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RESUMO

Abordar sobre o percurso descritivo da arte acadêmica à arte contemporânea é o resultado
da inquietação despertada após uma imersão cultural em São Paulo, visitando vários
espaços expositivos, que trazem aos espectadores da arte moderna à arte de diferentes
tempos e estilos expostas aos olhares de crianças, jovens e adultos por meio de tecnologias
interativas. A arte tem este poder, de encantar, extasiar, inquietar, desconstruir, construir. E
considerando que estes precisam ser partilhados com outros pares, resolvi trazer aqui
algumas pontuações e reflexões.

Palavras-chaves: Arte. Estética. Formação Cultural. Formação Continuada.

Nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2022, participei de uma Imersão Cultural, em São

Paulo, visitando muitas exposições, e me senti provocada a escrever alguns

parágrafos sobre reflexões que fiz e compartilhar com meus pares, seja docentes,

discentes, egressos, especialistas do ensino de arte ou apreciadores da

representação e expressão artística.

O que para alguns pode ser ou parecer um passeio, para os professores de arte,

fazer visita aos espaços expositivos, de patrimônio histórico cultural, assistir

espetáculos musicais, cênicos, cinematográficos, entre outros, é formação docente

continuada, é essencial, é nutrição e construção de conhecimento.

A arte exposta em galerias, museus, instituições privadas e públicas, monumentos e

espaços urbanos tem o potencial de provocar no espectador o encantamento, a

inquietação, a desconstrução e tantos outros sentimentos ou sentidos. E mais,

pode-se dizer ainda, que uma mesma obra pode provocar tudo isso ao mesmo

tempo, em diferentes pessoas. Inclusive, algumas obras já vistas anteriormente, em

outras oportunidades, nos provocam de modo diferente.
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Artistas buscam sentidos [...] que fincam seus valores na compreensão (e
apreensão) da realidade, infiltrada na passagem do tempo e na formatação
da memória, na constituição dos territórios que constituem e legitimam a
vida, nos meandros da história, da política e da economia, nas vias do corpo
como carne e símbolo, nos territórios da afetividade (CANTON, in
SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS VALE DO RIO DOCE, 2007. p. 23).

Na programação das visitas às exposições, pode-se observar e conferir as muitas

formas de expressão e representação, de estilos, de materialidades, de contextos e

intencionalidades, uma vez que nos propiciaram olhares diversos:

● 1º dia: Visita a espaços de Patrimônio Histórico Cultural no Centro de São

Paulo, passando pela Padaria Santa Tereza (1ª padaria de São Paulo),

Catedral da Sé, Cripta da Sé, Faculdade de Direito, Igrejas Franciscana de 1ª

e 3ª ordem, Solar da Marquesa de Santos, Pátio do Colégio, Museu e Capela

Padre Anchieta, finalizando com almoço na Padaria Girondino. Visita à

Exposição Era uma vez Moderno (1910 a 1944) no FIESP e Exposição

Imersiva Van Gogh, no Morumbi Shopping.

● 2º dia: Exposição Portinari para Todos, no Museu da Imagem e do Som (MIS);

Exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, no SESC Pompeia; Exposição A

mesma história nunca é a mesma, de Luiz Zerbini, no MASP; Exposição Volpi

Popular, no MASP, Acervo em transformação, no MASP e finalizando o dia

Teatro Renault para assistir A Família Adams.

● 3º dia: PINACOTECA – Exposição Suturas, Fissuras e Ruínas, de Adriana

Varejão; Exposição Modernismo: destaques do acervo; Exposição Arte

Contemporânea: peças do acervo.

Uma programação intensa, com uma vivência muito significativa, uma vez que a

sociedade de modo geral está retomando a rotina de frequentar espaços públicos,

no pós-pandemia. É a sensação de superação, de vitória, de retomada de trajetória.

E poder transitar em diferentes linguagens artísticas: a arquitetura, a música, a

dança, o teatro e a pintura, têm assumido um aspecto diferente, devido às mudanças

de paradigmas sociais, políticos, econômicos, culturais e estéticos provocados pela

industrialização, globalização, redimensionamento das geografias mundiais e

institucionais, entre outros.

E todos estes aspectos vêm à tona, conforme a experiência de cada espectador,

influencia a leitura e interpretação da obra.



De acordo com Rebouças (2003, p. 13), na leitura do texto imagético, não existe um

direcionamento do olhar,
[...]. A maneira de ver, de conduzir o olhar pela plástica da obra é, como a
obra, uma construção. A relação entre leitor e obra não é passiva, como
entre emissor e receptor por algumas teorias da comunicação. Na semiótica
discursiva a relação estabelecida é entre dois sujeitos – a obra e o que a vê.

E essa relação se dá no ato de leitura. No entanto, há outros modos de leitura, como

por exemplo, a leitura comparativa, considerando os elementos plásticos.
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IMAGEM 01: Caipira picando fumo, de Almeida Júnior. Acervo PINACOTECA/SP.
IMAGEM 02: O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Acervo USP (São Paulo, SP).
FONTE: ITAÚ CULTURAL - CD-ROM - título: Modernismo passo a passo – ano: 2002

A pintura clássica, Caipira picando fumo, 1893, de Almeida Júnior, óleo sobre tela,

com dimensão de 202 x 141 cm. A obra tem como características específicas: a

beleza, harmonia, perfeição e acabamento, apresentando a cena pintada em

perspectiva, parecendo quase uma fotografia. Em contrapartida, na pintura moderna,

O Mamoeiro, 1925, de Tarsila do Amaral, óleo sobre tela, dimensão de 70 cm x 65

cm, tudo aparece em proporções e distribuições que parecem absurdas em relação

à maneira como nós percebemos as coisas no mundo natural; outra característica é

a estilização das formas.



Ao compararmos as duas obras, identificamos os contrapontos como o

realismo/estilizado, perspectiva/sobreposição de planos, cores matizadas/cores

chapadas, proporção/desproporção.

Na imersão cultural em São Paulo, foi possível a apreciação das características

modernistas presentes em obras e reflexões de Mário de Andrade, Oswald de

Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Cícero Dias, Di

Cavalcanti, Osvaldo Goeldi, Ismael Nery, entre muitos outros.

A exposição mostra a dimensão humana das mulheres e homens que participaram

do debate em torno da possibilidade de se fazer uma arte moderna no Brasil, assim

como a diversidade de manifestações e direções do que se convencionou chamar de

modernismo brasileiro. E nela é possível se ver cartas que os artistas trocavam entre

si acerca de seus questionamentos, ideais e pensamentos e também croquis

desenvolvidos como estudo para as obras. Apreciar tais registros é enriquecedor

para o espectador.  

-



IMAGENS 03, 04 e 05: Exposição: Era uma vez Moderno (1910-1944), no Centro Cultural do
FIESP/SP
FONTE: Autora

Para estimular a reflexão sobre Arte Acadêmica e Arte Moderna buscamos em

Morais (1998), citações de frases de personagens importantes da arte:
“Devo confessar preliminarmente, que eu não sei o que é belo e nem sei o
que é arte” (MÁRIO DE ANDRADE, 1938).
“A arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas qualquer que seja o adjetivo
empregado, temos que chamá-la de arte. A arte ruim é arte, do mesmo
modo como uma emoção ruim é uma emoção” (MARCEL DUCHAMP,
1957).
“Todos sabemos que arte não é verdade. A arte é uma mentira que nos faz

compreender a verdade, pelo menos a verdade que poderemos
compreender” (PABLO PICASSO, 1923).
“A função da arte não é a de pensar por portas abertas, mas a de abrir
portas fechadas” (ERNEST FISCHER, 1959).
“A arte não reproduz o visível, torna visível”. PAUL KLEE, 1925.
“A arte é individual como criação e plural como significado” (FREDERICO
MORAIS, 1994).

A partir dessas citações, fazemos um convite à reflexão, se toda Arte é

contemporânea daqueles que a realizam (artistas) e daqueles que, a partir dela,

procuram criar pensamentos (críticos). E o diálogo entre obras consagradas de

tempos passados integrados aos aplicativos e ferramentas tecnológicas da arte

também é arte contemporânea?

Para Foster (1985), a arte como espetáculo e diversão é o "brinquedo" predileto dos

patrocinadores atualmente, o que a torna objeto de manipulação descarada e não

mais apenas motivo de obrigação nobre dos que detêm os poderes públicos e

privados, reduzindo o papel da cultura a uma forma de consumo e de controle social.

Num contexto onde o pluralismo - de valores e manifestações - é determinante, a

crítica não mais se faz necessária: "o bem de consumo é a sua própria ideologia"

(Adorno, apud Foster, 1985, p. 21).



Na Imersão Cultural em SP, visitamos duas exposições de artistas renomados, como

Van Gogh e Portinari, nas quais o público não tem acesso direto à obra produzida

pelos artistas, mas sim as projeções das mesmas, integradas à música, textos,

aromas, cenários, entre outros.

IMAGEM 06: Exposição Interativa Van Gogh
FONTE: Autora

IMAGENS 07 e 08: Exposição Interativa Van Gogh
FONTE: Autora

Nas primeiras salas a interação se dá por meio de textos, molduras vazias, nas

quais você se torna a obra em seus registros fotográficos ou simplesmente se

questiona sobre o sentido da arte e de seu papel na contemporaneidade.

A interação com o espaço te provoca, não somente visualmente, mas explorando

todos os sentidos. Inclusive, te fazendo se sentir transportado para diferentes



tempos e espaços, por meio de projeções imensas nas paredes da galeria, que se

completam com aromas e músicas de fundo.

IMAGENS 09 e 10: Exposição Interativa Van Gogh
FONTE: Autora

Um dos aspectos que se observa na contemporaneidade é que não se coloca a

questão da verdade e sim a sua pluralidade. Passado e presente se integram, se

conectam e interagem. Neste sentido, para o presente ser realmente

contemporâneo, tem-se de aprender a conviver com a pluralidade.

Portanto, a Arte Contemporânea corresponde ao desdobramento, não tem mais a

função de representar a realidade, mas de criar uma realidade, superando assim

conceitos postulados anteriormente. Não existe uma resposta única e “verdadeira”

para tais questões. Cada um pode ter a sua própria resposta, assim como todas

podem ser consideradas corretas. O texto enunciado vai depender muito de quem o

lê, de sua forma de ver o mundo, de seu repertório de vida e de seus conhecimentos

prévios.



IMAGENS 11, 12 e 13: Exposição Interativa Portinari para Todos
FONTE: Autora

Vale ressaltar que para ler uma obra artística não é necessário saber o que o artista

quis dizer, mas o que está posto na obra.

IMAGENS 14 e 15: Exposição Interativa Portinari para Todos
FONTE: Autora



Independente da faixa etária, observou-se que nas exposições interativas que essa

relação do olhar leitor, se dá a partir do contato entre espectador e obra, ou seja, a

leitura se dá a partir do momento em que o espectador se propõe a dialogar,

experimentar, desnudar e desvelar a obra. A interação entre leitor e obra, não se

limita apenas ao visual, mas também os demais sentidos e são bastante educativas,

uma vez que saem da perspectiva passiva para o modo ativo, utilizando-se de

recursos e ferramentas tecnológicas para montagem em quebra-cabeças, imagens

com sensores de presença e que interagem com o espectador, desenho de imagens

com lanternas do celular, entre outras possibilidades.

Analisando as propostas das exposições visitadas, considera-se que são

fundamentais para a formação do professor. Tais experiências e vivências promovem

novos olhares e significados para a prática docente. Inclusive no que se refere ao

material educativo de acessibilidade.

IMAGEN 16: Exposição Interativa Portinari para Todos – material educativo acessível
FONTE: Autora

Considera-se que a imersão cultural em São Paulo foi um momento rico de formação

continuada docente, não só pelas visitas às exposições, mas também pelas trocas

entre os pares. Inclusive, por em determinadas obras provocarem o retorno em sua

trajetória pedagógica, refazendo seu próprio percurso. Possibilitando assim uma

avaliação de sua prática, analisando sua experiência passada e estabelecendo suas

perspectivas futuras.

O professor deve se preocupar com sua formação inicial e continuada, deve estar

em constante busca na ampliação do conhecimento e consciente de sua importância

na inserção do aluno na arte. Principalmente nos dias atuais, em que as tecnologias



e as informações evoluem de tal forma que podemos nos considerar defasados em

muito pouco tempo, por isso é preciso formar, fundamentar conhecimentos sobre as

tecnologias: conhecimentos técnicos e teóricos.

Para Facci (2004, p. 257), o trabalho docente parte de pressupostos de que:
Cabe ao professor ensinar, ou seja, levar o aluno a se apropriar do
conhecimento já produzido pela humanidade, parece inadequado pensar o
processo de ensino-aprendizagem desvinculado da realidade social, assim
como também não faz sentido pensar na formação e atuação do professor
divorciado do processo histórico.

Quando pensamos na formação de professores com relação à Arte Contemporânea,

consideramos que este deve antes de tudo estar consciente de sua importância na

educação e preparado para entender e explicar sua função para o indivíduo e a

sociedade. Ele deve ser um pesquisador, buscando sua auto formação cultural,

pensando em mudanças para a melhoria de sua prática pedagógica, privilegiando

uma concepção da arte na criação, na vivência, na prática artística como um modo

humano de relação com o meio em que vive, como prática simbólica, a fim de criticar

e refletir sobre a vida contemporânea. Depende de seu desempenho pedagógico o

modo como os demais profissionais da educação, alunos e familiares verão o papel

da Arte dentro e fora da escola.

Finalizamos nossas reflexões, defendendo que independente da instituição que

exercemos a profissão docente, é preciso ser capaz de construir nossa própria

competência, movido por ações de querer, poder, dever e fazer, apropriando-se

conscientemente da própria vontade de construir-se competente.
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