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 DVD
AMELIA TOLEDO: razão e intuição

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimento da artista em seu ateliê.

Palavras-chave: Vitalidade da matéria; experimentação; diá-
logo com a matéria; coleta sensorial; projeto poético; arte e vida;
educação do olhar; arte pública.

Foco: Materialidade.

Tema: A obra de Amelia Toledo, seu processo de criação e a
poética da materialidade em seu trabalho.

Artistas abordados: Amelia Toledo, Anita Malfatti, Yoshiya
Takaoka.

Indicação: A partir da 1ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Cacá Vicalvi.

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

Ano de produção: 2000.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
O documentário, em três blocos, apresenta Amelia Toledo em
seu processo de pesquisa com a materialidade. Tendo a natu-
reza como fio condutor, a artista transita por diferentes domí-
nios, desde a pintura em tela, a aquarela, os objetos e instala-
ções, até as grandes obras inseridas nos espaços urbanos das
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Projetos futuros, no
computador ou envolvendo o planeta terra, revelam a ousadia
e o humor dessa artista, no momento em que grava o
documentário, aos 74 anos.
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 Trama inventiva
O atrito do olhar sobre a obra recai no estranho silêncio da
matéria. Somos surpreendidos. Matérias são pele sobre a car-
ne da obra. Pigmento. Lã de aço. Lâminas de vidro e metal.
Tecido. Plástico. Ferro. Terra. Pedra. Não importa. A matéria,
enfeitiçada pelo pensar do artista e sua mão obreira, vira lin-
guagem. No reencontro dos germes da criação, a escuta da
conversa das matérias desvela o artista e sua intenção persis-
tente, cuidadosa e de apuramento técnico: o conflito da fusão,
as confidências das manchas, o duelo entre o grafite preto e a
candura do papel, a felicidade arredondada do duro curvado.
Na cartografia, este documentário se aloja no território da
Materialidade, surpreendendo pelos caminhos de significação:
a poética da matéria.

 O passeio da câmera

Ao som de uma música brasileira, a câmera inicia seu passeio
nos aproximando de Amelia Toledo e de sua gestualidade. O
corpo dança, o gesto se marca no traço. Há ritmo e movimento.

Na intimidade de sua casa-ateliê, ela nos mostra suas obras e
seus projetos futuros, conta histórias, relembra o passado, nos
envolvendo em sua atitude lúdica e bem humorada. Aprende-
mos a ver com a artista, que nos convida para uma viagem de
avião sobre uma pequena rocha.

As imagens apresentadas nos levam do microcosmo de suas co-
leções aos grandes espaços urbanos, conduzindo as proposições
pedagógicas ao território da Materialidade. Outros territórios
podem ser visualizados no mapa potencial do documentário.

 Sobre Amelia Toledo
(São Paulo/SP, 1926)

Eu lido muito com a natureza dos materiais, por exemplo: como é

que o material se comporta? O que dele pode resultar?

Amelia Toledo
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A pequena menina, aos 4 anos, inicia sua coleção de pedras.
Filha de pais cientistas, cresce no meio de laboratórios, de
microscópios, de olhares atentos ao micro. Hoje, coleta pedras
em sua casa-ateliê. Com elas convive, pensando nas possibili-
dades de transformá-las em pequenas escalas – uma espécie
de história dos povos das pedras – ou em escalas maiores, como
se fôssemos dominados pelas pedras, cadeias de montanhas
ou cordilheiras. Experimenta, mistura e testa fórmulas, organi-
zando o seu espaço de trabalho como um grande laboratório.

Amelia Amorim Toledo é uma artista que há mais de 50 anos

transita por diferentes domínios, sendo a natureza o fio con-

dutor de sua poética pessoal. Entre razão e intuição, desde os
anos 60, explora a materialidade, como o Glu glu (1968-2004),
obra cinética, na qual é possível ver como se organizam as bo-
lhas na natureza: “importa mais mostrar isso e colocar nas mãos
das crianças. Foi feito para ser um chocalho de criança”. Dessa
forma, Amelia nos ensina a ver paisagens em superfícies de pe-
dras, a descobrir a geometria da natureza, o sólido e o líquido em
movimento, provocando a participação lúdica do observador.

Seu olhar é de uma pintora, realça luzes, transparências e co-
res nos elementos da natureza e em seus quadros. Tais lições
são aprendidas aos 15 anos, com Anita Malfatti, no final da
década de 30, e com Yoshiya Takaoka, com quem estuda dese-
nho, pintura e modelagem em 1943. Esse artista lhe ensina a
enxergar e descobrir a força vital do gesto: “a vontade do bra-
ço vem daqui de dentro!”. Esse princípio vital permanece em
seus movimentos, ao som de música, mesmo que seja apenas
na dança do lápis, como na “série do pé quebrado”.

Sua formação continua com Waldemar da Costa, em 1948, e
na London County Council Central School of Arts and Crafts
na cidade de Londres em 1958. Retorna ao Brasil em 1961. Em
1964, obtém a titulação de mestre pela Universidade de
Brasília/UnB, concedida por “reconhecido saber”.

A atuação da artista é intensa, pois exerce um papel ativo na
cena brasileira, tanto por sua atividade didática no ensino uni-
versitário, como pela abrangência de sua obra premiada. Obras
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em papel, tela ou computador, obras cinéticas e lúdicas, jóias
e instalações revelam a arte contemporânea de Amelia Toledo.
De 1996 a 1998, faz a programação cromática e indicação de
materiais de acabamento da Estação Arcoverde do metrô no
Rio de Janeiro, envolvendo desde a fachada até os túneis de
acesso, com duzentos metros de extensão. Em 1999, executa
a obra Caleidoscópio, na Estação Brás do metrô de São Paulo.
Mais recentemente, cria uma grande instalação nos baixos do
Complexo Viário João Jorge Saad, o chamado Cebolinha, inau-
gurado em 2002 em São Paulo: a obra é um conjunto de pedras
com formas e cores diversificadas, originárias de diversas par-
tes do Brasil - quartzos rosas e verdes, mármores e granitos,
entre outras pedras.

Sua poética é a mobilidade, impulsionada pelo desejo e necessi-
dade da vivência e da experimentação, orientada pelo movimento
infinito da natureza. Amelia Toledo traz a paisagem para dentro de
seus objetos e instalações, criando a tridimensionalidade. O mes-
mo ocorre nas telas que capturam a linha do horizonte, ou nas
tênues camadas de luz e cor, no sólido e no líquido de suas ondas,
nas coleções, nas caixinhas, nos containers da natureza. Amelia
nos ensina a encontrar paisagens...

 Os olhos da arte
Quando eu faço um polimento numa superfície de uma pedra, estou

pensando em revelar o interior da pedra e os movimentos que ela

sofreu no momento em que ela enrijeceu, que foi um momento há

milênios.

Amelia Toledo

Respeito solene pela natureza no diálogo com a matéria: os
veios das rochas, o reflexo no metal, o desenho nas conchas.
Amelia Toledo diz não fazer composições, pois não quer “impor
uma ordem abstrata ou geométrica, muito racional”. O que
deseja é “dar um suporte que procure evitar que quebre, que
procure manter aquela coleção”. Assim coleciona e expõe as
caixinhas com as “caligrafias na natureza”, escritas pelas pe-
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quenas casinhas de moluscos, os escafópodes. Amelia tem olhos
de poeta. Para Rubem Alves1:

Quem tem olhos de poeta vê, nas conchas, sugestões metafísicas:

elas falam sobre a intenção estética que pulsa no universo. A tranqüi-

la contemplação de conchas pode nos levar a uma experiência místi-

ca. Como diria Bachelard: a matéria tem imaginação...

Atenta à “imaginação da matéria”, Amelia Toledo amoro-

samente permite que ela própria ofereça suas singulari-

dades e qualidades, contando sua história na essência de

sua forma e textura. Matérias orgânicas, conchas, rochas,
caramujos e a energia dos cristais, na união da alquimia dos
opostos, se tornam arte. Nas telas, a saturação da cor, em
camadas de tinta, se adere ao suporte tal qual uma película,
uma pele. A cor atua em campos limitados, os espaços são
bem definidos, uma margem de alguns centímetros revela o
suporte sem tratamento, espécie de zona neutra, local de
passagem entre a luminosidade, campo de interferência da
artista, e a parede branca, silenciosa e impessoal2 .

Da superfície do papel para a escultura, dos objetos do cotidi-
ano, como o “porta-copos”, às jóias, da tela à aquarela, das
pequenas coleções contidas em recipientes aos grandes proje-

Amelia Toledo - Parque das cores do escuro, São Paulo, 2003

Público interagindo com as “pedras bicho na Vila Maria“

Foto: Theo Ribeiro e Mô Toledo
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tos inseridos no
espaço urbano
ou mesmo pro-
jetos planetári-
os. Por exemplo,
a obra Sete on-

das - uma escul-

tura planetária,
de 1994, é uma
escultura para
envolver toda a
terra e, segundo
Amelia, melho-
rar o astral.

A tecnologia não
assusta a simpá-
tica senhora. Ela
experimenta as

pedras e coleciona olhares com o recurso do computador, dese-
jando mostrar os movimentos que fixaram as paisagens na pe-
dra, realçando luzes, transparências e cores, como a série Im-

pressões digitais ou como Asas azuis, de 1998 (labradorita e
granito escaneados e processados em computador, trabalhos em
plotagem de grande dimensão).

Uma pedra chora, água escorre por debaixo dela. É uma rocha
de dez toneladas que presta uma última homenagem a um
amigo. Mais uma vez, em Amelia, a materialidade a torna artis-
ta-poeta da natureza, como Nuno Ramos, Carlos Vergara3 ,
Frans Krajcberg.

Artistas-poetas fazem da vontade da matéria um conduto da

visualidade, forma e matéria conjugadas, interdependentes aos de-

sejos e intencionalidades do artista. A intenção domina então a ma-

téria, com persistência, com cuidado, com apuramento técnico. A

matéria deixa de ser simples matéria, se tornando signo que carrega

em si mesma a potência da materialidade. (...) A materialidade se

dobra ao feitiço do artista que encontra nela singularidades especi-

ais camufladas sobre sua aparência.4

Amelia Toledo - Poço, 1969

Foto: Romulo Fialdini
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 O passeio dos olhos do professor
Antes de planejar a utilização do DVD, convidamos você para as-
sisti-lo. Nossa sugestão é que, durante a exibição, você registre suas
impressões e inicie um diário de bordo, uma espécie de instrumento
para o seu pensar pedagógico durante todo o processo de trabalho
junto aos alunos. Uma pauta do olhar poderá ajudá-lo:

O que lhe chama mais atenção no documentário?

Como a escolha dos materiais afeta a produção plástica?

Por que a razão e a emoção estão relacionadas com a produ-
ção plástica? Qual o motivo para salientar esses dois aspec-
tos no trabalho de Amelia?

O que seus alunos gostariam de ver no documentário?

O documentário contribui para o seu processo de formação
quanto à diversidade da materialidade na linguagem visual?

Com as suas anotações, você pode criar o seu mapa, marcan-
do o que considera mais importante para suas proposições
pedagógicas. O que gostaria que seus alunos compreendes-
sem sobre a diversidade de materiais incorporados na obra
de Amelia Toledo?

 Percursos com desafios estéticos
Sugerimos possibilidades de caminhos que podem ser trilha-
dos de acordo com os interesses e necessidades percebidas
nos alunos, em experiências estéticas e estésicas impulsiona-
das pela Materialidade. A escuta atenta é extremamente im-
portante para inventar com eles novos projetos.

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

A pesquisa atenta sobre materiais diversos possibilita o
contato com um universo mágico de descobertas sensori-



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

poéticas da materialidade

potencialidade, qualidade e singularidade da matéria,
vitalidade da matéria, dimensão simbólica da matéria,
dimensão sedutora do material

sólido e líquido, matéria orgânica,
pedras, caramujos, conchas,
matéria bruta, linho, fibras vegetais 

natureza 
da matéria

procedimentos 

procedimentos técnicos
inventivos, experimentação

Materialidade

suporte

papel, computador,
ruptura do suporte,
tecido, tela

formação de público

artista

centros culturais, a cidade

educação do olhar, corpo-sensível-inteligível,
experiência estética e estésica, relação transeunte/obra 

espaços sociais
do saber

Mediação
Cultural

agentes

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

forma orgânica, cor, caligrafia,
superfície, textura, volume

relações entre elementos
da visualidade movimento, ritmo, escala

temáticas

não-figurativa; figurativa: natureza;
contemporânea: arte e vida, subjetividade

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte arte contemporânea, arte pública, land-art

Linguagens 
Artísticas

pintura, escultura

objeto, instalação, intervenções urbanas,
multimídia, computação gráfica

artes
visuais

meios
tradicionais

meios
novos

música

Processo de
Criação

ação criadora
poética pessoal, diálogo com a matéria, gesto no traço,
série, arte como experiência de vida, infância produtiva

ateliê-casa, acervo pessoal,
estudos em ateliês de outros artistas

coleta sensorial, observação sensível, atitude lúdica
repertório pessoal e cultural, intuição, imaginação criadora

ambiência do trabalho

potências criadoras

produtor-artista-pesquisador projeto poético, arte como forma de pensar

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

arte, ciência
e tecnologia

arte e ciências
da natureza

filosofia, cultura oriental

informática

meio ambiente, ecologia
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ais. Os alunos podem realizar um passeio, observando aten-
tamente a natureza de sua região, para uma coleta sensível
de materiais, como pedras, folhas, conchas, entre outros.
Após a coleta, proponha aos alunos que, em sala de aula,
observem e percebam formas inusitadas nos materiais
coletados, na busca de sua organicidade. Também pode ser
interessante organizá-los em categorias (pedras, conchas,
caramujos, etc.). Dessa maneira, você poderá preparar os
alunos para assistirem ao primeiro bloco do documentário,
a partir das coleções de caligrafias da natureza.

Coleções de figurinhas, pedrinhas, bichinhos, entre outras,
trazidas para a classe, podem iniciar uma conversa sobre o
sentido de colecionar alguma coisa. Buscando estabelecer
relações significativas, exiba o segundo bloco do docu-
mentário sobre Amelia Toledo. Para onde essas relações
podem mover o desejo de seus alunos? Para qual projeto?

Quais serão as referências culturais dos alunos sobre o ato
da pintura? Como imaginam que um artista pinta? Talvez a
idéia do cavalete e até do chapéu do pintor sejam as primei-
ras imagens a serem lembradas. Como eles imaginam que
uma artista brasileira de 74 anos (sua idade no momento da
gravação) pinta suas telas? O início do documentário pode
suscitar um bom projeto. Você precisa ficar atento, entre-
tanto, a como os alunos vêem as pessoas mais velhas e a
espontaneidade de Amelia Toledo.

Essas ou outras idéias buscam provocar o olhar atento e a
curiosidade dos alunos para a investigação de materiais e suas
singularidades. Desse modo, eles poderão experimentar esse
processo e compreender como Amelia Toledo os incorpora em
sua produção. Por onde continuar?

 Ampliando o olhar

A imaginação poderá aflorar, incitando seus alunos a cria-
rem histórias a partir dos materiais coletados, tal qual Amelia
Toledo faz nas histórias dos homens de pedra, A família das
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pedras. Será interessante verificar similaridades e diferen-
ças, perceber os “avós” e os “filhotes” dos elementos, e as
qualidades das matérias que coletaram podem ser articula-
das às características de suas personagens inventadas.

Outra proposta para ampliar o olhar de seu aluno sobre arte
poderia ser a confecção de brinquedos lúdicos infantis como o
Glu glu. Uma possibilidade é misturar anilinas coloridas em água
e acondicionar em sacos plásticos. Outra é brincar com bolhas
de sabão, verificando como elas se processam, ou experimen-
tar matérias transparentes utilizando um pirex com água so-
bre o retroprojetor. Tais ações são excelentes exercícios
perceptivos e sensibilizadores para a compreensão da arte
contemporânea e da interação ativa a que ela se propõe.

Interessante observar o modo como Amelia conduz sua pin-
tura no início do documentário e, ao final do segundo bloco,
quando fala do gesto. No DVD, as relações entre ritmo e ges-
tos corporais se evidenciam, provocando e interagindo com
o processo pictórico. Convide seus alunos a escolherem
músicas de ritmos diferentes para provocar gestos corporais
diversos em seus colegas, ou, então, faça você mesmo essa
seleção. Tinta em suportes de papel kraft, espalhados no pátio
da escola, permite liberdade de movimento na organização
do espaço. Depois, é preciso observar as qualidades expres-
sivas dessa ação e, se possível, voltar ao documentário para
estabelecer relações significativas.

Com o recurso do computador, Amelia Toledo coleciona olha-
res sobre diversos materiais, na tentativa de mostrar os
movimentos orgânicos fixados na superfície deles, realçan-
do luzes, transparências e cores. Por meio de digitalização
de imagens, xerox ou frottage (impressão obtida através do
esfregar do lápis de cera sobre a superfície), as texturas e
qualidades expressivas das matérias podem ser realçadas.
As produções podem formar um grande painel com as per-
cepções sensoriais observadas.

O projeto planetário de Amelia Toledo pode ampliar refe-
rências sobre a land art5 - uma intervenção sobre a nature-
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za que, ao contrário da fisicalidade, enfatiza o processo
mental, pois nem todas serão realizadas. Além da obra da
artista, os alunos podem ler as obras de Richard Long, Robert
Smithson, Christo, entre outros.

Areia, sal, água, pedra, madeira, parafina, são alguns dos
elementos utilizados por Nuno Ramos, um importante ar-
tista contemporâneo brasileiro, também presente na
DVDteca Arte na Escola. Diálogos com as matérias não
convencionais podem gerar novas produções artísticas.

 Conhecendo pela pesquisa
As áreas de geografia e ciências podem colaborar na coleta
sensorial de materiais e na pesquisa sobre o seu contexto,
aspectos de formação de rochas, montanhas, cordilheiras,
solo, plantas, flora e outros elementos que compõem a di-
versidade de sua região.

Amelia Toledo nos fala sobre escalas menores e maiores,
como viajar de avião sobre uma pequena rocha. O estudo
da proporção, do tamanho e a mensuração dos elementos
da natureza podem gerar profícuas relações com a área de
matemática. Seria interessante se os alunos criassem uma
série de esculturas no pátio da escola, formando uma gran-
de cadeia de cordilheiras e montanhas, ou se lidassem com
partículas pequenas, pesquisando também a nanologia, ci-
ência que trata de seres e objetos com milionésimos de
milímetros em tamanho.

A partir do nome das casinhas de moluscos, os escafó-
podes, você poderá conversar com seus alunos sobre os
nomes científicos e também sobre o estudo da natureza.
Em Juiz de Fora, no Instituto de Ciências Biológicas, exis-
te um Museu de Malacologia6  - parte da zoologia que tra-
ta de animais de corpo mole. Assim como Maury Pinto de
Oliveira, o diretor do museu, Jean Piaget também foi um
apaixonado pelos moluscos nos lagos suíços, e o escritor
Pablo Neruda deixou uma famosa coleção de conchas. Os
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alunos, além da pesquisa, podem criar casas para outros
elementos da natureza ou mesmo para outros bichos: como
poderia ser uma casa diferente para um cachorro, uma
minhoca ou um dinossauro?

Amelia transita da superfície do papel para o tridi-
mensional, da tela à aquarela, das pequenas coleções,
contidas em recipientes, aos grandes projetos, inseridos
no espaço urbano. Em sua cidade, há intervenções urba-
nas ou arte pública? Os alunos poderiam projetar escul-
turas e monumentos.

Por meio de um caleidoscópio7 , é possível visualizar inúme-
ras possibilidades de desenhos coloridos. Que tal realizar
esta experiência? Seu inventor foi o inglês sir David
Brewster, que uniu as palavras gregas kalos (belo), eidos

(imagem) e scopéo (vejo). Instrumento de ótica, ele se cons-
titui de um tubo cilíndrico com fundo de vidro opaco, onde
são colocados três espelhinhos e alguns fragmentos colori-
dos transparentes. A observação, através de um furo feito
na tampa e diante da luz, oferece ao olhar numerosos dese-
nhos simétricos e sempre diferentes.

Outra possibilidade de pesquisa seria a poesia visual e os
caligramas, que permitem a conexão entre o visual e a es-
crita em criações poéticas. Que tal brincar poética e visual-
mente com as palavras?

A confecção de papéis artesanais pode ser realizada a
partir de coletas de materiais como caixas de ovos ou
de papelão, papéis inutilizados, folhas e flores secas.
Com liquidificador, bacias, peneiras e suportes de ma-
deira ou jornal para a secagem do papel, os alunos po-
dem produzi-los, refletindo também sobre reciclagem e
meio ambiente. Os papéis reciclados podem ser supor-
tes de novas criações.

Seria interessante ler, com outros professores, os textos de
Rubem Alves que, a partir de moluscos, falam sobre educa-
ção. Os textos estão disponíveis nos sites indicados.
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 Desvelando a poética pessoal
Como Amelia Toledo, cada aluno pode escolher um fio condu-
tor para uma série de produções, cercando aspectos da natu-
reza. O acompanhamento desse processo de criação, nutrindo
o aluno com idéias e imagens, além de incentivar trocas entre
eles, poderá ampliar horizontes de poéticas pessoais.

 Amarrações de sentidos: portfólio

Junto com seu aluno, você pode mapear os conhecimentos e
caminhos percorridos com a materialidade e singularidade de
suas produções desde o início do trabalho com este docu-
mentário. Uma mostra pode evidenciar a apropriação de mate-
riais da natureza nos trabalhos propostos.

Os percursos, os trabalhos e as pesquisas realizadas podem
ser organizados em pastas de cores e tamanhos diferentes,
referenciados a partir das características gerais do material
pesquisado, apresentando as informações de pesquisa e os
estudos sobre suportes bidimensionais e tridimensionais
reveladores do conhecimento apreendido.

 Valorizando a processualidade
Os alunos ampliaram o conhecimento sobre a diversidade de
materiais que possibilitam procedimentos artísticos? Viveram
a experiência estética e estésica do diálogo com a matéria?
Apuraram o olhar para perceber texturas e desenhos? Perce-
beram os diferentes domínios por onde transita o trabalho de
Amelia Toledo? Ampliaram a imaginação?

A análise dos portfólios, de seu diário de bordo e de uma ava-
liação de todo o projeto com os alunos trará algumas respostas
e suscitará outras questões? Na DVDteca Arte na Escola, você
pode encontrar outros documentários para aprofundar algumas
das questões levantadas. Fica o convite!
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 Glossário
Arte pública – termo que se refere a obras que estão expostas em espa-
ços públicos abertos ou fechados, que buscam integrar o público à obra
de arte. “A idéia geral é de que se trata de arte fisicamente acessível, que
modifica a paisagem circundante, de modo permanente ou temporário. O
termo entra para o vocabulário da crítica de arte nos anos 1970, acompa-
nhando de perto as políticas de financiamento criadas para a arte em es-
paços públicos”. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais
<www.itaucultural.org.br>.

Caligrama – “Textos que existiam desde a Grécia em que as letras e fra-
ses iam desenhando o objeto a que se referiam - um vaso, um ovo, ou então,
como num autor moderno tipo Apollinaire, as frases do poema se inscre-
vendo em forma de cavalo ou na perpendicular imitando o feitio da chu-
va”. Fonte: SANT’ANNA, Affonso Romano de, disponível em: <http://
intervox.nce.ufrj.br/~edpaes/brincar.htm>.

Experiência estética e estesia – ao contrário da anestesia – a impossi-
bilidade ou a incapacidade de sentir, a estesia é, assim como a palavra
estética, originada do grego aisthesis, que significa basicamente a capa-
cidade sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que
lhe alcançam o corpo. Para Dewey, a experiência é estética quando todo
o sujeito se envolve, com sua cognição, sua emoção e a sua vida. Fontes:
DUARTE JR., João Francisco. O sentido dos sentidos: a educação (do)
sensível. Curitiba: Criar Edições, 2001, p. 136-137. DEWEY, John. Tendo

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

Instalação – “Termo que se aplica às modalidades de arte em que a obra
consiste em uma construção ou montagem de materiais em caráter per-
manente ou temporário, às vezes em escala suficientemente grande para
que o espectador possa nela entrar ou passar-lhe através”. Fonte:
MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de
Janeiro: Pinakotheke, 1998.
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 Seleção de endereços sobre arte na rede internet

Os sites abaixo foram acessados em 25 jan. 2006.

ARTE PÚBLICA. Disponível em: <http://pphp.uol.com.br/tropico/html/
textos/956,1.shl>.

LONG, Richard. Disponível em: <www.richardlong.org/>.

RAMOS, Nuno. Disponível em: <www.fortesvilaca.com.br/artistas/
nuno_ramos/>.
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 Notas
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em 25 jan. 2006.
2 Fonte: COSTA, Marcus de Lontra. Amelia Toledo, a história da inquietude.
Correio Braziliense, Brasília, 22 mar. 1989.
3 Procure esses artistas e outros no site da DVDteca Arte na Escola.
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o olhar do professor-escavador de sentidos. Porto Alegre: 4ª Bienal do
Mercosul – Ação Educativa, 2003, p.14.
5 COSTA, Cacilda Teixeira da. Arte no Brasil 1950-2000: movimentos e
meios. São Paulo: Alameda, 2004, p. 65-66.
6 Reportagem de 2003, disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/
sinapse/ult1063u325.shtml>. Acesso em 25 jan. 2006.
7 Fonte: <members.tripod.com/~netopedia/fazer/caleidos.htm>. Aces-
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