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OPERÁRIOS, obra de Tarsila do Amaral 

Pintada a óleo em 1933, a criação tem dimensões grandes (150cm x 205cm) e pertence a fase 

"Temas sociais" da pintora. Operários é considerada uma obra do Modernismo. 

Essa tela pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira 

(especialmente do Estado de São Paulo). Tratou-se de um momento histórico marcado pela 

migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso a leis que a 

defendesse propriamente. 

Tarsila imortaliza em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas. Chama a atenção o fato 

das faces serem bastante distintas: existem trabalhadores de todas as cores e raças representados 

lado a lado. É de se sublinhar que, apesar das diferenças, todos carregam no semblante feições 

extremamente cansadas e desesperançadas. 

São cinquenta e um rostos, muitos deles sobrepostos, todos sem o corpo registrado. Essa mistura 

de trabalhadores exibidos em sequência aponta para a massificação do trabalho. Os operários 

olham todos na mesma direção, - para frente - e não estabelecem qualquer contato visual uns com 

os outros. A disposição dos trabalhadores, em um formato crescente, de pirâmide, permite que se 

veja a paisagem ao fundo: uma série de chaminés cinzentas de fábricas. 

Alguns dos rostos são conhecidos do grande público, como, por exemplo, o arquiteto Gregori 

Warchavchik e a cantora Elsie Houston, outros são conhecidos apenas pela pintora, caso de 

Benedito Sampaio, o administrador da fazenda da família. 

Agora que você já conhece um pouco sobre essa obra, faça uma releitura, substituindo o fundo e o 

rosto dos operários por quem você quiser: você pode desenhar os seus colegas de classe, os seus 

atletas preferidos, etc. Você pode desenhar ou fazer uma colagem manual, usando imagens de 

revistas, ou digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


