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 DVD
ANITA MALFATTI: modernista por natureza

 Ficha técnica

Gênero: Documentário a partir de uma exposição com obras
de Anita Malfatti.

Palavras-chave: Curador; espaço expositivo; relação público e
obra; processo lúdico e participativo; arte moderna; cor; pintura.

Foco: Mediação Cultural.

Tema: A vida e a obra de Anita Malfatti no início do século 20.

Artistas abordados: Anita Malfatti, Lowis Corinth, Pedro
Alexandrino, Monteiro Lobato, além de outros.

Indicação: A partir da 5ª série do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Direção: Cacá Vicalvi.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
O documentário tem como ponto de partida a exposição Uma

viagem com Anita – a festa da forma e da cor, no Museu de
Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado - MAB/
FAAP, em 2001, em São Paulo. A cenografia da exposição é
mostrada com destaque à re-criação tridimensional de uma obra
que pretendia que os visitantes “entrassem dentro de um qua-
dro”. A diretora do museu, Maria Izabel Branco Ribeiro, apre-
senta um panorama sobre a obra de Anita Malfatti, mesclando
fatos da vida pessoal à sua trajetória artística. É possível veri-
ficar os costumes de início do século 20, as influências das vi-
agens realizadas e de seus professores, além das críticas que
recebeu e a sua importância para a concretização do movimen-
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to modernista brasileiro. Malfatti é mostrada, também, como
precursora de uma metodologia de arte-educação.

 Trama inventiva
Museus, galerias e instituições culturais abrigam exposições,
acolhem visitantes. Curador, museólogo, formas de expor,
montagem, ação educativa e professor mostram as obras, afe-
tando os caminhantes, oferecem acesso. Olhos-corpos sensí-
veis se movem dentro das obras e ao redor delas. O visitante
vive a vida lenta. Experiência estética: múltiplas sensações,
percepções, reflexões. Às vezes, a experiência é solitária, em
seu próprio ritmo. Outras vezes, é compartilhada com outros
numa visita mediada. Seja como for, a mediação propõe um
acasalamento entre a carne do nosso corpo e a carne das obras
de arte, também na escola. Neste documentário, tudo parece
mirar na cartografia para o território da Mediação Cultural.
Na geografia dos passos, celebremos a vida cultural!

 O passeio da câmera

Pessoas martelam, pintam, serram, montam. As mãos mergu-
lhadas em tinta. Esse é o início da viagem proposta pelo
documentário sobre Anita Malfatti que nos leva à exposição,
Uma viagem com Anita – a festa da forma e da cor, realizada
em 2001, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando
Álvares Penteado em São Paulo. Viajamos ao passado, aos
países em que a artista morou e pelas obras, em movimentos
ascendentes e descendentes da câmera, mostrando detalhes
de construção das imagens. A música de fundo divide assun-
tos, enfatiza situações, dá ritmo aos pincéis, trinchas e vassou-
ras: uma dança com tintas e cores.

Depoimentos da diretora do museu, da coordenadora de monitoria,
de cenógrafos e artistas plásticos, as imagens da montagem e da
visitação intercaladas às obras de Anita Malfatti dão uma visão da
produção e das pessoas envolvidas, com suas respectivas funções
para a concretização de uma ação deste porte.
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No primeiro bloco, são colocados os dados históricos da vida
da artista até sua volta da Alemanha. O design da exposição é
mostrado no segundo bloco, focalizando especialmente a re-
produção do ateliê de Malfatti, a construção de uma cenogra-
fia que recria a pintura O farol como um espaço tridimensional,
entre outros espaços expositivos. O terceiro bloco continua com
a trajetória de Anita: sua volta dos EUA, o modernismo, a crí-
tica de Monteiro Lobato e suas ressonâncias, valorizando o seu
pioneirismo em novos conceitos de arte-educação.

A partir do documentário, como viagens possíveis, sugerimos
caminhos que passam pelos territórios de: Saberes Estéticos e

Culturais (arte moderna, questões de gênero); Formação: Pro-

cessos de Ensinar e Aprender (processo lúdico e participativo,
educação estética, história das concepções de ensino de arte);
Forma-Conteúdo (cor, forma, textura, bi e tridimensional,
temáticas figurativas); Patrimônio Cultural (bens simbólicos e
os espaços culturais); além do território das Linguagens Artís-

ticas (pintura, desenho, cenografia).

Ao focalizar a exposição, as proposições pedagógicas vinculam-
se ao território da Mediação Cultural, abordando os espaços
sociais do saber, o ato de expor, os agentes envolvidos e a for-
mação de público.

Sobre Anita Malfatti
(São Paulo/SP, 1889 – São Paulo/SP, 1964)

Os acontecimentos precipitavam-se tão depressa, que eu me lem-
bro de ter vivido dentro de um sonho. Comprei incontinente uma
porção de tintas e a festa começou.

Anita Malfatti

A menina Anita Malfatti se encanta com o mundo dos pincéis,
tanto por influência de sua mãe, que era pintora, como pela
valorização dos costumes da época, segundo os quais uma moça
deveria tocar piano, pintar, bordar, preparando-se para a vida
“do lar”. Sua grande habilidade com as tintas, entretanto, leva
um tio e seu padrinho, depois da morte de seu pai, a financiar
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seus estudos na Alemanha. O ano é 1910. Na escola de pintu-
ra, Academia Real de Belas Artes, a produção acadêmica desta-
ca o aprendizado de técnicas tradicionais, o desenho realista e
a tinta diluída em matizes comportados.

Na Alemanha, uma exposição tira Malfatti do chão. O contato
com o expressionismo alemão é tão intenso que ela procura o
artista Lowis Corinth1  e com ele passa a ter aulas. Sua tinta
torna-se pastosa, as pinceladas deixam suas marcas na tela.

Em 1914, volta ao Brasil, onde sua pintura não é bem aceita, pois
esperava-se “uma pintura de senhorita” e não uma explosão de cores
e formas. Dizem que suas novas obras são “pinturas de homens”,
o que é considerado por Malfatti um elogio e também demonstra as
expectativas e preconceitos da época com cada gênero.

Em 1915, muda-se para os Estados Unidos, cursando a Art

Students League e a Independent School of Art, quando man-
tem contato com artistas expressionistas. Sua produção é fér-
til: explosão de cor e de forma. A pintura se torna mais lumino-
sa e a gestualidade mais solta. Produz O farol, (da Ilha de
Monhegan), O homem amarelo, A mulher de cabelos verdes e
tantos outros com tendência expressionista.

Retorna ao Brasil e, incentivada pelos amigos, apresenta

seus trabalhos, juntamente com artistas americanos, numa

exposição em 1917 que é considerada o ponta-pé inicial

para o modernismo brasileiro. Monteiro Lobato, que segun-
do Tadeu Chiarelli2 , “na crítica de arte paulistana ele era o mais
capacitado e original dos críticos”, escreveu:

Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas ve-
zes, através de uma obra torcida em má direção, se notam tantas e
tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se, de qualquer daqueles
quadrinhos, como a sua autora é independente, como é original, como
é inventiva, em que alto grau possui tantas qualidades inatas, das
mais fecundas na construção duma sólida individualidade artística.
Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moder-
na, penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo, e
pôs todo o seu talento a serviço duma nova espécie de caricatura3 .

Com esse artigo, Monteiro Lobato, crítico feroz de Picasso e
dos artistas modernistas, com tendências naturalistas, é o pre-
cursor de um embate com os modernistas brasileiros. A partir
desse momento, os modernistas, principalmente Mário de



material educativo para o professor-propositor

ANITA MALFATTI – MODERNISTA POR NATUREZA

5

Andrade, constroem um discurso, corrente até hoje, de que
Lobato teria sido o causador da mudança de rumo na pintura de
Anita. A questão ainda continua polêmica já que o curador e crí-
tico Tadeu Chiarelli refuta essa versão. Com base na análise de
documentos da época e obras de Anita realizadas entre 1916 e
1917, ele diz que Malfatti já havia iniciado seu processo de reflu-
xo em relação às vanguardas ao montar a Exposição de pintura

moderna – Anita Malfatti em dezembro de 1917. Para Chiarelli4 ,
a crítica de Lobato, quando muito, pode ter apenas “acelerado
na artista o processo de recuperação de uma pintura mais con-
vencional, mais sensível à captação do ambiente circundante e
mais presa aos aspectos tradicionais do ‘bem pintar’”.

Passado um ano, Anita Malfatti volta a ter aulas com artistas aca-
dêmicos como Pedro Alexandrino, retornando à pintura de nature-
zas-mortas, com uma pincelada mais sutil, menos frenética.

Por insistência dos amigos, participa da Semana de Arte Mo-
derna de 1922 e, depois de um ano, ganha uma bolsa e vai para
Paris onde encontra Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Oswald
de Andrade e Di Cavalcanti. Em 1928, volta definitivamente

para São Paulo e passa a dar aulas em seu ateliê, na Esco-
la Mackenzie e na Escola Americana. Segundo a arte-edu-
cadora Ana Mae Barbosa5 , a artista “como professora de
Arte(...) inovaria os métodos e as concepções da arte infantil.”
Sua ação pedagógica tem raízes em sua pintura e no modo como
foi sua aprendizagem em suas passagens pela Alemanha e
Estados Unidos: um ensino individualizado que valoriza o de-
senvolvimento de cada aluno.

Artista, professora, mulher. Anita é presença marcante na arte brasileira.

Os olhos da arte
Nada nesse mundo é incolor ou sem luz.

Anita Malfatti

Cores vibrantes e luz. Contornos que só existem na imagina-
ção. Formas sintetizadas. Pinceladas ousadas que não cobrem
a trama da tela. Como atiçar os olhos de visitantes para ver
mais, para perceber com mais intensidade, para pensar sob o
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impacto da obra de
Anita Malfatti?
Qual o papel do
museu junto ao pú-
blico? E dos medi-
adores culturais?

Para a curadora
Denise Mattar6 ,

É preciso estar atento
ao público ao qual que-
remos falar. Na exposi-
ção Uma viagem com

Anita – a festa da forma

e da cor, o público-alvo
eram as crianças e, por isso, foi criada uma cenografia na qual elas
entravam dentro de um quadro tridimensional, uma paisagem pinta-
da em tamanho natural.

A fala de Mattar, como curadora, sinaliza sua preocupação como
mediadora do produto cultural para a apreciação estética. Ao
projetar a exposição, sua atenção não está voltada somente ao
público em geral ou especialista, mas para um público especí-
fico, as crianças. Por isso mesmo opta por um desenho
museográfico que favoreça a comunicação entre os conteúdos
veiculados pela exposição e o público infantil.

Nesse contexto, torna-se interessante observar o trabalho de
mediação da curadoria na construção da exposição de arte. A
postura de Mattar corresponde à adesão ao uso de ambien-
tações7  na montagem de exposições. Mattar afirma: “as pes-
soas visitam, muitas exposições, mas não prestam atenção aos
detalhes”. Por essa razão, criou um “percurso lúdico e didáti-
co”, chamando os cenógrafos Guilherme Isnard e a belga,
Isabelle van Oost, especializada em trompe l’oeil. Nesse as-
pecto, as artes plásticas aproximam-se do teatro, pelo uso da
cenografia dramatizada, em exposições de arte. Para Lisbeth
Rebollo Gonçalves8 , em seu livro Entre cenografias,

Na exposição de cenografia dramatizada, o receptor é envolvido em
vivências e interpretações como num grande teatro. Ingressa num
universo ficcional, pode divertir-se prazerosa e ludicamente; pode

Anita Malfatti - O farol, 1915 - Óleo sobre tela, 46 x 61 cm
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ironizar, questionar, surpreender-se, sentir repulsa; enfim, é-lhe fa-
cultado experimentar outro tipo de recepção estética.

Exposições com perfil cenográfico teatralizado causam polê-
micas no segmento especializado em arte. Para alguns, uma
exposição assim é para gerar bilheteria. Para outros, a ceno-
grafia dramatizada é essencial para o público não especializa-
do. Polêmicas à parte, é importante perceber que sempre

há cenografia na exposição e toda cenografia é um elemen-

to mediador entre público e obra, envolvendo modos de ver

e pensar a arte por parte dos idealizadores e produtores

das exposições. Atualmente, há duas tipologias de comunica-
ção da exposição de arte que implicam, ao mesmo tempo, vi-
sões ou propostas museológicas diferentes.

A primeira postura museológica valoriza o processo de recepção,
principalmente por meio da emoção, e se vale da cenografia como
estratégia de sedução do olhar. A recepção estética é mediada pela
construção cenográfica, que contextualiza a obra e reforça a leitura
crítica dada pelo curador. (...) A segunda postura museológica valo-
riza a recepção estética apoiada principalmente na racionalidade. É
possível considerar que existe uma “cenografia não evidenciada”, à
primeira vista. Ela espera do público visitante uma aproximação da
obra exposta por meio da sua linguagem formal.9

O ateliê de pintura à disposição na exposição do MAB/FAAP é
mais um aspecto da mediação que poderia ser justificado pelo
interesse de Malfatti em arte-educação. Hoje, muitos museus
oferecem, ao lado do espaço expositivo, o espaço de criação,

Anita Malfatti  - Viagem com Anita, 2001 - Entrada da Exposição Uma viagem
com Anita – a festa da forma e da cor,  apresentada no MAB/FAAP em 2001
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aberto a todos os visitantes, como na varanda do MAC/Niterói,
ou agendados em visitas especiais, como no Museu Lasar
Segall/SP, entre outros.

A exposição Uma viagem com Anita – a festa da forma e da cor,

preparada desde a entrada, com textos e fotos que contam e

contextualizam a vida de Anita, parece ter provocado a imagi-

nação dos visitantes, como uma viagem, num jogo imaginante

que permitiu a entrada e o trânsito no universo artístico de Anita

Malfatti com olhos atentos e corpos sensíveis.

O documentário, por sua vez, oferece aos olhos dos alunos uma
viagem aos bastidores de uma exposição, para descoberta de
aspectos da mediação cultural: a proposta de apresentação pela
curadoria, cenografia, museografia e ação educativa. Atividades
movidas pelo desejo de ativar a fruição, a experiência estética e a
formação do público. Afinal, é o papel de pro-vocação do museu.

 O passeio dos olhos do professor
Uma viagem com Anita Malfatti. A primeira viagem, antes de exibir
o documentário em sala de aula, é sua: assisti-lo por inteiro, tendo
um contato com os conceitos e informações que ele traz. Você pode
fazer anotações como um diário de bordo para facilitar, posterior-
mente, seu pensar sobre um projeto pedagógico. A seguir, ofere-
cemos uma pauta do olhar que poderá ser útil:

O que o documentário desperta em você?

É possível perceber o espaço expositivo da exposição? Você já
visitou alguma exposição concebida com essas preocupações?

As primeiras imagens, mostrando passos da montagem de
um cenário, são instigantes?

Há diversas funções exercidas pelos responsáveis pela ex-
posição. Quais delas são visíveis no documentário?

Em determinado momento do documentário, Maria Izabel
Branco Ribeiro faz uma leitura da imagem O farol. Os códi-
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gos e o vocabulário que ela utiliza são do conhecimento de
seus alunos?

A ação educativa apresentada traz pistas para o trabalho em
sala de aula?

O documentário traz informações novas? Ele motiva você
para realização de pesquisas nos campos da arte e do ensi-
no de arte em instituições culturais?

Quais os momentos do documentário que podem motivar seus
alunos para uma visita a uma exposição? Ou para a produ-
ção artística? Ou que contribuem para pensar a exposição
de seus trabalhos na escola?

O documentário lhe faz perguntas? Quais?

O pensar sobre essas perguntas pode levar a idéias propositoras
de percursos, de caminhos a serem transitados durante a via-
gem coletiva que se inicia. A observação atenta a cada um dos
itens alimenta a criação de uma pauta do olhar de seus alunos.
Essas perguntas podem aguçar a curiosidade, provocando um
primeiro movimento do desenrolar de um projeto.

 Percursos com desafios estéticos
Idéias e mais idéias. Sugestões estão aqui colocadas para ali-
mentar a sua invenção ou recriação sobre o território de Medi-

ação Cultural, abrindo espaço para viajar em conexão com
outros territórios.

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

O trabalho com o documentário sobre Anita Malfatti pode
começar com a exibição do segundo bloco, no momento em
que há o comentário e a leitura da obra O farol pela diretora
do museu. Algumas questões podem compor a pauta do olhar
dos alunos, para que percebam elementos que poderiam
passar despercebidos. Após esse primeiro contato, apresente
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o documentário na íntegra. Ao final da exibição, os alunos po-
derão sentar em grupos e discutir suas impressões sobre o
que viram. O que o documentário mobiliza nos alunos?

O que os alunos conhecem sobre crítica de arte? Já ouvi-
ram falar de Monteiro Lobato como crítico de arte? Você
pode levar o texto escrito por ele sobre a obra de Anita para
a sala de aula e confrontá-lo com algumas reproduções de
pinturas da artista. De preferência, das obras mostradas no
documentário. Isso pode gerar curiosidade para saber mais
e reflexões interessantes: os alunos concordam com o se-
vero crítico? Que outras significações podem atribuir às
obras, já que há múltiplas leituras possíveis?

Questionamentos sobre a artista, seu modo de pintar, as
datas em que foram produzidas poderão ser feitos para que,
durante a exibição do terceiro bloco, os alunos possam co-
letar os dados. Haverá surpresa ao ouvir as palavras de
Monteiro Lobato no documentário? Retomar a discussão
inicial, após assistirem ao documentário, pode instigá-los a
iniciar também uma viagem com Anita.

A exploração da cor através da pintura pode iniciar um pro-
jeto: criando tons, buscando pinceladas soltas e livres, tra-
balhando com tinta espessa (a tinta guache pode ser engros-
sada com leite em pó e com um pouco de detergente para
não dar fungos). A apreciação das pinturas realizadas é uma
forma de preparar os alunos para investigar como a cor apa-
rece no documentário, tanto na obra de Anita, como na ceno-
grafia da exposição. Os alunos gostariam de voltar à produ-
ção de pinturas? O que experimentariam de modo diferente?

Os desdobramentos, a partir da exibição do documentário,
poderão ser discutidos em conjunto por você e seus alunos. Que
proposições poderiam ser inventadas?

 Desvelando a poética pessoal
Um caminho de poética pessoal: escolher um tema ou deixar
que as cores e as tintas o desvelem, trabalhando exaustivamen-
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te. Captar, no alvoroço e no descanso, um gesto sensível e a
marca de cada um.

A pintura será a companheira nesse percurso de criação pes-
soal. Convide seus alunos a entrar em contato com tintas e
pincéis de diferentes espessuras. O guache ou a fabricação de
tinta, com um aglutinante e pigmentos naturais ou industriais,
poderão ser o material de mais fácil acesso para os alunos. No
entanto, se algum deles quiser e puder experimentar outros tipos
de tintas, estimule essas experiências. O suporte também po-
derá ser diverso, de acordo com as condições de cada um. É
possível apresentar vários tipos, do papelão à tela, para que
seus alunos possam escolher.

O acompanhamento dessa produção, com nutrições estéti-
cas para ampliar as possibilidades, aproximá-los das obras
de artistas que podem desafiá-los, é um ponto importante. A
proposta é que façam uma série de pinturas. Pode produzir um
bom efeito, lançar uma pergunta: eles percebem quando a pin-
tura começa a pedir algo para eles? É uma pergunta simples,
mas os alunos podem ficar atentos à própria criação e ao diá-
logo com a própria produção.

A apresentação da série, de no mínimo sete pinturas, pode
revelar a linha de pensamento e a poética de cada aluno. Você
pode produzir escritos que revelem uma leitura de crítico sobre
as várias séries, para que os alunos exercitem também esse
olhar atento.

 Ampliando o olhar
Entrar no quadro, perceber as linhas, as ranhuras, os
empastamentos e as formas. No filme Os sonhos de Akira
Kurosawa, o espectador também entra em um quadro do
artista Van Gogh e faz uma viagem, percorrendo os cami-
nhos iluminados das telas do artista, até encontrá-lo traba-
lhando. São imagens poéticas que seduzem os olhos e a
mente daqueles que as vêem. Ao apresentá-las a seus alu-
nos, você poderá convidá-los a comparar essas imagens à
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imagem das crianças andando pelo cenário no documentário.
O que elas têm em comum? O que as difere?

Como os cenógrafos, os alunos podem criar maquetes,
transformando pinturas bidimensionais em obras tridimen-
sionais, tendo como suporte caixas de sapato, e utilizando,
para isso, pinturas, colagens e objetos. Obras abstratas
também podem gerar trabalhos desafiadores, na percepção
das cores que avançam e que retrocedem.

O espaço expositivo do Museu de Arte Brasileira da FAAP
pode ser visitado novamente por meio do documentário e com-
parado com outras exposições que os alunos visitaram. O que
há de diferente? Como as paredes eram pintadas? Os textos
de parede são comuns? Como eles planejariam uma exposi-
ção pensando num público de crianças bem pequenas? E para
pessoas de idade avançada? E para esportistas? Eles podem
se divertir inventando uma curadoria inusitada.

A experiência de curadoria pode acontecer com objetos
ajuntados de modo aleatório: cada aluno tira algo de sua
mochila e coloca no centro da classe. Olhando para todos
esses objetos, como os classificam? Vários critérios podem
gerar grupos de classificação distintos. Ajude os alunos a
escolher os critérios mais interessantes e ousados. Sobre
os grupos distintos, os alunos podem criar no espaço da
classe uma exposição desses objetos, criando um diálogo
entre eles, por proximidade, oposição, complementaridade,
ou, ainda, gerando uma possível narrativa. Depois, os gru-
pos de alunos percorrem os vários grupos de objetos, per-
cebendo qual foi o fio condutor da curadoria realizada.

A questão de escala é um assunto interessante que o
documentário provoca. Ver as casas sobre caçambas de ca-
minhão, ou as pinceladas feitas com vassouras, permite
perceber como a dimensão de um objeto está relacionada
com o contexto em que ele se encontra. A falta de coerên-
cia no contexto leva ao estranhamento. Partindo de pintu-
ras de Malfatti ou de outro artista, os alunos podem criar
intervenções que provoquem estranhamento ao leitor devi-
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do a problemas de escala. O professor de matemática pode
se interessar em propor esse trabalho em parceria.

 Conhecendo pela pesquisa
Na exposição: onde está o significado da obra de arte? No ob-
jeto em si? Na intenção do artista? No contexto onde a obra
se encontra? No olhar do espectador? Ou na relação comuni-
cativa de todos esses elementos? Estas são perguntas que
podem mover os alunos para entrevistar amigos e parentes. A
apresentação de algumas obras em conjunto com imagens de
espaços expositivos pode ser uma proposição instigante, ca-
paz de levá-los a perceber os aspectos valorizados e os não
tocados, o vocabulário utilizado, a questão do gosto, depen-
dendo da faixa etária e do repertório cultural de seus alunos.

No passado, comenta Rejane Cintrão10 , o próprio artista
com freqüência era o curador, inovando na década de 1920
“a maneira de distribuir as obras no espaço, até então pa-
dronizada pelo Louvre, ou seja, com obras ocupando toda a
parede, separadas apenas pelas molduras”. Exposições em
1928 e 1931, organizadas respectivamente por Theodor
Heuberger e Lucio Costa, mostram as obras lado a lado,
seguindo uma linha horizontal. Nasceu, assim, a necessida-
de de painéis, que hoje fecham salas, dividem instalações,
criam áreas escuras para as projeções de vídeo. Valorizan-
do a recepção, seja através da emoção ou da racionalidade,
os alunos podem pesquisar as montagens de exposições em
museus da cidade, mapeando diferenças e questionando
soluções. Como montariam exposições na escola?

O que é um cenário? Qual a formação de um cenógrafo? Com
questões mais gerais os alunos podem pesquisar sobre essa
linguagem, utilizada especialmente no teatro, no cinema, na
dança e na televisão. Quais as diferenças, por exemplo, dos
cenários de telejornais em vários horários e em diferentes
emissoras? E dos cenários de programas de auditório?

No documentário, é mostrada uma ação educativa em que
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as crianças são motivadas a pintarem com a mão contrária
da que usam normalmente. Esse é um bom exercício. Alguns
artistas assim procedem para que seus desenhos não fiquem
presos ao realismo. Não foi o caso de Anita Malfatti, pois,
como nasceu com um problema congênito na mão direita,
aprendeu a usar a mão esquerda desde pequena. O que os
alunos podem pesquisar sobre canhotos e destros? Ou so-
bre artistas que pintam com a boca ou mesmo com os pés?

Se na sua escola há um laboratório de informática, os alu-
nos poderiam pesquisar sites de museus, investigando
acervos e exposições temporárias. O Museu de Arte Bra-
sileira da Fundação Armando Álvares Penteado em São
Paulo, por exemplo, tem réplicas de obras do tempo colo-
nial brasileiro, expostas em seu grande hall de entrada, que
foram feitas especialmente para exposição Barroco no

Brasil, inaugurada em 1961. Os sites permitem outras des-
cobertas desse tipo além daqueles que oferecem jogos
digitalizados de quebra cabeça com imagens de obras como
o da Fundação Iberê Camargo.

O ensino de arte também é abordado no documentário. A sua
história no Brasil vem sendo construída por idas e vindas com
concepções diversas. Conhecer essa história é importante para
a compreensão das heranças culturais e das tendências edu-
cacionais que nos fazem atuar e pensar educação. Convide seus
colegas que ensinam arte para assistirem ao documentário e
refletir sobre essas heranças e tendências e também sobre as
proposições aqui sugeridas e as que você inventou.

 Amarrações de sentidos: portfólio
A história do projeto, gerado a partir do documentário sobre
Anita Malfatti e a exposição realizada no Museu da Casa Bra-
sileira, pode ser mostrada através de um portfólio com o for-
mato de um prospecto de viagem.

Organize os vários prospectos de seus alunos, dividindo-os em
grupos para que materiais e sugestões possam ser trocados. Nos
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prospectos podem estar os textos produzidos, os esboços (caso
tenham feito), fotos das pinturas e as próprias pinturas. O acom-
panhamento dos trabalhos poderá estimular a escrita de outros
textos críticos, poesias, com citações de textos modernistas,
escritos pelo aluno ou por outra pessoa que tenha visto o traba-
lho. Também seria interessante que o aluno produzisse uma con-
clusão de sua autoria. O título e a capa do prospecto devem ser
pensados como uma porta de entrada e, por isso, precisa convi-
dar o espectador a abrir e conhecer o trabalho.

 Valorizando a processualidade
O que conhecemos? Essa é a pergunta-chave para terminar-
mos o projeto. Voltando ao documentário, a todo processo
desencadeado por ele e aos prospectos de viagem como
portfólios, pode-se organizar uma linha do tempo, contando o
percurso de viagem realizada e os conceitos abordados. Como
uma produção estética, a linha de tempo poderá evidenciar os
momentos mais produtivos e outros que poderiam ter sido
melhor aproveitados. De sua análise, podem sair proposições
para próximos projetos.

Olhar para o seu trabalho também é essencial. O que você
aprendeu durante o projeto? O que não saiu como planejado?
O que foi muito além do que você imaginou? Quais as surpre-
sas do percurso? A auto-avaliação gera formação continuada e
leva você a pensar em novos desafios e a superar problemas.

 Glossário

Curador – “O curador escolhe um conceito, a partir do qual seleciona as
obras, a iluminação, ambientação, etc. Assim como há estilos de direção,
existem estilos de curadoria. Há curadores mais científicos e críticos, há
aqueles que se especializam em determinado período histórico ou em um
artista. (...) A designação, tal como a conhecemos hoje, surgiu há cerca de
20 anos, a partir da profissionalização do sistema de arte que criou novos
papéis, como os do museólogo (que realiza laudos técnicos das obras), do
courier (que as acompanha) e das transportadoras e seguradoras
especializadas”. Fonte: MATTAR,  Denise. O papel da curadoria e o res-
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gate dos artistas. Disponível em: <http://bancobrasil.com.br/appbb/por-
tal/bb/ctr/art/ArtigoCompl.jsp?Artigo.codigo=1187>.

Cenografia – o conceito aplicado à exposição de arte é entendido como
o modo de criar uma atmosfera. Nesse contexto, a cenografia demarca a
localização cultural da produção artística mostrada por múltiplos recursos;
além dos documentais, destacam-se o desenho do espaço, o uso da luz e
da cor e, muitas vezes, também, recursos sonoros e outras tecnologias.
Fonte: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre cenografias: o museu e a ex-
posição de arte no século XX. São Paulo: Edusp: Fapesp, 2004, p.37.

Experiência estética – “Não é possível separar, numa experiência vital,
o prático, o emocional e o intelectual uns dos outros, e pôr as proprieda-
des de um em oposição aos outros. (...) A mais elaborada investigação
filosófica ou científica e a mais ambiciosa empresa industrial ou política,
quando seus diferentes constituintes formam uma experiência integral, têm
qualidade estética, de vez que então suas várias partes estão ligadas umas
às outras, e não apenas sucedem uma a outra. Fonte: DEWEY, John. Ten-

do uma experiência. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Os pensadores).

Fruição – “A emoção, a sensação e o pensar que [a obra] provoca em nós
são ressonâncias internas provocadas pelas sutilezas da própria linguagem.
Quando estamos diante de uma obra de arte, a recriamos em nós. A con-
templação de uma produção artística nunca é passiva, algo de nós penetra
na obra ao mesmo tempo que somos por ela invadidos e despertados para
novas sensibilidades. Fonte: MARTINS, Mirian Celeste et al. A língua do

mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998, p. 75-76.

Mediador cultural – “Todo aquele que exerce atividades de aproximação
entre os indivíduos ou grupos de indivíduos e as obras de cultura.” Fonte:
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo:
Iluminuras: Fapesp, 1999, p. 249.

Museografia – conjunto de técnicas que permitem fazer a coleção,
conservá-la e exibi-la. A museografia trabalha dentro dos museus para
tornar possível as exposições. Ao lado da informação documental, há o
desenho museográfico que envolve a distribuição da obra no espaço, o
uso da luz, o emprego de cor nos painéis e paredes, a criação especial de
um ambiente, todos esses elementos conduzem estrategicamente à men-
sagem estética projetada pela exposição. A museografia, além disso, pode
incorporar as novidades tecnológicas, dando uma dimensão dinâmica e
atual à exposição. Fonte: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre cenogra-

fias: o museu e a exposição de arte no século XX. São Paulo: Edusp: Fapesp,
2004, p. 34-35

Museologia – responsável pelas ações de identificação, de conservação e de
educação, tanto na preservação dos frutos de civilizações passadas quanto
em novos desafios - ecomuseologia, museologia comunitária e todas as ou-
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tras formas de museologia ativa. Fonte: <www.revistamuseu.com.br/
legislacao/museologia/quebec.htm>.

Trompe l’oleil – “Tipo de pintura figurativa que, utilizando-se de técnicas
ilusionistas, sugere a nítida impressão de realidade, projetando os objetos
do tema para fora da superfície bidimensional. Uma vertente da pintura
trompe l’oeil é a quadratura, decoração mural que reproduz paisagens
arquitetônicas, muito usada no século 18, sugerindo a continuidade do
ambiente. Literalmente, ‘engana o olho’”. Fonte: CUNHA, Newton. Dicio-

nário Sesc: a língua da cultura. São Paulo: Perspectiva,  2003, p.131.
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