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 DVD
AQUARELA: técnica em evolução

 Ficha técnica

Gênero: Documentário a partir do depoimento do artista Alberto

Kaplan em seu ateliê e na exposição Aquarela brasileira.

Palavras-chave: História dos procedimentos e técnicas artísticas;

cor; sobreposição; aquarela; artista; curador; diálogo com a matéria.

Foco: Saberes Estéticos e Culturais.

Tema: História dos procedimentos artísticos da aquarela no

Brasil e a obra de Alberto Kaplan.

Artistas abordados: Alberto Kaplan, Debret, Rugendas, Hagedorn,

Margaret Mee, Eliseu Visconti, Henrique Bernardelli, Amoedo,

Cícero Dias, Ismael Nery, Segall, Goeldi, Lygia Clark, Ivan Serpa,

Iberê Camargo, Gerchman, Tunga, Rubens Matuck, entre outros.

Indicação: A partir da 7a série do Ensino Fundamental.

Direção: Sarah Yakhni.

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

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
A linguagem da aquarela é o tema do documentário apresenta-

do pelo artista plástico Alberto Kaplan, que nos mostra a expo-

sição em que foi curador: Aquarela brasileira, no Centro Cultural

Light/RJ – um panorama da arte brasileira, partindo dos artis-

tas viajantes do século 19, passando pelo modernismo e expres-

sionismo, até a contemporaneidade. Em seu ateliê, Kaplan pro-

duz uma obra mostrando-nos as particularidades do procedimen-

to artístico da aquarela, incluindo os processos de fatura, os

materiais e os resultados peculiares que são obtidos.
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 Trama inventiva
Há saberes em arte que são como estrelas para aclarar o cami-

nho de um território que se quer conhecer. Na cartografia, para

pensar-sentir sobre uma obra ou artista, as ferramentas são

como lentes: lente microscópica, para chegar pertinho da

visualidade, dos signos e códigos da linguagem da arte, ou len-

te telescópica para o olhar ampliado sobre a experiência esté-

tica e estésica das práticas culturais, ou, ainda, lente com zoom

que vai se abrindo na história da arte, passando pela estética

e filosofia em associações com outros campos de saberes. Por

assim dizer, neste documentário, tudo parece se deixar ver pela

luz intermitente de um vaga-lume a brilhar no território dos

Saberes Estéticos e Culturais.

 O passeio da câmera

Paixão. Esse é o sentimento mais presente em todo o percurso

do documentário. Paixão pela linguagem da aquarela. A câmera

capta a feitura de uma aquarela pelo artista Alberto Kaplan,

que enaltece a técnica ao mesmo tempo em que produz. As

cores saltam à vista, diluindo-se com o pincel aguado que aca-

ricia o papel poroso pelo qual todo o movimento é absorvido.

Cada camada é construída sobre a outra, unindo-se à primeira,

gerando um trabalho de transparências e profundidades. E a

delicadeza silenciosa da aquarela é acompanhada pelo entusi-

asmo do artista que nos mostra o seu processo na prática.

Seu entusiasmo e pesquisa sobre a aquarela também nos são

apresentados na exposição com sua curadoria – Aquarela brasi-

leira, no Centro Cultural Light/RJ, em 2001. A câmera caminha

por uma linha do tempo imaginária, percorrendo imagens de ar-

tistas desde o século 19 até a atualidade. A cada obra nossos

olhos podem perceber a poética de cada artista e a sua recria-

ção técnica. A câmera nos mostra tão de perto cada detalhe de

algumas pinturas que podemos perceber as manchas na textura

do papel que formam, a média e longa distância, as composições.
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A aquarela, revelada pelo seu percurso histórico de procedimentos

e técnicas artísticas, fez-nos alocar o documentário no território de

Saberes Estéticos e Culturais. O passeio pela exposição, com as

escolhas da curadoria de Kaplan, nos permite um estudo sobre a

nossa história e, também, sobre a produção artística nacional.

A compreensão desse percurso permite a ampliação dos estu-

dos sobre temas relacionados como os territórios de Linguagens

Artísticas – aquarela, desenho, técnica mista, ilustração científi-

ca, publicidade; de Materialidade – a singularidade dos procedi-

mentos técnicos; de Forma-Conteúdo – cor, mancha, linha, trans-

parência e as relações entre esses elementos que resultam em

sobreposições, harmonia e profundidade; de Processo de Cria-

ção – o diálogo com a matéria, a pesquisa em arte, o ateliê; de

Mediação Cultural – artista, curador, espaços sociais do saber;

de Conexões Transdisciplinares – antropologia, sociologia, his-

tória do Brasil, iconografia. Assim, as possibilidades de estudo a

partir do documentário são múltiplas e estão apontadas no mapa

potencial, que também pode ser ampliado.

Sobre Alberto Kaplan

(Rio de Janeiro/RJ, 1957)

Eu me vejo muito refletido na minha arte, através da aquarela.
Quase que um espelho em que eu estou me vendo.

Alberto Kaplan

A aquarela é realmente fundamental para este artista, pois ela

‘’capta com muita sensibilidade os mecanismos do artista que

a produziu. E os desvenda de tal forma que muitas vezes ele se

surpreende com tal poder’’1 , diz ele.

Alberto Kaplan inicia sua carreira artística ainda muito jovem, em

1973, aos 16 anos de idade, participando do Salão de Verão do

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Seus estudos continu-

am em artes plásticas e o levam à especialização em Metodologia

da arte2 . Sua pesquisa, publicada com o título As aparências da

aquarela, já evidencia sua forte relação com essa linguagem.
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Seu caminho artístico cruza-se com seu trabalho docente na

Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Estácio

de Sá e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage/RJ, divul-

gando a linguagem da aquarela. Sua pesquisa constante o leva,

em 2001, a se colocar como curador da exposição Aquarela

brasileira, realizada no Centro Cultural Light/RJ, na qual le-

vanta uma história de 200 anos de arte brasileira, garimpando

obras em acervos institucionais e coleções particulares. Como

curador, Kaplan tece o fio condutor de suas escolhas: ‘’Poderia

ter feito uma exposição com grandes nomes e várias obras de

cada um, mas preferi a idéia de um panorama. Optei por ter

mais artistas, representados por uma obra apenas’’3. Em sete

módulos, o panorama revela sua leitura da linguagem da aqua-

rela, compartilhada conosco4 .

No ateliê, vemos o artista envolto na prática intimista, na
caligrafia e no gesto que têm na cor e na água os seus se-
gredos, transpostos para o suporte de papel poroso, gran-
dioso à sua frente. Diz ele5  “um dos principais desafios da
aquarela é não permitir ao artista o reparo do que já está no
papel. A solução plástica surge a partir do que vai aconte-
cendo na tela”. A água, com sua fluidez, permite que as cores

se infiltrem por entre as fibras do papel6 . As formas abstratas,

os movimentos suaves, mas ao mesmo tempo decisivos, deixam

no suporte as marcas de sua poética pessoal.

Todo trabalho meu terá sempre algum elemento gráfico criando for-
mas imaginadas que são formas abertas que não correspondem ab-
solutamente ao nosso mundo real. É um mundo imaginário, interno,
uma pulsão gráfica, digamos assim, e pequenos interstícios, que eu
chamo, com interferências de cores que também não remetem a ab-
solutamente nada do mundo real.

Por todo o país, assim como uma retrospectiva em 1993 no Mu-

seu Nacional de Belas Artes/RJ, Alberto Kaplan expõe suas
produções que caminham pela abstração, tanto em suas aqua-
relas, quanto em suas pinturas de grande formato, nas quais
utiliza suportes variados. Como uma escrita, o gesto marca
linha e cor “como se estivesse acariciando a superfície do
papel, do suporte”.
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Ele também nos faz pensar sobre a obra pronta, quando as

partes estão contribuindo com o todo, quando o olhar pode

percorrer a obra de modo harmônico. Artista e curador, Kaplan

educa nosso olhar e o convida para mergulhar na quente, lumi-

nosa e colorida umidade da aquarela.

 Os olhos da arte
Através dos tempos, a aquarela tem sido utilizada com as mais vari-
adas aparências. Não falamos de técnicas, mas de posturas. Assim,
desde a pintura rupestre, que nada mais era do que pigmento,
aglutinante e água, passando pelos egípcios e persas, a aquarela foi
tecendo sua história. O advento do papel desencadeia uma sucessão
de escolas em que as aguadas orientais, as iluminuras medievais e,
no período romântico, a escola inglesa da aquarela, vão somando-se
ao impressionismo e, mais tarde, à aquarela expressionista, para trans-
formar a própria história da arte.

Alberto Kaplan7

O que podemos aprender por meio da história dos procedimen-

tos artísticos?

A cor parece ter encantado o ser humano desde sempre. Com

procedimentos técnicos rudimentares, aproveitando a cor das

rochas nas amplas cavernas e manipulando pigmentos naturais,

nascem as primeiras pinturas. Água, pigmento e aglutinante for-

mam a matéria da pintura. É a qualidade e quantidade utilizada

que marcam a diferença entre os vários resultados que podem

ser obtidos. Mais do que técnica, como diz Kaplan, a diferença é

causada pela postura, pela atitude frente à matéria.

Sobre os papiros egípcios, nas aguadas orientais ou nas
delicadas iluminuras medievais, a aquarela se caracteri-
za pela impressão de transparência, na qual a lumi-
nosidade emerge do papel, e não pela adição de tinta
branca. É a água que se oferece junto ao pigmento quase
puro, por isso nomeia a tinta: watercolour, água-cor. É o
debruçar sobre as camadas cuidadosamente sobrepostas,
o espalhar a tinta como uma carícia no papel que revelam
os possíveis resultados.



6

As aquarelas de Albrecht Dürer, pintor alemão que vive no sé-

culo 15, se tornam conhecidas. Mas é no início do século de 19,

com os artistas naturalistas atentos às paisagens, que a aqua-

rela é amplamente explorada, experimentada e consagrada. O

pintor inglês William Turner a utiliza em suas viagens, por suas

potencialidades no registro das cores e na rapidez de sua seca-

gem sobre o papel. Da mesma forma, é o procedimento utiliza-

do pelos artistas-viajantes, documentando as descobertas e re-

gistrando a fauna, a flora e a cultura dos lugares visitados.

Debret, Rugendas, Thomas Ender são alguns dos artistas que

utilizam a aquarela para seus registros, muitos deles transfor-

mados depois em pinturas a óleo.

Por esse motivo, a aquarela fica associada ao procedimento de

esboço para uma pintura posterior. Além disso, o fato de ter

como suporte o papel, que é mais frágil, a tem desvalorizado

frente às outras linguagens da pintura. A aquarela, entretanto,

requer uma ação cuidadosa e domínio técnico, tanto quanto a

pintura a óleo. Por ser à base de água, a tinta seca rapidamen-

te, exigindo do artista muita agilidade, concentração e decisão,

Alberto Kaplan - Sem título, 2001

Aquarela sobre papel d´Arches 0.50 x 0.65 m
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pois não permite o reparo dos incidentes, deixando velado, mas

suavemente visível, todo o histórico da pintura. É como se a

vida da pintura ficasse registrada e à vista do observador.

Molhar todo o papel para iniciar a pintura ou proceder em

camadas secas, lidar com fusão de cores ou sobreposições,

sem escamotear a cor que submerge sob aguadas trans-

lúcidas em pincéis muito macios, deixa visível a pincelada,

gesto tornado visível. A intencionalidade do artista, cer-
cando o mundo da realidade, do imaginário onírico, da
abstração ou da experimentação contemporânea, permi-
te perceber a história da arte pela história de procedi-
mentos e técnicas artísticas.

Na exposição organizada por Alberto Kaplan, os sete módulos

percorrem esta história brasileira. Nos dois primeiros, a esté-

tica naturalista aspira revelar um mundo novo, possibilitando o

acesso que ultrapassa as distâncias, tal qual uma reportagem

contemporânea. A aquarela obedece a essa aspiração e capta

a visão iconográfica e sociológica de Debret, o registro da

tipologia humana de Rugendas, o rebuscamento da vegetação

de Thomas Ender, até a ilustração científica, já no século 20, de

Margaret Mee.

A tradição acadêmica instalada na Academia Imperial de Belas

Artes dissemina a aquarela e a populariza nos anúncios de pu-

blicidade da época de Eliseu Visconti e no programa do Teatro

Municipal criado por Henrique Bernardelli. Juntamente com

Treidler e Amoedo, essas obras se apresentam no terceiro

módulo, seguido pelo quarto, no qual a subjetividade poética

dos artistas traz à tona a questão do nacionalismo x utopia, com

as obras de Cícero Dias, Di Cavacanti e Ismael Nery.

O mundo surreal e onírico desses artistas se conecta com o quin-

to módulo da exposição – Reflexos do expressionismo, aborda

as obras de Segall, Goeldi e Wöller, evidenciando a influência

da Alemanha e dos países nórdicos.

A ruptura com a figuração está presente no sexto módulo, que

apresenta com destaque as aquarelas de Lygia Clark, Babinski,
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Ivan Serpa e Iberê Camargo, estendendo-se ao último módulo,

no qual as tendências contemporâneas transgridem a tradição,

somando outros materiais em técnicas mistas.

A história da aquarela e a sua valorização têm sido mantidas

por grupos de aquarelistas em todo o país8 . Essa história nos

revela um percurso plástico brasileiro pouco conhecido, mas que

tem reflexos nas produções contemporâneas de artistas como

Fayga Ostrower e o próprio Alberto Kaplan, que souberam res-

peitar e valorizar uma das linguagens mais antigas da pintura.

 O passeio dos olhos do professor

Ao assistir ao documentário, provavelmente já surgirão mui-

tas idéias e, para que elas não se percam, é necessário

registrá-las em um diário de bordo. Para ajudá-lo a focar al-

guns questionamentos que consideramos importantes, elabo-

ramos uma pauta do olhar.

O que o documentário desperta em você?

A aquarela é uma técnica de sutilezas, principalmente por lidar

com a água, cujos movimentos não são controláveis. Para

você, o documentário consegue captar essa sutileza? Como?

Quais recursos foram utilizados?

Quais relações podem ser estabelecidas entre a produção

de Kaplan e a exposição Aquarela brasileira?

Os sete módulos da exposição provocam novas pergun-

tas? Quais?

O que chamaria a atenção de seus alunos?

Quais focos de trabalho o documentário suscita?

Após assistir ao documentário, reveja suas anotações do diário

de bordo. Quais idéias surgiram? Para quais turmas o documentário

poderia ser instigante? Como poderia ser utilizado?
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 Percursos com desafios estéticos
Colocando em prática as idéias despertadas pelo documentário

e registradas no diário de bordo, você pode iniciar o projeto con-

siderando as necessidades, interesses e desejos de seus alunos.

Como demonstra o mapa potencial, são muitos os assuntos que

podem ser trabalhados a partir do documentário, mas, partindo

do foco Saberes Estéticos e Culturais, sugerimos algumas

propostas que você pode ampliar, transformar e reinventar.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

O documentário trata da linguagem da aquarela e nos traz

uma série de imagens. Ainda que, em alguns casos, as obras

sejam apresentadas em detalhe, em virtude da caracterís-

tica da linguagem fílmica, o tempo de apreciação é peque-

no. Por isso, antes de exibir o documentário, leve para a

classe uma pintura em aquarela, original ou uma reprodu-

ção, e problematize a leitura, focalizando especialmente as

questões formais e técnicas da feitura da obra. O que pode

ser percebido sobre a técnica? Como foram feitas as pince-

ladas? Como percebemos o tempo nesta produção? Como

a imagem se forma? Como o artista lida com as cores? E

com a luminosidade? Quais camadas estão presentes no tra-

balho? É possível imaginar os movimentos do artista duran-

te a ação criadora? Depois, exiba o início do segundo bloco

do documentário, quando Alberto Kaplan fala e mostra a

fatura de sua obra. O que isso despertará em seus alunos?

É comum conhecermos pinturas a óleo, mas será que te-

mos dimensão dos procedimentos adotados para a sua

feitura? Sem a pretensão de discutir qual técnica é mais fácil

ou criar juízos de valor, proponha uma análise comparativa

entre uma pintura a óleo e uma aquarela que permita reco-

nhecer as potencialidades de cada linguagem pictórica. Você



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

suportes
ferramentas

poéticas da materialidade

potencialidade, qualidade e
singularidade da matéria,
poéticas dos procedimentos,
segredo da água

papel, suporte negro

Materialidade

procedimentos 

procedimentos tradicionais,
transformação de técnicas, velatura

pincéis macios,
bico-de-pena, godê

formação de público

o ato de expor

espaços sociais do saber

agentes

educação do olhar

desenho museográfico,
textos didáticos

artista, curador
Centro Cultral Light/RJ,
Escola Imperial de Belas Artes

Mediação
Cultural

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

temáticas 

relações entre elementos
da visualidade

figurativa, não-figurativa, abstração 

mancha, cor: tonalidades/saturação/brilho/
relações, fabricação da cor, luz, linha,
caligrafia, textura, transparência

composição, sobreposição,
atmosfera, movimento, ritmo, 
harmonia, profundidade

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte

história dos procedimentos e técnicas artísticas,
artistas viajantes, arte contemporânea, arte moderna,
arte concreta, neoconcretismo, surrealismo

estética naturalistaestética e filosofia da arte

Linguagens 
Artísticas

meios
tradicionais

meios novos

aquarela, desenho, pintura
desenho a bico-de-pena

técnica mista

artes
visuais

linguagens
convergentes

produção gráfica,
publicidade,
ilustração científica

Processo de
Criação

ação criadora

diálogo com a matéria, poética pessoal intimista,
gesto no traço produtor-artista-pesquisador:
artista-pesquisador, artista-professor, pesquisa em arte,
pesquisa sobre arte, produtor, fruidor

pensamento visual, repertório pessoal e cultural,
imaginação criadora, percepção, atitude lúdica,
leitura de mundo

ateliê, museu,
organização
referências de
artistas 

potências criadoras
ambiência
de trabalho

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

antropologia, sociologia,
história do Brasil, iconografia
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pode escolher obras de um mesmo artista para observar a

influência da materialidade. Ou, então, obras de artistas di-

ferentes, analisando as temáticas e estilos. A percepção dos

detalhes, das texturas, da opacidade, da transparência e to-

nalidades obtidas, pode preparar os alunos para assistirem

ao início do primeiro bloco do documentário. Depois de uma

conversa sobre as diferenças percebidas, antes e depois das

imagens de Kaplan, pergunte: o que seus alunos acham que

o artista está mostrando na exposição sobre o panorama

da história da arte brasileira através da aquarela? A ques-

tão pode lhe trazer dados sobre o que os alunos conhecem

de nossa história e, ao mesmo tempo, preparar para que

assistam ao restante do documentário.

Antes de exibir o documentário, seria interessante que você

oferecesse aos seus alunos um momento de experimenta-

ção e vivência com a aquarela, no qual a manipulação dos

materiais proporcionasse um maior entendimento sobre a

especificidade e potencialidade desta linguagem. Diversos

materiais, como pincéis (pequenos, grandes, chatos ou não,

macios e menos macios), papéis (com cores, texturas,

gramaturas e porosidades diferentes), aquarelas ou pigmen-

tos naturais como chá, café, beterraba, etc., além de água

e lápis preto, bico-de-pena, podem ser oferecidos para que

cada aluno investigue as combinações de materiais, as mis-

turas de cores, as possibilidades de diferentes resultados.

Uma discussão sobre a experiência de pintar e sobre os

diversos resultados pode ser iniciada e continuada após a

exibição do último bloco do documentário.

Essas são algumas sugestões de aquecimento para o início de

um possível projeto a partir do documentário. Com algumas

questões sobre aquarela, você pode bolar uma pauta do olhar

para seus alunos, direcionando-os para aquilo que você gosta-

ria de focalizar no trabalho. Você também pode aproveitar es-

sas sugestões para reinventar outras atividades, teóricas ou

práticas, com seus alunos.
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 Desvelando a poética pessoal
Alberto Kaplan nos apresenta diversas tendências artísticas que

fizeram uso da aquarela, iniciando no século 19, com artistas

preocupados com o registro do que viam, até artistas contem-

porâneos, com produções que não se prendem a representa-

ções figurativas. Assim como cada artista, cada aluno também

tem sua poética pessoal a ser desenvolvida. Convide-os a

desvelá-la, numa série de trabalhos. Para ajudá-los nesse de-

safio, ofereça algumas opções para que escolham entre alguns

focos possíveis:

a fabricação de cores: tonalidades, transparências e

sobreposições;

a exploração de formas abstratas, com manchas e linhas;

a experimentação de deformações expressivas, acentuan-

do a significação pretendida, seja no caminho mais

expressionista, surrealista, ou mesmo com o humor de

Roberto Magalhães;

o estudo de um objeto, como a série das bicicletas de Iberê

Camargo ou das escadas de Lygia Clark;

a pesquisa da ilusão da profundidade através da cor em

paisagens.

Além dessas idéias, os alunos podem sugerir outras possibili-

dades. O importante é incentivá-los a uma produção mais

intimista e pessoal. Cada um pode buscar as questões que lhes

são importantes como o próprio Kaplan. É importante que todo

o percurso seja acompanhado de perto e que haja sempre con-

versas entre uma produção e outra, para que a busca pela po-

ética pessoal do aluno seja algo sempre presente.

 Ampliando o olhar
Como os artistas-viajantes, os alunos podem sair a campo

para realizar registros de cenas da escola ou do bairro. Mas,
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para que não fiquem presos aos limites da representação

naturalista, peça para que, nesses registros, atenham-se

apenas às cores e não às formas.

O pigmento é a base para a produção de tintas, desde as primei-

ras pinturas feitas nas cavernas há milhões de anos. Embora hoje

em dia tenhamos uma infinidade de pigmentos, geralmente in-

dustriais, ainda é possível conseguirmos pigmentos extraídos de

materiais naturais para a pintura. Sugira que cada aluno investi-

gue no seu dia-a-dia onde encontrá-los. Você pode incentivar que

a pesquisa seja feita no jardim e na geladeira, por exemplo, esti-

mulando uma pesquisa séria e prazerosa ao mesmo tempo.

Quais as diferenças plásticas entre obras produzidas com tin-

ta a óleo, acrílica ou aquarela? A pesquisa poderia se dar pela

apreciação de obras e de experimentos com os três materiais.

A água é um elemento vital para o ser humano e utilizado não

só para a sua sobrevivência fisiológica, mas em diversos

setores e ciências. Na arte, além de ser utilizada como

solvente para tintas como o látex, o acrílico e o guache, a água,

por vezes, torna-se o ponto principal do trabalho. Na aquare-

la, por exemplo, a água é a base da técnica que imprime as

características desse material. Na arte contemporânea, a

água já foi utilizada em diversos estados físicos, como faz

Laura Vinci, por exemplo. Além das possibilidades de uso da

água na diluição de tintas, quais outros usos a água pode ter

no cenário da arte? Quais outros artistas a utilizaram? De

que forma? Como seus alunos podem utilizá-la em suas cri-

ações, para que não seja apenas uma ferramenta?

Apesar de se tratar de uma mesma linguagem, cada artista

trabalha com a aquarela de um modo singular. No docu-

mentário, o passeio pela exposição nos mostra muito rapi-

damente várias obras de diferentes artistas. Para ampliar

essa visão, compreendendo melhor a produção pessoal dos

artistas, os alunos podem pesquisar várias obras de um

mesmo artista, levantando as marcas de sua poética pes-

soal. Você pode dividir a classe em grupos para que cada

aluno pesquise melhor a produção de um ou dois artistas,
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como por exemplo: Turner e Iberê Camargo, Goeldi e

Babinski, Cícero Dias e Rubens Matuck. O que marca a

produção de cada artista? Como cada um dialoga com a

matéria? Existem diferenças? E semelhanças? E oposições?

Seria possível fazer uma curadoria com os mesmos módulos

criados por Alberto Kaplan, tomando como base uma outra

linguagem, como o desenho, por exemplo? O que a história

dos procedimentos dessa linguagem poderia revelar sobre a

história da arte?

Visitar uma exposição sempre amplia o olhar, pois nos per-

mite perceber detalhes que não poderiam ser percebidos

numa reprodução. Há em sua cidade algum acervo ou cole-

ção com aquarelas?

 Conhecendo pela pesquisa
A cor é um elemento bastante presente no documentário.

Alberto Kaplan nos fala sobre a infinidade de tons proporcio-

nados pela água e pelas mistura, sobreposições e velaturas.

Geralmente, quando estudamos a cor, fazemos experimen-

tos para entender o que é cor fria e cor quente, cores com-

plementares ou cores neutras. Mas há muito mais a apren-

der e experimentar, pois como diz Fayga Ostrower9 :

Não vamos classificar centenas de tons ou fazer tabelas com inúme-
ras posições e cruzamentos. Esse tipo de conhecimento quantitativo
é inteiramente supérfluo, porque irrelevante, e nada tem a ver com a
expressividade das cores ou com a sensibilidade das pessoas. O im-
portante é entender que com poucas cores básicas – e sempre as
mesmas – é possível estabelecer relações diferentes.

A aquarela permite lidar com essa complexidade, especial-

mente se o controle da representação figurativa for deixa-

do de lado para entrar no universo das cores. Como impul-

sionar a pesquisa na fabricação de tons, em experimenta-

ções com o rebaixamento de tons como na obra de Treidler,

a luz de Hagedorn, o clima surreal de Ismael Nery, a fluidez

das formas de Fayga ou Rubens Matuck, ou, ainda, Alberto

Kaplan? Rever o documentário pode nutrir os alunos este-

ticamente para o aprofundamento da pesquisa.
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Ao tratar dos artistas viajantes que vieram para o Brasil a fim

de retratá-lo no fim do século 19 e início do 20, Kaplan nos

convida para um estudo sobre a nossa história. Pesquisando

as gravuras e aquarelas de Debret e Rugendas é possível en-

tender um pouco de como viviam as pessoas no Brasil coloni-

al. O assunto pode ser pesquisado junto com o professor de

história, investigando também a importância dos registros

desses artistas para a documentação de nossa trajetória.

Um dos materiais mais importantes para a produção de uma

aquarela é o papel. Uma folha de papel sulfite, por exem-

plo, ao receber a quantidade de água requerida para a pro-

dução de uma aquarela fica totalmente enrugada, podendo

até mesmo se desmanchar ou rasgar. Por que isso aconte-

ce? As propriedades de cada papel variam e dão resultados

diferentes. Quais são os papéis mais apropriados para a

aquarela? Como são produzidos os papéis? Com o auxílio

do professor de química é possível entender melhor essas

relações. Convide-o para uma pesquisa conjunta na qual

sejam descobertas as propriedades dos papéis, a composi-

ção de fibras e da goma. Essa parceria também pode estu-

dar as propriedades dos pigmentos e da água. A química

sempre andou junto com as artes plásticas, buscando apri-

morar os materiais utilizados pelos artistas.

Por que as músicas e poemas abaixo receberam títulos que

remetem à aquarela? Quais as interpretações possíveis da

analogia feita por poetas e músicos?

Trecho de Aquarela de Murilo
Mendes10 :

Mulheres sólidas passeiam
no jardim molhado de chuva,
O mundo parece que nasceu
agora,
Mulheres grandes de coxas
largas, de ancas largas,
Talhadas para se unirem a
homens fortes

Trecho de Aquarela do Brasil de

Ary Barroso11 :

Oi estas fontes murmurantes
Oi onde eu mato a minha sede
E onde a lua vem brincar
O, esse Brasil lindo e trigueiro
É o meu Brasil brasileiro
Terra de samba e pandeiro
Brasil!
Brasil!
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 Amarrações de sentidos: portfólio
Na finalização do projeto é fundamental amarrar todas as linhas

que foram sendo trabalhadas, entendendo o porquê das esco-

lhas, percebendo a processualidade de todo o percurso. Para o

aluno, o portfólio é também um desafio, pois é o momento de

aliar o conhecimento teórico com o prático, condensando-o em

uma produção também estética. Assim, damos duas sugestões:

o portfólio individual – reunião de todas as pesquisas e trabalhos

feitos, como um livro de artista, com textos, obras produzidas e

reproduções de obras de artistas, não esquecendo da capa e do

texto introdutório; ou dois portfólios – um individual, no qual cada

aluno cria uma pasta para guardar todos os trabalhos individu-

ais, e um coletivo. Para o coletivo, cada aluno poderia fazer uma

aquarela síntese, unindo cor, linha e palavras para revelar o que

ficou mais significativo do projeto vivido. As reflexões individu-

ais podem montar um álbum coletivo.

 Valorizando a processualidade

A leitura dos portfólios pode levá-lo àquilo que foi relevante para

os alunos durante o processo. É uma forma de perceber os aspec-

tos que foram importantes para todos, e os que foram mais

marcantes para um ou outro aluno. Os portfólios também podem

revelar o que foi possível potencializar na ação pedagógica vivida.

A sua avaliação do processo, das respostas dos alunos, de sua

atitude frente aos desafios da prática pedagógica trazem no-

vas questões: como você lidou com as expectativas de seus

alunos? O projeto foi de encontro aos interesses e/ou ao perfil

da turma? Algumas idéias foram deixadas para trás? Idéias que

não haviam sido planejadas foram aproveitadas? O que não

funcionou? O que você repetiria e o que deixaria de lado na

próxima vez em que fosse partir do mesmo documentário?

A DVDteca  Arte na Escola continua a sua espera para novos pro-

jetos. Por que territórios da cartografia de arte e cultura continuar?
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 Glossário
Aglutinante – “Sua função, além de gerar uma película contínua, é a de

colar o pigmento na superfície pictórica. Misturado ao aglutinante, o pig-

mento se distribui igualmente e se torna em emulsão, mais ou menos pas-

tosa, o que nos permite aplicá-la (a emulsão) na superfície pictórica. O

aglutinante é que determina a técnica que estamos utilizando e, dentre inú-

meros, pode ser gema de ovo, óleos, resina acrílica, goma laca, resina vinílica,

ceras, caseína (...)”. Fonte: <www.oswaldopullen.com/html/tinta.html>.

Aquarela – “Pintura de tinta aguada, isto é, cujos pigmentos são mistura-

dos a um veículo, normalmente goma arábica, sendo solúveis em água.

Caracteriza-se pela impressão de transparência e suavidade da figura ou

motivo. Ao contrário da pintura a óleo, em que a luz é obtida pela aplica-

ção de cores claras, na aquarela, a luminosidade provém da cor e do su-

porte – do papel, por exemplo. Suas superfícies escuras ou a intensifica-

ção das tonalidades são conseguidas por veladuras ou camadas

superpostas”. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da

cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003, p. 23.

Artistas viajantes – as primeiras imagens do Brasil foram criadas pelos

artistas-viajantes. Essa contribuição “na representação e difusão da ima-

gem do país parte dos séculos 15 e 16, chegando ao século 19, que assiste

à visita de muitos pintores que integraram expedições artísticas e científi-

cas que percorreram o território brasileiro.” Dentre eles, podemos citar: Frans

Post, Albert Eckhout, a Missão Artística Francesa, a Missão Austríaca/Vi-

agem de Spix e Martius, Expedição Langsdorff. Fonte: Enciclopédia Itaú

Cultural de Artes Visuais <www.itaucultural.org.br>.

Iluminura – “Ilustração e/ou decoração realizada em livros manuscritos,

medievais e renascentistas, contendo aplicações em ouro e pintada com téc-

nicas de têmpera ou guache na obtenção de cores. Distinguem-se três tipos

de iluminuras: a) miniatura ou imagem figurativa, ilustrativa ou não do texto,

ocupando toda a página ou parte dele; b) letra inicial, capitular envolvendo

cenas ou motivos de adorno; c) margem, referente a uma miniatura, ou forma

decorativa à margem do texto”. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a

linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003, p. 344.

Papel – feito a partir de trapos ou de plantas (amoreira, bambu, arroz), o papel

é inventado pelos chineses no começo de nossa era. A partir do século 8, os

árabes o introduzem na Europa, onde substitui aos poucos o pergaminho. Nessa

época, o papel é feito de trapos triturados e reduzidos a uma pasta. Só no

século 19 os processos técnicos permitem utilizar madeira, reduzida a aparas

e, depois, a pasta, nas fábricas de papel. Fonte: MARCHAND, Pierre (org.).

A criação da pintura: tintas, pincéis e superfícies: a história do material artís-

tico. São Paulo: Melhoramentos, 1994. (As origens do saber).
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Pigmento – extraídos de plantas, de animais ou de minerais, esses pós colori-

dos são misturados a um líquido que serve de liga: água, óleo, cera, ovo,... Desde

a pré-história, as terras naturais ou queimadas permitem a obtenção de ama-

relos, vermelhos e marrons. O azul a ultra-mar vem de uma pedra preciosa (o

lápis-azul); o azinhavre, do cobre; o preto, de ossos ou galhos carbonizados; o

carmim, de um inseto esmagado (a cochonilha); a sépia, de tinta de siba, um

molusco. Em sua origem, o amarelo indiano era fabricado na Índia com folhas

de mangueira maceradas na urina de vaca! A partir do século 18, a gama de

pigmentos multiplicou-se com a ajuda da química. Fonte: MARCHAND, Pierre

(org.). A criação da pintura: tintas, pincéis e superfícies: a história do material

artístico. São Paulo: Melhoramentos, 1994. (As origens do saber).

Velatura – “Camada transparente de tinta aplicada sobre alguma outra

cor ou sobre a base, de modo que a luz incidente seja refletida pela super-

fície coberta e modificada pela própria velatura. O efeito da combinação

de uma velatura com uma cor é diferente daquele resultante da mistura de

dois pigmentos na pintura direta, pois a velatura confere uma profundida-

de e uma luz especiais.” Diz-se também veladura. Fonte: CHILVERS, Ian.

Dicionário Oxford de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 545.
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1 Entrevista disponível em: <http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/

cadernob/2001/05/17/jorcab20010517010.html>. Acesso em 15 ago. 2005.

2 Foi orientando, na Universidade de São Paulo, da Profª. Drª. Ana Mae Barbosa.

3 Entrevista disponível em: <http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/

cadernob/2001/05/17/jorcab20010517010.html>. Acesso em 15 ago. 2005.

4 Na DVDteca Arte na Escola, você encontrará documentários sobre al-

guns dos artistas aqui abordados, como Rugendas, Fayga Ostrower,

Rubens Matuck, Di Cavalcanti, entre outros.

5 ABREU, Gilberto de. Aquarelas que contam histórias. Disponível em:

<http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernob/2001/05/17/

jorcab20010517010.html>

6 Hoje, há uma grande variedade de papéis, mas os mais indicados são os

que possuem gramatura maior e que são mais porosos. Também é recomen-

dável prender a folha com fita gomada ou usar álbuns especiais, em que as

folhas ficam presas umas às outras e permitem que a água em abundância

não deforme o suporte. Entre os papéis, são recomendados: Acqua  290 gr.

(semi-rugoso), Arches Satiné, 300 gr. (liso), Montval 300 gr. (semi-rugoso),

Arches Torchon, 300 gr. (rugoso). Fonte: < http://geocities.yahoo.com.br/

anacanella/aquarela.html>. Acesso em 15 ago. 2005.

7 Alberto KAPLAN, Aquarela brasileira, p. 4.

8 Veja também na DVDteca Arte na Escola o documentário sobre Rubens Matuck.

9 Fayga OSTROWER, Universos da arte, p. 234.

10 O poema de Murilo Mendes foi retirado do folder educativo da exposi-

ção Cícero Dias, décadas de 20 e 30, no Museu de Arte Brasileira – MAB/

FAAP/SP em 2004.

11 CANÇADO, Beth (org.). Aquarela brasileira. Brasília: Côrte, 1994, v. 5, p. 44-45.






