentes as direções da pincelada e uma imagem não linear. Por outro lado, 

percebe-se a exploração da textura produzindo relevos com sua pincelada 

expressiva. Esses detalhes são visíveis nas obras Morning sun de Edward Hopper e 

Saudação ao sol de Ricardo Newton. 

 

 

Edward Hopper. Morning sun (sem data). Óleo s/tela – 71,4 x 101,9 cm. Columbus (OH), 

Columbia Museum of Art,Aquisição do museu: Howard Found.  
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Ricardo Newton. Saudação ao sol (sem data). Óleo s/tela – 100 x 150 cm. 

Os realistas americanos retratavam cenas da vida cotidiana das áreas proletárias de 

Nova York. Apesar da sensação de alienação, algumas obras refletiam uma atitude 

crítica e outras eram mais enfáticas envolvendo protestos sociais. Diferentemente 

das obras de Newton que expõem o seu ponto de vista através de um olhar 

observador. A partir da pintura, apresenta-se a realidade da alta sociedade carioca, 

no formato de crônicas urbanas, enfatizando o hedonismo, o narcisismo, o 

consumismo entre outras. Características influenciadas pela realidade sociocultural, 

econômica e política que o Brasil vivia na década de 1980. 

 

NOTAS 

                                                           
1 Entrevista realizada por Nicole C. de A. Alvares a Ricardo Newton, 2012. 
2 COSTA, Marcos de Lontra. Os anos 80: uma experiência brasileira. In: COSTA, Marcos de Lontra (cur.). Onde 
está você, Geração 80? Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p.7. 
3O barroco é o puro hedonismo livre de racionalidades, mas que ao mesmo tempo, não se deixa levar ao 
extremo como acontece no rococó. Este estilo permeia entre a fantasia decorativa e o exótico; a alegoria barroca 
e o pitoresco e, ainda carrega um toque de transcendência. Ver mais em: PONTUAL, Roberto. Explode Geração. 
In: COSTA, Marcos de Lontra (cur.). Onde está você, Geração 80? Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do 

Brasil, 2004, p.111. 
4 A Pop Arte é oriunda do pós-guerra, em meados da década de 1950. Visava atingir o público utilizando ícones 
da cultura consumista norte-americana. A sua ênfase estava na crítica contra os meios de publicidade, os quais 
eram responsáveis pela alienação da massa, através da manipulação da imagem. Ver mais em: SMITH, Edward 
L. Arte Pop. In: STANGOS, Nikos (org.). Conceitos de Arte Moderna. RJ: Zahar, 1991. 
5 O Neoexpressionismo iniciou sua retomada em 1970, sobretudo, na Alemanha. Esta nova orientação também 
apareceu nos Estados Unidos e na Itália como a Transvanguarda Italiana em 1980. Na Alemanha, os artistas, 
como Immendorf, produzem telas com compromissos sociais e políticos, principalmente, pelas memórias da 
guerra e as marcas deixadas pelo nazismo no país. Na Itália, há a tendência neoexpressionista com insinuações 
da Arte Povera. Os trabalhos eram, em sua maioria, figurativos e transpassavam preocupações e orientações. 
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No entanto, expressavam também as forças primárias da natureza e os questionamentos acerca do lugar do 
homem como elemento e parte do tema das obras. Ver mais em: In: Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. 
6 FILHO, Paulo V. A presença da arte. SP: CosacNaify, 2013. 
7Ibid, p.45. 
8COCCHIARALE, Fernando. A volta da pintura na era das exposições. In: COSTA, Marcos de Lontra (cur.). 
Onde está você, Geração 80? Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p.77. 
9O Minimalismo negava qualquer tipo de expressão. A arte deveria ter um propósito racional, por isso, era 
imprescindível conceber a obra primeiramente pela mente. A partir do uso de objetos reais em espaços reais, 
tinha como objetivo causar uma tensão no espaço. Ver mais em: GABLIK, Suzi. Minimalismo. In: STANGOS, 
Nikos (org.).Conceitos de Arte Moderna.RJ: Zahar, 1991. 
10Marcel Duchamp, artista francês, desmistificou o papel do gênio, do artista, quando defendeu a posição da arte 
não mais dependente da utilização de quadro, pincel e tinta. Para ele, a arte existe fora do artista. No início do 
século XX, ele propôs uma arte constituída por materiais industrializados, a qual chamou de Ready-Made. Esta 
tinha por objetivo o ato mental, não se tratava mais de uma arte unicamente retiniana. Ver mais em: FILHO, 
Paulo V. Marcel Duchamp: A beleza da indiferença. SP: Brasiliense, 1986.  
11NAME, Daniela. Corpo, memória e subjetividade nos anos 80. In: COSTA, Marcos de Lontra (cur.). Onde está 
você, Geração 80? Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p.15. 
12O Tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro da década de 1960, difundido nas diferentes áreas 
correspondentes à cultura, como: a música, o teatro, o cinema e as artes plásticas. Tratava-se de uma ruptura de 
diversos níveis: comportamental, político-ideológico, estético. Assim como o movimento antropófago de 1920, 
que pretendia revisar as questões de âmbito cultural, o tropicalismo se aproximava do movimento anteriormente 
citado, por ter seus objetivos convergidos para o debate artístico, mas intencionava ir além. O Tropicalismo não 
somente tinha a intenção de rever a volta das origens nacionais e a internacionalização da cultura, mas também, 
a dependência econômica, o consumo e a conscientização. Ver mais em: NAPOLITANO, M.; VILLAÇA, Mariana 
M. Tropicalismo: As relíquias do Brasil em debate, 1998. 
13O Manifesto Antropófago foi a tentativa de implantação de um modelo de cultura nacional, que prezava pela 
valorização da cultura brasileira. Ver mais em: GOTLIB, Nádia B. Tarsila do Amaral: A Modernista, 2003. 
14 CANONGIA, Ligia. Anos 80: Embates de uma geração, 2010, p.18. 
15A telenovela é classificada como obra aberta, por ser possível modificá-la ao longo de seu percurso. A 
teledramaturgia brasileira provém do folhetim do século XIX, da soap opera norte-americana e das radionovelas 
latinas. Ver mais em: BALOGH, Ana Maria. O Discurso Ficcional na TV: sedução e sonho em doses 

homeopáticas. São Paulo: Edusp, 2002. 
16 ALMEIDA, Heloisa B.. Consumidoras e Heroínas: Gênero na Telenovela, 2007. 
17No início do século XX foram desenvolvidas novas técnicas fotográficas. Embora sem grandes 
reconhecimentos, estas facilitaram a consciência que se podia ter do espaço e do tempo. Essa possibilidade 
despertou o interesse de alguns artistas que começaram a utilizar dessa nova tecnologia para benefício de suas 
obras. Esse advento possibilitou a concepção da fotografia aérea, sendo este um dos responsáveis pela 
mudança do interesse do figurativo para o abstrato. Ver mais em: DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. 
SP: Papirus, 1994. 
18 DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. SP: Papirus, 1994, p. 278. 
19O termo film noir tem origem na França. O gênero em si nunca existiu.Surgiu posteriormente para nomear um 
estilo de filme, baseado na literatura policial americana. Esta narrava estórias sobre detetives durõese ilustrava 
de forma crítica e fatal a sociedade estadunidense,quebrando paradigmas impostos pelo classicismo de 
Hollywood. Estes filmes policiais característicos dos anos 1940, são marcados pela violência, erotismo, a 
abundância do uso da luz expressionista e da narração em off. Ver mais em: MASCARELLO, F. (Org.). História 
do cinema mundial. SP: Papirus, 2006. 
20O RealismoAmericano surgiu nos anos 1920, oriundo da Escola de Ashcan.Este procurava se afastar do 
modernismo europeu. Esta escola liderada por Robert Henri pode ser dividida em duas gerações: a primeira 
reunia artistas da Filadélfia e a segunda artistas de Nova York. Ver mais em: Heilbrunn Timeline of Art History. 

Coordenação de Barbara H. Weinberg. Desenvolvido pelo The Metropolitan Museum of Art, 2010. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
BALOGH, Ana Maria. O Discurso Ficcional na TV - sedução e sonho em doses 
homeopáticas. São Paulo: Edusp, 2002. 
 



   
 

3805 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     
CANONGIA, Ligia. Anos 80: Embates de uma geração. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
2010; 
COCCHIARALE, Fernando. A volta da pintura na era das exposições. In: COSTA, Marcos 
de Lontra (cur.). Onde está você, Geração 80?. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do 
Brasil, 2004, p.77. 
 
COSTA, Marcos de Lontra. Os anos 80: uma experiência brasileira. In: COSTA, Marcos de 
Lontra (cur.). Onde está você, Geração 80?. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do 
Brasil, 2004, p.7. 
 
DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. SP: Papirus, 1994. 
 
FILHO, Paulo V. A presença da arte. SP: CosacNaify, 2013.  
________. Marcel Duchamp – A beleza da indiferença. SP: Brasiliense, 1986.  
 
GABLIK, Suzi. Minimalismo. In: STANGOS, Nikos (org.). Conceitos de Arte Moderna. RJ: 
Zahar, 1991. 
 
NAME, Daniela. Corpo, memória e subjetividade nos anos 80. In: COSTA, Marcos de Lontra 
(cur.). Onde está você, Geração 80?. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2004, p.15. 
 
GOTLIB, Nádia B. Tarsila do Amaral – A Modernista. 3aed. São Paulo: Senac São Paulo, 
2003. 
 
NEWTON, Ricardo. Ricardo Newton: depoimento [abr.2012]. Entrevistadora: ALVARES, 
N. C. de A.Rio de Janeiro: Copacabana,2012. MP3 (100min). Entrevista concedida ao 
Projeto de Iniciação Científica – FAPERJ; 
 
PONTUAL, Roberto. Explode Geração. In: COSTA, Marcos de Lontra (cur.). Onde está 
você, Geração 80?. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2004, p.111. 
 
SMITH, Edward L. Arte Pop. In: STANGOS, Nikos (org.). Conceitos de Arte Moderna. RJ: 
Zahar, 1991. 
 
 
DIGITAIS: 
 
ALMEIDA, Heloisa B.. Consumidoras e Heroínas: Gênero na Telenovela. Rev. Est. Fem. 
Vol.15 no.1 Florianópolis Jan./Apr. 2007. In: Scielo Brasil. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2007000100011>. Acesso em 19 de nov. 2012;  
 
Heilbrunn Timeline of Art History. Coordenação de Barbara H. Weinberg. Desenvolvido pelo 
The Metropolitan Museum of Art, 2010. Apresenta o texto “The Ashcan School”. Disponível 
em: <http://www.metmuseum.org/toah/hd/ashc/hd_ashc.htm> Acesso em: 24 de out. 2013. 
 
NAPOLITANO, M.; VILLAÇA, Mariana M. Tropicalismo: As relíquias do Brasil em debate. 
Rev. bras. Hist. Vol. 18 n. 35 São Paulo, 1998. In: Scielo Brasil. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01881998000100003>. Acesso em 10 de maio 2014. 
 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01881998000100003


   
 

3806 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     
Neo-expressionismo. In: Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3811/neo-expressionismo> Acesso em: 10 de 
jan. 2014; 
Transvanguarda. In: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3849/transvanguarda> Acesso em: 8 de jan. de 
2014. 
 
 
 
Nicole Carvalho de Araujo Alvares 
Graduanda em Licenciatura em Educação Artística – Artes Plásticas, na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista de Iniciação Científica pela 
FAPERJ. Voluntária no Projeto de extensão Escola Atitude de Comunicação e Artes. 
 
Michelle Cunha Sales 
Bacharel em Comunicação (UFC, 2003), Mestre em Comunicação Social (PUC/RJ, 2006) 
Doutora em Estudos de Literatura (PUC/RJ,2012). Pesquisador visitante da Universidade de 
Coimbra ao longo de 2008, no âmbito do Estágio de Doutouramento CAPES/PDEE. 
Professor Adjunto da Escola de Belas Artes da UFRJ. Coordenadora da pós-graduação lato 
sensu Editoração - O Mercado do Livro, no IUPERJ/ UCAM. 


