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CAMINHOS DA ABSTRAÇÃO 

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Artes visuais; forma; cor; superfície; com-
posição; temática figurativa; abstração; estética; geometria; 
experiência estésica e estética.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Os aspectos estéticos e o percurso histórico da arte 
abstrata no Brasil.

Personalidades abordadas: Antonio Bandeira, Cícero Dias, 
Hermelindo Fiaminghi, Samson Flexor, Arcangelo Ianelli, Ivan 
Serpa, Lygia Clark, Kazimir Malevitch, Manabu Mabe, Maurí-
cio Nogueira Lima, Milton Dacosta, Pieter Mondrian, Jackson 
Pollock, Luiz Sacilotto, Tomie Ohtake, Alfredo Volpi, Waldemar 
Cordeiro, entre muitos outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-32

Direção: Guto Carvalho e Roberto Moreira.

Realização/Produção: Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

Ano de produção: 1993.

Duração: 13’.

Coleção/Série: Aspectos da cultura brasileira.

 Sinopse
No início do século XX, ocorre uma importante revolução na pin-
tura: a passagem da figuração para a abstração. O documentário 
apresenta a trajetória desse movimento abstracionista desde os 
anos 1920 até sua configuração definida em dois caminhos: o 
Informalismo e o Abstracionismo Geométrico. No percurso dessa 
história, o documentário traz a produção artística da época, mos-
trando diferentes artistas e seus caminhos poéticos que exploram 
com mais intensidade as cores, as linhas e as texturas. 
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 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte 
com um outro território provocando novas zonas de contágio 
e reflexão. Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: 
olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, 
a contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersecção, 
arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se com-
plementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos 
outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com 
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a 
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o incons-
ciente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a ética, entre 
tantas outras, permite que na cartografia proposta se desloque o 
documentário para o território das Conexões Transdisciplinares. 
Que sejam estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
Com roteiro do crítico e curador de arte Agnaldo Farias, mú-
sica de Livio Tragtenberg e Wilson Sukorski, o documentário 
apresenta os caminhos da abstração com narração de Rodrigo 
Santiago e imagens de obras de arte. Na introdução, obras 
de René Magritte, Pablo Picasso, Pollock e a narração sobre a 
potencialidade da arte em questionar o modo como nos relaciona-
mos com o mundo visível. Uma série de aquarelas de Kandinsky, 
obras de Mondrian e Malevitch trazem a pintura abstrata. A pri-
meira parte mostra a forma do modelo acadêmico até a abstração 
no Brasil, com pinturas acadêmicas de Pedro Américo, Victor 
Meirelles e Almeida Júnior, seguidas de obras de Lasar Segall, 
Anita Malfatti, Volpi, Flávio de Carvalho, entre outros, pontuando 
sobre a forma figurativa moderna. O abandono da figuração e as 
preocupações formais com as superfícies de cor são narrados 
por meio de obras de Ianelli, Geraldo de Barros, Tomie Ohtake, 
entre outros. A segunda parte mostra a moderna figuração a partir 
dos anos 1920 com obras de artistas modernistas, salientando 
especificidades formais que se aproximam da subjetividade 
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do artista. A terceira parte apresenta as duas tendências da 
abstração a partir dos anos 1940 abordando, inicialmente, o 
desenvolvimento da abstração naquele período com obras de 
Ione Saldanha, Milton Dacosta, entre outros. Em continuidade 
é apresentado o abstracionismo informal e o afastamento da 
forma do mundo visível. O princípio da ordem no abstracionismo 
geométrico é narrado em sequência. A aproximação da arte do 
universo da máquina e dos processos industriais é abordada 
com a obra de Willys de Castro. Finalizando, há comentários 
sobre o abandono da representação do mundo e a criação de 
novas realidades no abstracionismo. 

Para estudo, a arte abstrata pode ser aprofundada em Saberes 
Estéticos e Culturais; a geometria pode ser trabalhada nas 
Conexões Transdisciplinares; a experiência estésica e estética, 
na Mediação Cultural; a intensidade da cor e conceitos sobre 
abstração geométrica e informal, em Forma-Conteúdo; e a pintura 
pode ser experimentada em Linguagens Artísticas. 

 Os olhos da Arte
É muito comum o espectador de arte pensar que o figurativo é 
superior ao não figurativo; e que, em igualdade de condições, uma 
pintura ou escultura que exiba uma imagem reconhecível é sempre 
preferível a uma que não o faça. Pode ser que isso aconteça porque, 
diante de uma obra não figurativa, o espectador de arte se veja 
diante de questões que são postas por uma nova “linguagem”, 
impulsionando-o como fruidor a “realfabetizar-se” visualmente.

Quando Wassily Kandinsky em 1910 produz a pequena Primeira 
aquarela abstrata formada por manchas de cor e por grafismos 
livres, sem quaisquer associações com as formas da natureza, 
o pintor institui uma nova sintaxe na arte, um vocabulário de 
construção. Kandinsky cria um “manual” de elementos sele-
cionados, com os quais o artista faz arte abstrata. São alguns 
deles: o ponto, a linha, a cor, a textura, o equilíbrio, a harmonia, a 
proporção. É no processo de criação que se reflete sobre o que 
e como distribuir esses elementos no plano e no espaço. 
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Luiz Sacilotto - Vibrações verticais, 1952 
esmalte sobre madeira, 39,5 x 53,5 cm 
Acervo Banco Itaú S.A. - São Paulo/SP
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Com isso, Kandinsky propõe desvincular a arte da representação 
direta da realidade. Do ponto de vista da articulação forma-
conteúdo, o que importa é o arranjo formal, a disposição das 
cores e formas na obra. Em sua teoria os elementos ponto, linha, 
plano, contorno, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão, 
proporção, massa, volume, composição, arranjo, movimento, 
ritmo, equilíbrio, tensão, nivelação, aguçamento, harmonia, 
contraste, atração, agrupamento são submetidos a relações 
e a uma organização inteligente na obra. Elementos que em si 
mesmos seriam só elementos isolados, mas que, relacionados, 
criam zonas de tensão e a passagem do estático ao dinâmico 
na pictórica abstrata.

O objetivo final é a composição: a pintura, como significado 
formal-sensível, é a própria composição, que pode ser definida 
como a produção e organização sensível das forças visuais 
ativas nos elementos plásticos e no plano básico do quadro. 
Desse modo, são as forças vivas nas formas que materializam 
o conteúdo da obra artística: a composição não é mais que uma 
organização, em forma de tensões, das forças vivas pulsante 
nos elementos. A forma assim constituída sobre o plano do 
quadro emerge como um esquema dinâmico de forças visuais, e 
a imagem formada ostenta um significado visual que se oferece 
à apreensão na forma de um padrão visual articulado.

Ao ver a forma plástica, o espectador acaba sendo envolvido 
por uma outra afecção: a sensorial. Ou seja, são os efeitos 
ópticos, as propriedades das cores e as relações, fundo e figura 
e não a representação das coisas que capturam a percepção 
visual do espectador. 

No abandono da figuração os artistas se preocupam com as 
cores em si mesmas, com a dinâmica das linhas e das formas, 
com as massas densas e coloridas das tintas, como se os 
elementos estivessem libertos da superfície e do contorno das 
coisas. A cor abandona os lugares-comuns para mostrar sua 
densidade e variedade de matiz promovendo sensações mesmo 
sem imitar a natureza.

Nesse movimento abstracionista de defesa de uma plástica 
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não figurativa, duas vertentes se desenvolvem desde o seu 
nascimento, em 1910, até seu esgotamento histórico, na 
passagem das décadas de 1950 para 1960, são a geométrico-
construtiva e a informal. São vertentes que pensam de modo 
diametralmente oposto, tanto a gênese quanto os resultados 
da criação artística. 

Enfim, a possibilidade aberta pela abstração é de a expressão 
artística ser lida em termos especificamente pictóricos. Ela não 
se manifesta por meio do conteúdo (o que se pinta), mas sim por 
meio da forma (como se pinta). O foco concentra-se nos meios 
expressivos particulares à linguagem pictórica – cor e forma – e 
ao modo como o pintor se revela por meio deles. Ou seja, não se 
trata de abolir o conteúdo, mas de pensá-lo em termos formais.

E se a arte abstrata abre uma fenda no figurativo da arte, no espec-
tador de arte a arte abstrata faz dobras na sua percepção estética, 
movendo pequenas impressões, sensações ínfimas que acompa-
nham necessariamente a apreensão de uma forma pictural.

 O passeio dos olhos do professor
O documentário apresenta os aspectos formais e temáticos 
no caminho da abstração. A narração aponta especificidades 
da forma no modelo acadêmico, no modernismo e no abstra-
cionismo. Esses aspectos podem impulsionar o seu processo 
pedagógico com enfoque na experimentação, na pesquisa e no 
aprofundamento de conceitos relativos à passagem da figuração 
a abstração no Brasil. Seria interessante registrar as impressões 
em um diário de bordo antes do seu planejamento pedagógico. 
Para tanto, sugerimos uma pauta do olhar.

 Como a visualidade das obras de arte presente no documen-
tário provoca o seu olhar? Quais imagens você escolhe para 
o olhar de seus alunos?

 A abstração foi o ponto mais radical de um processo de ne-
gação da estética naturalista que vigorava nas academias de 
belas artes. Como o documentário aborda essa questão? 
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 De que modo o abstracionismo amplia a sua concepção de arte?

 A pintura no modernismo favoreceu a passagem da figura-
ção para a abstração? Como você faria a abordagem dessa 
passagem na sala de aula? 

 Qual relação o documentário apresenta entre o gesto do 
pintor na forma moderna e a subjetividade do artista?

 Pensando sobre o abstracionismo informal e o geométrico, 
quais artistas brasileiros você seleciona para apreciação de 
seus alunos?

 Quais experimentações poéticas com a forma figurativa e 
abstrata foram despertadas em você pelo documentário?

Após apreciação e registro do documentário em seu diário de 
bordo, amplie seus focos revendo suas anotações e proponha 
uma pauta do olhar para os seus alunos.

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades para provocar a entrada no documentário:

 Wassily Kandinsky revolucionou a arte ao pintar Primeira 
aquarela abstrata (1910) e a série Improvisações (1909/1914) 
inspirada na música. Antes da exibição do documentário, 
mostre à classe uma dessas obras ou mais de uma, e proble-
matize a leitura, focalizando especialmente questões como: 
figurativo e não figurativo; os elementos formais: linha, cores, 
formas. Depois, exiba na introdução do documentário a forma 
poética com que a narração apresenta a série de aquarelas 
de Kandinsky. O que isso desperta em seus alunos?

 Investigar a cor, percebendo a relação entre cores, relação 
entre cor e forma, entre cor e gesto, entre cor e luz, pode 
ser uma entrada para o documentário. Os alunos podem 
fazer uma composição não figurativa utilizando pintura com 
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guache com as cores que mais apreciam. Podem, ainda, 
repeti-la com giz de cera ou canetas hidrográficas, com 
mudanças de tamanho do papel e da cor de fundo. Ao expor 
todas as produções realizadas, problematize a não figura-
ção, perguntando: É difícil sair do mundo reconhecível? O 
que impulsionou o trabalho? Como a própria materialidade 
do trabalho interfere no resultado? O tamanho do papel 
muda a intensidade das formas e das cores? Após, exiba a 
terceira parte do documentário para que os alunos vejam o 
afastamento do mundo visível e a proximidade com o mundo 
interior do artista na vertente do abstracionismo informal. 
Qual associação os alunos fazem com a experiência dos 
artistas com a cor?

 Uma primeira exibição do documentário pode ser do bloco 
“Do acadêmico ao abstrato no Brasil” até “A moderna fi-
guração – a partir dos anos 1920”. Quais são as perguntas 
que esses blocos do documentário instigam nos alunos? 
Sobre o que ficam curiosos para saber mais? Qual pode ser 
o próximo bloco a ser exibido?

 Desvelando a poética pessoal
A paisagem ou a cidade são temas constantes nas pesquisas 
artísticas realizadas na passagem da figuração para a abstração. 
A proposta é a produção de uma série de trabalhos que seja a 
investigação da figuração à abstração sobre a temática paisagem 
ou cidade, por meio do potencial expressivo e construtivo da 
linha. Para alimentar o repertório estético dos alunos, se possível, 
mostre-lhes uma série de pinturas de árvores produzidas por 
Mondrian, em que se vê o percurso da figuração à forma geo-
métrica. Como sugestão, as obras: Árvore vermelha, c. 1908; 
Árvore II, 1912; Árvore cinza, 1912 e Macieira em flor, 1912. 

Outra proposta é a produção de uma série de trabalhos que 
tenham a investigação da cor, como acontece no abstracionismo 
informal, com pinturas que mostrem densidade matérica e com-
posição com cores escuras ou claras. Sobre essa investigação, 
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para ampliação do repertório visual dos alunos, se possível 
proponha uma visita ao site oficial do pintor Ianelli.

É importante que cada aluno possa pesquisar seus gestos, pro-
cedimentos e material que melhor possam expressar a conquista 
de uma poética pessoal.

 Ampliando o olhar
 Conhecer a produção abstrata de alguns artistas brasileiros 

é um modo de ampliação do repertório visual dos alunos 
sobre “os caminhos da abstração”. Para isso, podem ser 
exibidos os documentários sobre Tomie Ohtake, Fiaminghi e 
Lygia Clark, encontrados na DVDteca Arte na Escola. Pode-
se também visitar os sites oficiais ou não oficiais de alguns 
artistas: Ianelli, Manabu Mabe, Sacilotto, Antonio Bandeira, 
Maurício Nogueira Lima, Milton Dacosta, Volpi, Samson 
Flexor, Ivan Serpa, entre outros. 

 O abstracionismo geométrico pesquisa em profundidade os 
efeitos ópticos, as propriedades das cores e das relações 
fundo e figura. O fenômeno óptico enfatiza a percepção 
a partir do movimento do olho sobre a superfície da tela. 
Nas composições, linhas e formas seriadas se organizam 
em padrões dinâmicos que parecem vibrar e pulsar. O 
olhar é provocado a passear pelos efeitos de sombra e luz 
produzidos por contrastes tonais. Esse fenômeno óptico 
pode ser observado apreciando as obras de Maurício 
Nogueira Lima e Luiz Sacilotto. Para ampliação sobre 
fenômenos ópticos, que experimentações poderiam ser 
provocadas em parceria com os professores de ciência, 
física e matemática? 

 Para ampliar o olhar sobre o desligamento da figuração na 
pintura, é interessante uma conversa sobre duas obras de 
Kazimir Malevitch. A primeira é a obra Quadrado negro 
sobre fundo branco (1913). Olhando a obra, quais comen-
tários os alunos fazem? Na conversa coloque questões 
como: Quais são os elementos de uma linguagem pictórica? 
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Nessa pintura, qual elemento visual Malevitch trabalha? O 
que acontece quando o artista escolhe apenas um elemento 
para criar uma obra? Em continuidade, pode-se mostrar a 
obra Quadrado branco sobre fundo branco (1918). Olhando 
as duas obras, quais semelhanças e diferenças eles per-
cebem? Para eles, o que faz que um artista escolha uma 
só cor na dinâmica de seu trabalho? Qual a diferença entre 
uma pintura monocromática e a pintura figurativa? Partindo 
da conversa dessa apreciação, quais experiências com a 
cor você pode promover aos seus alunos?

 Jackson Pollock é outro pintor interessante para o repertório 
visual dos alunos. Artista transgressor, inventa um procedi-
mento singular para realizar suas pinturas de expressionismo 
abstrato. Num imenso rolo de tela no chão ou na parede, 
sem montagem sobre chassi, Pollock faz sua pintura com 
tintas que escorrem das latas furadas ou que respingam de 
hastes de madeira ou cabo dos pincéis, por meio de movi-
mentos livres ao redor da tela ou pisando sobre ela. Sobre 
seu processo, diz Pollock:

Prefiro atacar a tela não esticada, na parede ou no chão... No chão fico 
mais à vontade. Me sinto mais próximo, mais uma parte da pintura, 
já que desse modo posso andar em volta dela, trabalhar dos quatro 
lados, e literalmente estar na pintura. Quando estou em minha pintura, 
não tenho consciência do que estou fazendo. (Jackson Pollock. Action 
painting. Disponível em: <http://toniato.multiply.com/journal/item/12/
Jackson_Pollock_The_Action-Painting>. Acesso em: ago. 2009)

 O assunto de sua pintura é o seu próprio processo criador, 
no qual a espacialidade gigantesca da tela enfatiza a sua 
busca de superação do ilusionismo e a abertura para uma 
abstração que é pura pintura de ação ou gestual (action 
painting). Além de um momento de apreciação das obras, 
os alunos podem ver o processo e a performance de Pollock 
acessando o site <http://www.nga.gov/feature/pollock/
process3.shtm>. Podem, também, ter uma experiência virtual 
parecida, acessando o site <http://www.jacksonpollock.org> 
onde é possível simular um pouco do procedimento, usando 
o mouse como se fosse um pincel e clicando para mudar de 
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cor. Uma encomenda de lição de casa pode ser os alunos 
verem a cinebiografia Pollock (2002), que mostra a trajetória 
do pintor ao longo da vida até sua morte prematura e trágica 
em um acidente de automóvel. 

 A pintura de ação ou gestual (action painting) pode ser 
apreciada também nos pintores brasileiros Manabu Mabe 
e Iberê Camargo (consulte o DVD sobre esse artista na 
DVDteca Arte na Escola). Num agrupamento com obras 
desses dois artistas junto com a pintura de Pollock, quais 
são as semelhanças e diferenças para os alunos?

 Conhecendo pela pesquisa
 O artista Samson Flexor cria em 1951 o Atelier-Abstração, 

um espaço de formação artística na cidade de São Paulo. 
O teste para se entrar nesse atelier era desenhar um violão 
com régua e esquadro. Flexor é conhecido pelo cálculo e 
pela ordenação em suas pinturas, mas no fim da vida, nos 
anos 1960, liberta seus traços da rigidez geométrica. O 
que os alunos podem descobrir sobre esse artista e seu 
Atelier-Abstração?

 Assim como acontece com a pintura, os alunos podem estar 
acostumados a ver esculturas figurativas que representam 
figuras humanas, animais, objetos e plantas. E o que seria 
uma escultura abstrata? Essa pergunta pode gerar uma in-
teressante pesquisa visual, envolvendo artistas brasileiros, 
como Amilcar de Castro e Franz Weissmann (consulte DVD 
sobre esses artistas na DVDteca Arte na Escola), e artistas 
estrangeiros, como Constantin Brancusi, Jean Arp e o artista 
contemporâneo Anish Kapoor. 

 No abstracionismo informal, podem-se encontrar as matrizes 
expressionistas e fauvistas. No Brasil, o impacto das tendên-
cias expressivas e fauvistas pode ser percebido em obras 
de Anita Malfatti, Flávio de Carvalho e Iberê Camargo. Numa 
pesquisa visual pelos dois movimentos – expressionismo e 
fauvismo – e nas obras dos artistas citados, o que os alunos 
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podem descobrir sobre essa influência no modernismo e no 
abstracionismo informal?

 O neoplasticismo vinculado ao artista holandês Pieter Mon-
drian e o suprematismo do pintor Kazimir Malevitch influenciam 
a criação da pintura abstrata. No Brasil as ideias de Mondrian 
foram incorporadas nas composições de Milton Dacosta e 
Lygia Pape. O que uma pesquisa visual pelos dois movimen-
tos – neoplasticismo e suprematismo – e nas obras dos dois 
artistas pode revelar sobre o abstracionismo geométrico? 

 Getulio Vargas e a Revolução de 1930 ocasionam o afasta-
mento das oligarquias tradicionais que até então governavam 
o país. A política industrial adotada por Getulio Vargas substi-
tuiu a mão de obra imigrante pela nacional em razão do grande 
êxodo rural e de movimentos migratórios de nordestinos. 
Uma pesquisa sobre esse período político e social oferece 
o contexto do processo de figuração na modernidade até o 
movimento da abstração. 

 Na pintura modernista um novo arranjo de elementos aparece 
na composição como em A boba de Anita Malfatti, na qual o 
espaldar da cadeira disputa o centro com a mulher retratada. 
A proposta é rever a segunda parte do documentário – “A 
moderna figuração – a partir dos anos 1920” – para impul-
sionar uma pesquisa sobre o modernismo brasileiro. Os 
documentários: Modernismo: os anos 20 e  Modernismo: 
coleção Gilberto Chateaubriand da DVDteca Arte na Escola 
podem ajudar na articulação dessa pesquisa. 

 Amarrações de sentidos: portfólio
As proposições pedagógicas sugeridas ofereceram experimen-
tação, ampliação e aprofundamento de conhecimentos sobre o 
percurso da abstração. A criação de um caderno agrupando, 
colando todo o material resultante do estudo pode ser uma ideia 
de portfólio. Que tal criar uma capa e um logotipo para seu nome? 
A organização de uma mostra com os cadernos pode vir a ser 
provocadora de um debate sobre a figuração e a abstração. 
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 Valorizando a processualidade
Questionar em grande grupo sobre os momentos significativos 
das aulas e trabalhos realizados neste estudo sobre os cami-
nhos da abstração pode revelar o que os alunos conheceram. 
O que falam sobre a passagem da figuração a abstração na 
forma moderna? As pesquisas visuais e textuais ajudaram na 
compreensão das influências e desdobramentos da arte abs-
trata? A experimentação com os cadernos de portfólio ampliou 
olhares para o percurso com o processo da abstração? Quais 
os significados estéticos despertados com essa experiência de 
estudo? O diário de bordo do professor pode contribuir com 
outras questões para esta avaliação. 

 Personalidades abordadas
Antonio Bandeira (Fortaleza/CE, 1922 - Paris/França, 1967) – Inicia na pin-
tura como autodidata, em 1946 reside em Paris. Em 1951 retorna ao Brasil 
e apresenta-se na 1ª Bienal Internacional de São Paulo. Desde o fim dos 
anos 1940 sua pintura se torna ainda mais gestual e abstrata, incorporando 
manchas, riscos e formas coloridas. Entre 1952 até sua morte, realiza uma 
série de trabalhos artísticos e participa de importantes exposições tanto na 
Europa quanto no Brasil.

Arcangelo Ianelli (São Paulo/SP, 1922 – 2009) – Inicia no desenho como 
autodidata. Em seu percurso há vários momentos, desde as primeiras figu-
rações, ainda no clima da paisagem de cavalete desenvolvida pela segunda 
geração de modernistas paulistas, como Volpi, Bonadei e Rebolo, até as 
abstrações líricas do final da vida ou as experiências escultóricas iniciadas 
nos anos de 1980. A geometrização começa a ganhar forma na década 
de 1960, quando há a transformação da paisagem em composições de 
quadrados e triângulos. Mestre da cor, Ianelli realizava suas próprias tintas, 
e passou a usar, cada vez com maior maestria, a têmpera.

Luiz Sacilotto (Santo André/SP, 1924 - São Bernardo do Campo/SP, 2003) 
– Pintor, escultor e desenhista. Entre 1938 e 1947, faz seus estudos de 
pintura e desenho demonstrando em seus primeiros trabalhos sua recusa 
aos padrões acadêmicos. A partir de 1944, passa a elaborar uma obra de 
caráter expressionista até atingir, em 1948, um trabalho marcado pelas cores 
e formas intensas. Foi um dos fundadores do Grupo Ruptura desenvolvendo 
a pintura concreta. Considerado um dos importantes artistas da arte concreta 
no Brasil e um dos precursores da op art no país pela sua forma de explorar 
os fenômenos ópticos.  
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Manabu Mabe (Kumamoto/Japão, 1924 - São Paulo/SP, 1997) – Emigra com 
a família para o Brasil em 1934, e dedica-se ao trabalho na lavoura de café 
no interior do Estado de São Paulo. Em 1945, na cidade de Lins, aprende a 
preparar a tela e a diluir tintas com o pintor e fotógrafo Teisuke Kumasaka. 
Realiza estudo como autodidata, em revistas japonesas e coleções de 
livros sobre arte. No fim da década de 1940, em São Paulo, integra-se ao 
Grupo Seibi e participa das reuniões de estudos do Grupo 15. Nos anos 
1950 participa das exposições organizadas pelo Grupo Guanabara. Inicial-
mente figurativo, passa a praticar o abstracionismo informal. Mabe mescla 
a caligrafia japonesa com manchas, e é como se conseguíssemos perceber 
o movimento dos gestos do artista ao realizar sua pintura, que pode ser 
nomeada de pintura gestual.

Milton Dacosta (Niterói/RJ, 1915 - Rio de Janeiro/RJ, 1988) – Em 1931 
ingressa na Escola Nacional de Belas Artes (Enba). No mesmo ano participa 
da formação do Núcleo Bernardelli. Inicialmente pinta composições figurativas 
e paisagens. Expõe entre os anos de 1933 a 1945 no Salão Nacional de Belas 
Artes. Viaja para os Estados Unidos em 1944 e em seguida segue para Paris, 
onde conhece Cícero Dias e Picasso. Aos 20 anos casa-se com a pintora Maria 
Leontina, com quem tem um filho, Alexandre Dacosta, também artista plástico. 
Nos anos 1940, Dacosta substitui a figura de origem expressionista pela figura 
estilizada, geometrizada, que se afasta da realidade natural do realismo e da 
subjetividade da fase anterior. A partir de então, substitui a noção de pintura 
como expressão pela de pintura como construção. É esse caminho que o 
levará às “construções”, que realiza a partir da década de 1950.

Samson Flexor (Soroca/Romênia, 1907 - São Paulo/SP, 1971) – Recebe 
formação sólida em instituições reconhecidas como a Academia Real de 
Belas Artes, Bélgica e as parisienses Ranson e La Grande Chaumière. É 
aluno de Bissière e frequenta os ateliês de Picabia, Léger, Lhote, Matisse e 
Signac. Funda e dirige o Salon des Surindépendants com Salvador Dalí e René 
Magritte, entre 1929 e 1938. Em 1948, muda-se para o Brasil, radicando-se 
em São Paulo. Pouco depois, em 1951, funda e faz a orientação do Ateliê-
Abstração. Flexor faz parte do grupo de artistas estrangeiros radicados no 
Brasil durante a década de 1950 que, por sua atuação e participação nos 
meios artísticos do país, cria uma geração de pintores voltados para as 
questões dos movimentos abstracionistas, formal e informal.

 Glossário
Abstração – Firma-se como conceito artístico por volta de 1910, a partir 
de pinturas de Wassily Kandinsky que, mergulhado nas pesquisas que 
inter-relacionavam a expressão plástica e a expressão musical, elabora um 
vocabulário composto de linhas, cores, formas geométricas variadas cujo 
resultado eram composições ricas e dinâmicas. O caráter abstrato da arte já 
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podia ser pressentido ao olhar-se as pinturas impressionistas e as pinturas dos 
cubistas, por exemplo. A partir dessas pesquisas, surgem os abstracionismos 
que passam a representar conceitos extraídos da realidade expressando-os 
metafórica ou simbolicamente, tendo as formas geométricas como veículo 
dessa expressão. Fonte: LIVRETO do professor – Programa educativo - Anish 
Kapoor ascension CCBB. Disponível em: <http://www44.bb.com.br/portal/
bb/ctr2/bsb/dwn/LivroProfessor.pdf>. Acesso em: ago. 2009.

Abstracionismo geométrico – As formas são obtidas mediante um 
sistema rigoroso – com base, por exemplo, em formas geométricas como 
quadrados, triângulos ou círculos – e não há a intenção de expressar algum 
sentimento ou ideia. Artistas como Kazimir Malevitch, os construtivistas 
russos (Rodchenko, Tatlin, Lissitzky) e os seguidores da escola alemã 
Bauhaus (os arquitetos Walter Gropius e Mies van der Rohe), que enfatiza 
a funcionalidade na nova arte, adotam os princípios desse abstracionismo, 
que mais tarde vai influenciar o concretismo. Fonte: BRASIL cultura - Arte 
moderna. Disponível em: <http://www.brasilcultura.com.br/artes-plasticas/
arte-moderna>. Acesso em: ago. 2009.

Abstracionismo informal – Movimento que defende as formas livres e busca 
o lirismo no ritmo estabelecido pelo jogo cromático e espacial. Kandinsky, 
Paul Klee, depois Nicolas de Staël e Richard Diebenkorn são alguns dos 
abstracionistas informais, que vão mais tarde influenciar o expressionismo 
abstrato. Fonte: BRASIL cultura - Arte moderna. Disponível em: <http://www.
brasilcultura.com.br/artes-plasticas/arte-moderna>. Acesso em: ago. 2009.

Arte concreta – A expressão arte concreta foi usada por Theo van Doesburg, 
que participava do grupo e revista homônimos fundados em 1930, em Paris. 
No Brasil, essa estética artística ganha força a partir dos anos 50 do século 
XX, tendo como principais representantes os artistas do Grupo Ruptura: 
Luiz Sacilotto, Waldemar Cordeiro, entre outros. Fonte: ENCICLOPÉDIA 
Itaú Cultural de artes visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.
br/enciclopedia>. Acesso em: ago. 2009.

Atelier-Abstração – Um espaço importante de formação artística na cidade 
de São Paulo na década de 1950. O artista Samson Flexor faz de sua casa 
um ateliê onde reúne um grupo de jovens para pintar e desenhar. A proposta: 
“criar um espaço para desenvolver uma ordenação calculada de formas e 
cores”, explicava Flexor. A metodologia de ensino buscava a interpretação 
da forma essencial da figura escolhida como modelo, fragmentando-a em 
planos geométricos, à moda cubista. O desenho em perspectiva sobre papel 
quadriculado era outro recurso freqüentemente utilizado pelo professor, que 
faz a abstração ser introduzida paulatinamente. Em um segundo estágio é 
realizado o trabalho com as cores, inicialmente as quentes, depois as frias. 
Flexor participa ativamente da vida artística da época e realiza mostras cole-
tivas com seus alunos. Fonte: BRILL, Alice. Samson Flexor: do figurativismo 
ao abstracionismo. São Paulo: MWM-IFK, 1990.
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Expressionismo – Movimento do século XX iniciado na França e na Alemanha. 
A distorção exagerada da forma, aplicação da tinta de maneira intuitiva quase 
espontânea e uma expressão emocional são algumas das características 
estéticas. Cabe citar o grupo artístico alemão Die Brücke (A Ponte) e Ed-
vard Munch como expoentes do expressionismo. Fonte: BEHR, Shulamith. 
Expressionismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 

Modernismo – O modernismo no Brasil tem como marco simbólico a Semana 
de Arte Moderna realizada em São Paulo, no ano de 1922. O evento é or-
ganizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário 
da Independência, com a finalidade de romper com as correntes literárias 
e artísticas anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. 
Na linguagem artística havia um forte interesse pela temática da brasilidade 
em uma forma figurativa que rejeitava a estética e o rigor clássico predomi-
nantes na arte acadêmica. Fonte: MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro: 
história social e cultural do modernismo artístico em São Paulo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003.

Neoconcretismo – Segundo Ronaldo Brito, a ruptura neoconcreta “repre-
sentou a um só tempo o vértice da consciência construtiva no Brasil e a sua 
explosão”. Foi uma tomada de posição ante o movimento concreto, que dava 
maior importância à plasticidade da composição geométrica, ao racional na 
arte, enquanto o neoconcreto defendia a liberdade na criação artística e a 
arte como construção e discussão da sociedade. Fonte: BRITO, Ronaldo. 
Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 55.

Neoplasticismo – Um estilo de abstração geométrica que se refere a uma 
tradição holandesa particular da trajetória artística de Pieter Mondrian. O 
movimento se organiza em torno da necessidade de “clareza, certeza e 
ordem” e tem como propósito central encontrar uma nova forma de ex-
pressão plástica liberta de sugestões representativas e composta a partir 
de elementos mínimos: a linha reta, o retângulo e as cores primárias, azul, 
vermelho e amarelo, além do preto, branco e cinza. Fonte: GOODING, Mel. 
Arte abstrata. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

Suprematismo – Movimento russo de arte abstrata surgida por volta de 
1913. Sua sistematização teórica data de 1925 com a publicação do mani-
festo Do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo: o Novo Realismo na 
Pintura, escrito por Kazimir Malevitch em colaboração com o poeta Vladimir 
Maiakóvski. O suprematismo está vinculado a Malevitch e as suas pesquisas 
formais que pretendiam romper com a ideia de imitação da natureza, com as 
formas ilusionistas, com a luz e a cor naturalista do impressionismo e com 
qualquer referência ao mundo objetivo como ainda o fazia o cubismo. Fonte: 
GOODING, Mel. Arte abstrata. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
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