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 DVD
LASAR SEGALL: um modernista brasileiro

Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimentos.

Palavras-chave: Museu; espaço expositivo; relação público-
obra; educação estética; processo lúdico e participativo; heran-
ças culturais.

Foco: Mediação Cultural.

Tema: A vida e obra de Lasar Segall e o museu a ele dedicado
com seu trabalho educativo.

Artistas abordados: Lasar Segall e Tarsila do Amaral.

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

Direção: Maria Ester Rabello.

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

Ano de produção: 2000.

Duração:  23’.

Coleção/Série:  O mundo da arte.

 Sinopse
O documentário apresenta a vida e a obra de Lasar Segall,
artista lituano naturalizado brasileiro, que se tornou um dos
nomes expressivos da arte moderna. Os depoimentos de seu
filho Maurício Segall, da crítica de arte e historiadora Vera
D´Horta, do diretor e da coordenadora do setor educativo do
Museu Lasar Segall na época da realização do documentário,
respectivamente Marcelo Araújo e Denise Grinspum, falam da
concepção deste museu que ocupa a casa onde o artista viveu
na cidade de São Paulo e que tem como acervo grande parte
de sua obra.
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 Trama inventiva
Museus, galerias e instituições culturais abrigam exposições,
acolhem visitantes. Curador, museólogo, formas de expor,
montagem, ação educativa e professor mostram as obras aos
caminhantes, oferecendo acesso, afetando-os. Olhos-corpos
sensíveis se movem dentro das obras e ao redor delas. O visi-
tante vive a vida lenta. Experiência estética: múltiplas sensa-
ções, percepções, reflexões. Às vezes, a experiência é solitá-
ria, em seu próprio ritmo. Algumas vezes, é compartilhada com
outros numa visita mediada. Seja como for, a mediação propõe
um acasalamento entre a carne do nosso corpo e a carne das
obras de arte, também na escola. Neste documentário, tudo
parece mirar para o território Mediação Cultural da cartogra-
fia. Na geografia dos passos, celebremos a vida cultural!

 O passeio da câmera

O documentário nos aproxima do artista pelas imagens do
Museu Lasar Segall, antiga residência dele em São Paulo, e pela
intimidade da fala de seu filho. Em três blocos, vamos conhe-
cendo a sua obra, a criação do museu, sua estrutura e o traba-
lho educativo lá desenvolvido.

Alocado no território de Mediação Cultural, o documentário
focaliza tanto a obra de Segall, como a concepção de seu mu-
seu, e se conecta com outros territórios, como pode ser visto
no mapa potencial.

 Sobre Lasar Segall

(Vilna/Lituânia, 1891 - São Paulo/Brasil, 1957)

Apesar do semi-isolamento em que viveu, a vigorosa arte de Segall

exerceu influência decisiva no Brasil. Em primeiro lugar, junto aos

modernistas na década de 20 (...). Em segundo lugar, na Spam,

exerceu a função do europeu civilizado, do educador, modificando

o comportamento social ao mostrar um novo estilo de vida.

Vera D´Horta1
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Nas palavras da crítica de arte e historiadora Vera D’Horta,
Lasar Segall é um pintor reflexivo. Sua vida e obra são marcadas
pela preocupação com o ser humano. A visão angustiada do
mundo, característica do expressionismo, se mostra no
irrealismo das suas cores e na dramaticidade de suas obras que
expressa a miséria, a violência e a injustiça.

Nascido em uma comunidade judaica, na época de domínio da
Rússia czarista, Segall é o sexto dos oito filhos de Esther e Abel
Segall. Desde cedo, trabalha como escriba de Torá – rolo ma-
nuscrito da sagrada escritura religiosa judaica, o qual aparece
como objeto em muitas de suas obras. O desenho de sua escri-
ta talvez o tenha levado a freqüentar até os 15 anos a escola
de desenho de Vilna, e depois a continuidade de seus estudos
ocorre em Berlim.

Em 1910, muda-se para Dresden, onde freqüenta a Academia
de Belas Artes como aluno-mestre, com direito a ateliê próprio.
Nessa época, faz sua primeira individual, integrando o movi-
mento expressionista alemão. Em 1912, viaja para a Holanda
e, em seguida, para o Brasil, país no qual já residiam alguns
familiares. Expõe obras com tendências impressionistas2 , em
1913, em São Paulo e Campinas.

Regressa no final do ano à Alemanha, mas, com o início da 1ª
Guerra Mundial, por ser russo, é expulso da Academia e confi-
nado em Meissen, onde permanece até o início de 1916. Vê
sua cidade natal destruída pela guerra. Imagens de dor e morte
farão parte de seu trabalho, como Interior de pobres II (1921)
e Navio de emigrantes (1939-41).

Em 1918, casa-se com Margarete Quäck e funda, com outros
artistas, a Secessão de Dresden - Grupo 1919, participando
de inúmeras exposições. Em 1922, muda-se para Berlim e, em
dezembro de 1923, volta para São Paulo.

No Brasil, Segall encontra um país ensolarado e colorido.
Essa experiência muda a sua forma de ver o mundo. É im-
possível não reagir ao novo ambiente. Inicialmente, o olhar
do artista é um olhar de fora para dentro, ou seja, ele via
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o exótico, o colorido, o negro, o excesso de luz: “O Brasil
me revelou o milagre da luz e da cor”. A pele negra também
o fascina. Ele mesmo se retrata como negro em várias obras,
uma forma de dizer como se identifica com sua nova pátria.

Em São Paulo, expõe as obras expressionistas e se integra ao grupo
dos modernistas, inclusive fazendo uma conferência na Villa Kyrial,
sobre os movimentos de vanguarda. No ano seguinte, decora com
pinturas murais o pavilhão de Olívia Guedes Penteado.

Já separado de sua primeira esposa, casa-se com Jenny Klabin e,
no final de 1925, vai à Europa, expondo em Berlim e em Dresden.
Retorna também a temas brasileiros – mangue, realidade social
brasileira, como alguém que lembra o país à distância.

Naturaliza-se brasileiro em 1927, quando retorna ao Bra-
sil e participa de muitas exposições. Entre 1928 e 1932,
reside em Paris, quando começa a esculpir. Ao retornar ao
Brasil, concentra seu trabalho no ateliê, construído ao lado
de sua casa. É um dos fundadores da Sociedade Pró-Arte
Moderna/Spam, fazendo até a decoração de dois bailes car-
navalescos para levantar fundos.

Sua pintura torna-se mais densa – usa areia e serragem com a
intenção de torná-la mais próxima à escultura. As cores são
colocadas em camadas, com sobreposição de terra, com muito
branco, cinza e bege. Em 1935, conhece Campos do Jordão na
serra paulista e retoma a pintura com os ocres, os cinzas e
pretos, mas também os verdes-musgos e terras quentes, com
requinte de luz e cor.

Além das pinturas, gravuras e esculturas, Segall realiza deco-
rações, cria móveis e cenários para o balé e retoma, nos últi-
mos anos de vida, em vários trabalhos, as séries das Favelas,

Erradias e Florestas.

Grandes retrospectivas, salas especiais na I (1951) e III (1955)
Bienal Internacional de São Paulo, teses e livros evidenciam a
importância de sua obra, cuidadosamente preservada e
divulgada, em grande parte, pelo museu criado em sua residên-
cia, em 1967.
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 Os olhos da arte
O público vê e reconhece, se identifica com esse espaço familiar e

isso estabelece uma relação com Segall na medida em que ele tam-

bém foi um ser humano com tarefas cotidianas. Esse fato evita o ris-

co que muitas vezes é determinante em outros museus, que é a

mitificação da obra e, sobretudo do artista.

Marcelo Araújo

Lasar Segall - Interior de pobres II , 1921

Acervo do Museu Lasar Segall – IPHAN/MinC

Concordando com Marcelo Araújo que, no momento da reali-
zação do documentário, era o diretor do museu, a atual direto-
ra Denise Grinspum (na época coordenava o serviço educativo)
aponta a importância do trabalho educativo que aproxima as
pessoas das obras de arte: “para que elas possam se expres-
sar, que elas possam falar o que estão vendo e perceber que a
percepção dos outros é diferente das dela”.

Aproximar o público da obra de arte e do artista, sem a mitifi-
cação que tende a sacralizá-los, é um dos desafios da media-
ção. A experiência estética e estésica, frente à obra, pre-
cisa superar um afastamento inicial que se prende, muitas
vezes, à leitura das plaquetas ou de textos informativos. A
obra pede ao seu leitor mais tempo, para que a percepção
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vá descobrindo aspectos antes imperceptíveis. Para isso,
ações criadas especialmente para os diversos públicos
atendidos são realizadas pelos serviços educativos em
muitas instituições culturais. Entre eles, o Museu Lasar Segall
certamente é um dos pólos de referência.

O museu, idealizado pela esposa do artista, Jenny Klabin Segall,
é criado em 1967, por seus filhos Maurício e Oscar. Está insta-
lado na antiga residência e ateliê do artista, projetados em 1932,
por seu concunhado, o arquiteto de origem russa Gregori
Warchavchik3 , que introduziu a arquitetura moderna no Brasil.
Em 1985, o museu foi incorporado à Fundação Nacional Pró-
memória, integrando, hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN.

O objetivo do museu não é cultuar a memória do artista, mas
preservar um importante acervo artístico: mais de 70 pinturas,
380 gravuras, 2.400 desenhos e 70 esculturas. A mobília da casa,
desenhada pelo artista, e a mesma prensa usada por Segall, hoje,
são utilizadas pelos freqüentadores deste museu vivo: um cen-
tro de atividades culturais. Cursos nas áreas de gravura, foto-
grafia e criação literária, projeção de cinema, uma ampla biblio-
teca especializada em cinema, teatro, rádio, tv e fotografia são
oferecidos assim como a Ação Educativa, que desenvolve, des-
de 1985, dois programas: Museu-Escola, envolvendo visitas
monitoradas previamente planejadas com professores, cursos de
formação e projetos que inovam por sua continuidade para além
de uma visita e Arte em Família, que oferece uma experiência
lúdica e cultural para crianças e seus familiares.

No documentário, podemos ver Anny Christina Lima traba-
lhando com algumas crianças. Jogos, brincadeiras e ativida-
des no ateliê potencializam a visita ao museu, pois, como diz
Denise Grinspum4 :

Se um museu tem um programa educativo bem estruturado ao

longo de anos, terá grandes chances de transformar o usuário

de hoje no público habitual de amanhã, a começar pelos própri-

os professores. Quantos deles nunca tinham freqüentado museus

antes de levar seus alunos e de participar de cursos de capacitação?
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 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você a iniciar um diário de bordo a partir de suas
anotações sobre o documentário. Uma pauta do olhar poderá
ajudá-lo:

É possível se sentir visitando o Museu Lasar Segall ao assis-
tir ao documentário? Perceber o espaço expositivo? Você acha
que ele apresenta inovações?

Quais as atitudes de todos os responsáveis pelo museu frente
ao público visitante?

É possível saber como a visita é preparada? Sobre esta ques-
tão, o que você gostaria de saber mais?

Como a obra de Lasar Segall toca você?

Quais momentos do documentário podem motivar seus alu-
nos para uma visita a uma exposição? Ou para a produção
artística?

O que o documentário leva a pensar sobre a preparação de
uma visita com seus alunos a instituições culturais?

Desenhos, frases, palavras anotadas criam um mapa de
potencialidades para você pensar em proposições pedagógi-
cas. Por quais caminhos você poderia iniciar um projeto com
seus alunos?

 Percursos com desafios estéticos
A observação e problematização de questões relacionadas
à aproximação e ao acesso às obras de arte levam ao trân-
sito pelos territórios do mapa potencial deste documentário.
As instituições culturais com seus acervos e propostas es-
tão no foco das sugestões aqui expostas, as quais estão
abertas às suas recriações e invenções, além de não segui-
rem uma ordem linear.



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR? Zarpando

Mediação
Cultural

componentes da ação cultural

agentes

diretor, coordenador de ação educativa,
monitor da exposição, curador,
professor, pais, fundador de museu

acervo, ação educativa em espaços culturais

relação público-obra, provocar o diálogo, experiência
estética e estésica, metodologias de mediação

espaço expositivo, contato com o público,
interatividade obra/público museus e centros culturais,

Museu Lasar Segall,
biblioteca, cinemateca, escola

espaços sociais do saber

o ato de expor

formação de público

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade cor, volume, linha, textura

temáticas 

relações entre elementos
da visualidade

figurativa: retratos, paisagens,
figuras humanas, vida cotidiana 

economia de formas,
dramaticidade

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte modernismo brasileiro, expressionismo

práticas culturais pluralidade cultural, multiculturalidade

sociologia da arte artista e sociedade 

Formação:
Processos de
Ensinar e
Aprender

processo lúdico e participativo, leitura de obras,
educação estética, concepções do ensino de arte

leitor, produtor, público infantil
visita ao museu

criação de materiais
de apoio, projeto

aprendiz de arte 

ensino de arte 

percursos educativos 

ambiência da aula 

Linguagens 
Artísticas

pintura, desenho, gravura, escultura

meios
tradicionaisartes

visuais

heranças culturais,
acervo, catalogação,
documentação, IPHAN,
políticas culturais

valorização do patrimônio, acesso

Patrimônio
Cultural

bens simbólicos

bens patrimoniais materiais,
conjunto arquitetônico,
cultura brasileira preservação e

memória

educação
patrimonial

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

história, geografia,
questões étnicas, migrações
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 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas proposições:

A leitura inicial de algumas obras de Lasar Segall selecio-
nadas por você pode suscitar curiosidades para saber mais
sobre o artista. A problematização com uma pauta do olhar
pode apurar a observação do primeiro bloco do docu-
mentário, no qual a trajetória da obra e vida do artista é
abordada. O que essa ação desencadeia nos alunos? Que
projeto pode ser iniciado?

Produções antigas das crianças (desenhos, pinturas, etc.)
podem ser comparadas com produções atuais. Quais mu-
danças elas percebem? Transformações em relação ao es-
paço, ao traço, à cor, ao tema? Por que ocorreram? Aconte-
ce o mesmo com um artista? Por quê? O levantamento de
hipóteses pode ser ampliado e discutido com a exibição do
último bloco do documentário.

Como os alunos imaginam as pessoas viajando em um na-
vio? E se essas pessoas estivessem vindo para um país des-
conhecido, deixando para trás sua terra natal? Uma con-
versa com eles, alimentando idéias e hipóteses, pode ser
seguida de um pedido para que desenhem uma cena desta
viagem. A leitura das produções das crianças pode ser
ampliada pela exibição do trecho final do segundo bloco, no
qual são mostrados apontamentos de Lasar Segall.

Muitas outras idéias podem surgir a fim de trazer questões a
partir do documentário, iniciando o diário de bordo dos alunos
e dando continuidade ao seu. Para onde o projeto pode seguir?

 Ampliando o olhar

Cada objeto, peça, obra de arte que vemos no Museu Lasar
Segall traz parte de sua história e também parte da história
de um tempo/espaço social, político, econômico, artístico
e cultural. Essas histórias se fundem nas histórias trazidas
pelo público, vividas ontem e hoje. Por isso, a exposição é,



material educativo para o professor-propositor

LASAR SEGALL – UM MODERNISTA BRASILEIRO

11

sobretudo, um lugar de encontro entre os objetos, obras de
arte e o público. Ela organiza o lugar desse encontro. Que
objetos, peças e produções artísticas podem contar as his-
tórias, memórias, recentes ou passadas das crianças e de
seus familiares? Você pode iniciar uma proposição pedindo
para que cada criança traga alguns desses objetos (ou fo-
tos deles se for possível) e comente sobre os seus signifi-
cados para a família. As histórias contadas e os objetos
alimentam a produção de trabalhos coletivos? Que tal or-
ganizar uma pequena exposição, com todos os cuidados que
ela merece? Rever o documentário pode trazer boas idéias.

Quais os temas preferidos por Lasar Segall? Exiba novamente
o documentário selecionando os trechos nos quais suas obras
são mostradas. Os seus temas estão presentes em obras
contemporâneas? Estão presentes também nas manchetes
e imagens de revistas, jornais, calendários? Um grande pai-
nel pode ser organizado, somado às produções das crianças.

Muitas anotações de Segall se transformaram em gravuras
e pinturas. Um exemplo:

A grande tela Navio de emigrantes, de 1939-41, surge a partir das

gravuras da série Emigrantes e estas, por sua vez, foram inspiradas

nos desenhos que Segall fez, em suas várias viagens, em pequenos

cadernos, verdadeiros diários de bordo, onde o artista estuda aspec-

tos desse tema, sensível ao judeu emigrado de Vilna. Sua visão dos

seres amontoados no convés é compassiva e solidária. A imponência

das torres acentua a pequenez e o desamparo dos emigrantes, en-

quanto vigas fecham com diagonais o corpo da embarcação. A ponta

do casco repete a mesma forma, receptiva e protetora, com que ele

ergue montanhas, nas paisagens de Campos do Jordão.5

Você pode sugerir que as crianças elejam um ou mais temas
de sua preferência para a construção de uma série de traba-
lhos, partindo de desenhos anteriores, escolhendo a lingua-
gem que preferirem: pintura, desenho, gravura, escultura,
instalação, performance, dramatização, sonorização, etc.

A gravura foi uma linguagem bastante utilizada por Segall.
O que seus alunos sabem sobre ela? Você pode instigar a
curiosidade mostrando imagens de gravuras de Segall e de
outros artistas gravuristas. Pode sugerir uma experiência
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com essa linguagem, usando materiais alternativos, como:
isopor, argila, borracha, e ferramentas, como: tampa de
caneta, pregos, palito, etc. O que vale é a surpresa, é o inu-
sitado, é o mágico da impressão. Um novo projeto pode ser
desencadeado. Há documentários na DVDteca Arte na
Escola que podem ajudá-lo a saber mais sobre o processo
da gravura, sua história e seus artistas.

Segundo Vera D’Horta, a pintura Paisagem brasileira (1925)
possui a simplificação das formas e o prazer dos rosas e azuis
presentes na obra de Tarsila do Amaral, além de evidenciar
como a luminosidade e a cor tropical exerceram um forte
impacto em Segall. Discutir com os alunos como o proces-
so de criação é instigado pelo contexto onde o artista se
encontra pode abrir espaço para a pesquisa sobre como a
arte alimenta a própria arte, como dizia Picasso, buscando
artistas e suas influências.

Para discutir com seus parceiros educadores: como organi-
zar a visita a uma exposição/ou salões de arte? Assistir ao
documentário com outros professores é uma ótima oportu-
nidade de discutir a concepção de ensino de arte e a medi-
ação cultural ali apresentada, inclusive refletindo sobre as
exposições realizadas na escola.

 Conhecendo pela pesquisa

Vindo da Europa, onde as vanguardas expunham suas idéias
desde o início do século 20, com o fovismo, expressionismo
e cubismo, Lasar Segall impulsiona o movimento modernis-
ta. O que as crianças conhecem deste movimento deflagrado
pela Semana de Arte Moderna? Você pode propor que a
pesquisa seja realizada em equipes, dando ênfase especial-
mente aos artistas que eles menos conhecem, tanto nas ar-
tes plásticas, como John Graz, Vicente do Rego Monteiro,
Zina Aita, Victor Brecheret, como em outras linguagens, como
Mário de Andrade, Raul Bopp, Graça Aranha, Guilherme de
Almeida, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, Guiomar Novaes, en-
tre outros. Um seminário entre as crianças é um bom modo



material educativo para o professor-propositor

LASAR SEGALL – UM MODERNISTA BRASILEIRO

13

de socializar as descobertas. Outros documentários da
DVDteca Arte na Escola podem ampliar sua pesquisa pes-
soal, seria interessante, também, selecionar trechos para
ampliar o repertório visual e cultural de seus alunos.

Quais as diferenças entre a arte moderna e a chamada arte con-
temporânea? Este pode ser um outro tema de pesquisa, abrindo
espaços também para que conheçam outros artistas e museus.

A partir da discussão gerada pelo documentário, e com aten-
ção aos estudos contemporâneos sobre a mediação cultural,
prepare uma visita a um espaço cultural da cidade. Faça o
agendamento prévio, para que seja possível entrevistar os
responsáveis e saber mais sobre como este espaço prepara
suas exposições, se tem uma reserva técnica, se tem um
curador responsável e um trabalho específico para o público
infantil. Como esse espaço foi organizado? Existe sinaliza-
ção? Propiciam a reflexão? Fotografias poderão registrar a
visita, assim como desenhos e textos escritos pelos alunos.

O que e como expor trabalhos levando em consideração o
público? Para classes de 3ª ou 4ª série, ou para os mais ve-
lhos, a exposição pode ser planejada partindo de idéias
trazidas pelos alunos, que pensaram o público e as peças/
obras/produções que a comporão. Pode ser prazeroso ela-
borar o desenho museográfico, a comunicação visual, envol-
vendo sinalização, etiquetas, convites e até um boletim con-
tendo informações artístico/históricas, assim como o plane-
jamento das ações da monitoria e possíveis jogos e
brincadeiras. Além disso, essas ações ampliam a percepção
do que é um espaço expositivo e a importância do patrimônio
cultural. Após a exposição, é importante organizar um semi-
nário para que as crianças possam socializar as suas vivências,
tanto com relação à experiência estética e estésica, quanto
à experiência de organização da exposição.

Para discutir com seus parceiros educadores: como inventar
jogos e brincadeiras que permitam uma melhor aproximação
com a obra de arte? O que teria de ser levado em considera-
ção no sentido de familiarizar e envolver as crianças no má-
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gico universo artístico e cultural de forma lúdica e significa-
tiva? Quais metodologias de mediação podem ser utilizadas?
Os professores podem se dividir em equipes para levantar
os materiais educativos que a escola possui e inventar seus
próprios jogos (memória, quebra-cabeça, dominó, etc.). É pos-
sível criar curadorias educativas e gerar boas discussões pro-
pondo um discurso comparativo entre obras.

 Desvelando a poética pessoal

Poéticas pessoais são desveladas, especialmente, pela oportuni-
dade de criação sem a preocupação de seguir desafios externos. A
criação de uma série de trabalhos, explorando aspectos tratados
durante o projeto, pode potencializar poéticas. É esse o desafio.

 Amarrações de sentidos: portfólio

Tudo o que as crianças coletaram, produziram e registraram em
seu diário de bordo será organizado em um portfólio, individual
ou coletivo. As impressões, as descobertas e as questões mais
significativas estarão presentes. Será interessante socializar
com o grupo essa construção por meio de seminário, perfor-
mance ou mesmo de uma exposição.

 Valorizando a processualidade

A troca de informações, saberes e experiências entre os alu-
nos e o professor, ocorrida durante o projeto e revista nos
portfólios, pode gerar textos e conversas para avaliar e valo-
rizar toda processualidade vivida. Quais conceitos foram
construídos pelas crianças? Quais os momentos mais signifi-
cativos do projeto para as crianças? E para você? O que você
repetiria com outros alunos? O que você transformaria a par-
tir deste documentário? Fica aqui o convite para uma nova
visita à DVDteca Arte na Escola, onde você encontrará ou-
tros documentários que podem potencializar a aproximação
com muitos territórios de saberes em arte.



material educativo para o professor-propositor
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 Glossário
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 e DEWEY, John. Tendo
uma experiência. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Os pensadores).

Mediação – “Mediar é estar entre. (...) Ultrapassando a idéia de mediação
como ponte, compreendê-la como um estar entre implica em uma ação fun-
damentada e que se aperfeiçoa na consciente percepção da atuação do me-
diador que está entre muitos: as obras e as conexões com as outras obras
apresentadas, o museu ou a instituição cultural, o artista, o curador, o
museógrafo, o desenho museográfico da exposição e os textos de parede que
acolhem ou afastam, a mídia e o mercado de arte que valorizam certas obras
e descartam outras, o historiador e o crítico que a interpretam e a
contextualizam, os materiais educativos e os mediadores (monitores ou pro-
fessores) que privilegiam obras em suas curadorias educativas, a qualidade
das reproduções fotográficas que mostramos (xerox, transparências, slides
ou apresentações em Power point) com qualidade, dimensões e informações
diversas, o patrimônio cultural de nossa comunidade, a expectativa da escola
e dos demais professores, além de todos os que estão conosco como fruidores,
assim como nós mediadores, também repletos de outros dentro de nós, como
vozes internas que fazem parte de nosso repertório pessoal e cultural.” Fon-
te: GRUPO de Pesquisa - Mediação Arte/Cultura/Público. Revista Media-
ção: Provocações Estéticas. São Paulo, v.1, d.1, out. 2005, p. 55.
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 Seleção de endereços sobre arte na rede internet
Os sites abaixo foram acessados em 23 mar. 2005.

ARTE E MUSEU. Disponível em: <www.artenaescola.org.br>.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível
em: <www.iphan.gov.br>.
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 Notas
1 Vera D’HORTA, Lasar Segall e o modernismo paulista, p. 121-122.
2 Cabeça de menina russa, de 1908, foi adquirida pelo Centro de Ciênci-
as, Letras e Artes de Campinas está disponível em: <www.ccla.org.br/
ccla/obras/5>. Acesso em 23 mar. 2006.
3 O marco da arquitetura de Gregori Warchavchik é a “casa por ele construída
na rua Itápolis, no bairro do Pacaembu, cuja inauguração, acontecimento da
maior importância naquele ano de 1930, foi considerada na época, a “Semana
de Arte Moderna na Arquitetura”. Fonte: <http://almanaque.folha.uol.com.br/
ilustrada_28jul1972.htm>. Acesso em 23 mar. 2006.
4 Fonte: <www.artenaescola.org.br pesquise_artigos_texto.php?
id_m=4>. Acesso em 23 mar. 2006.
5 Fonte: <www.museusegall.org.br/lsExposicaoLongaDuracao.asp>.
Acesso em 23 mar. 2006.






