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Neste material de apoio à visita, você encontrará:
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 O Museu, o prédio e sua história

 Como ler uma obra de arte?

 Questões de Vestibular e ENEM

 Calendário de experiências Paleta Cultural
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PINA COM
PALETA
TREINAR O OLHAR
EXPANDIR REPERTÓRIO
APROPRIAR-SE DA CIDADE
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O MUSEU, 
O PRÉDIO 
E SUA HISTÓRIA
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     A Pinacoteca é um museu com muita história.
Para começo de conversa, foi o primeiro museu
especificamente voltado para arte na cidade de São
Paulo. Seu acervo começou com a transferência de
obras do Museu Paulista em 1905 e vem crescendo
desde então. Hoje a Pina tem mais de 9.000 obras
em seu acervo e centenas em exposição.
 
   Suas exposições principais vão do período
colonial até 1970 cobrindo importantes momentos
da História da Arte no Brasil como o Academicismo,
Modernismo e as Vanguardas. Mas não é raro dar
de cara com artistas contemporâneos nas mostras
temporárias.
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    Quanto aos artistas presentes, a Pinacoteca é um
verdadeiro panteão da arte brasileira, com obras de
Almeida Junior, Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Volpi,
Portinari, Di Cavalcanti e muitos outros. Artistas que mais
do que simplesmente pintar o Brasil, ajudaram a criar
nossa imagem, identidade e nação.
 
     Trabalhos destes artistas já foram cobrados nos
principais vestibulares e no ENEM em questões de História
do Brasil, da Arte, Língua Portuguesa e Literatura.
Circulando pela Pina você encontra as imagens que
ilustram suas apostilas e exames.
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    Antes de entrar, atente-se ao prédio. Construído
para ser um Liceu de Belas Artes o edifício da
Pinacoteca foi projetado pelo Escritório Técnico
Ramos de Azevedo tal qual os Teatro e Mercadão
Municipal e a Casa das Rosas na avenida Paulista.
Ramos de Azevedo é provavelmente o mais
influente arquiteto brasileiro do fim do século XIX e
início do XX.
 
    Observando a fachada vemos a utilização de
arcos e padrões geométricos em uma composição
simétrica e organizada do espaço onde as linhas
sóbrias e harmônicas se associam aos detalhes
decorativos.
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     É um prédio construído em estilo eclético, chamado
assim devido à mistura de estilos históricos europeus
(como o clássico, o renascentista e o barroco) e
incorporaram inovações típicas da modernidade como
estruturas metálicas e novos materiais à sua construção. A
ideia por trás do prédio é clara, transformar a São Paulo da
virada para o século XX numa capital moderna como as
cidades europeias, especialmente Paris.
 
     A fundação do museu, faz parte da consolidação da
cidade de São Paulo como centro político e cultural da
República que acabara de nascer, e que por meio da
valorização da Arte buscava associar-se a “alta cultura” da
Belle Époque europeia e ao ideal de progresso e
modernidade.
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     No final da década de 1990, o edifício passou
por uma radical reforma de seu espaço interno,
projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
Ao entrar, você vai se deparar com um dos mais
modernos museus do Brasil.



COMO LER UMA
OBRA DE ARTE?
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GUIE SEU OLHAR NA PINA



 

Qual o suporte, material e técnicas artísticas

utilizados? O que isso diz sobre a forma da obra?

 

 Quais os modos de representação e elementos

representados? É uma obra figurativa ou abstrata?

 

Qual é o assunto e tema do objeto artístico? Do que

estamos falando?

 

Como se compõe as partes da obra? Cenário,

personagens, objetos, cores...

ASPECTOS VISUAIS :  
COMECE PELO QUE ESTÁ VENDO
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(Dica: vale ler as legendas)

 

A obra pode ser associada a algum evento importante? Pode

ser político, econômico, cultural...

 

 É possível associar a obra a alguma ideia influente? Vale

religião, ideologia, visões de mundo em geral.

 

O artista faz parte de algum movimento que você conhece?

Se associa a outros artistas?

CONTEXTO :  
O QUE SE SABE SOBRE O PERÍODO E ARTISTA?



Pedagógica: Esta obra pretende ensinar algo?

 

Política: A obra crítica ou afirma algo a respeito das

relações de poder?

 

Estética: É belo? Grotesco? Como se relaciona com o gosto

do público de seu tempo?

 

Histórica: É um documento? Faz parte dos registros de

eventos passados?

 

Ritualística: É ou foi um objeto sagrado? Fez parte de

cultos ou cerimônias?

DIMENSÃO DA OBRA:
QUAIS AS FUNÇÕES SOCIAIS DESTA ARTE? 
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      O Mestiço é uma tela em que o personagem principal tem quase o

tamanho natural de uma pessoa e possui tons terrosos e acobreados.

É um trabalhador do campo, musculoso, de braços cruzados, em

postura altiva, fitando o expectador com seu olhar penetrante e boca

entreaberta cercado por plantações ao fundo.

 

     Candido Portinari é um importante artista do Modernismo

brasileiro. Pintor engajado em questões sociais, sua obra tem muitas

vezes como tema os trabalhadores e as camadas populares. É

possível associá-la tanto a realidade econômica do Brasil rural da

década de 30 quanto ao clima político de revolta e contestação

contra as elites que governavam o Pais e ditavam o gosto artístico

sob a influência europeia.

UM EXEMPLO DE LEITURA USANDO O ACERVO DA PINA
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      A obra tem dimensões política e estética. Ao representar o

trabalhador rural mestiço de forma bela, digna e até imponente,

Portinari esforça-se pela valorização destes homens, responsáveis

pela riqueza da nação e muitas vezes esquecidos ou inferiorizados.

Além de contribuir com o desenvolvimento de uma identidade

brasileira durante o Modernismo, Portinari representa uma

importante vertente estética do século XX, a partir das influências

europeias que tiveram papel fundamental na arte nacional.



QUESTÕES DE
VESTIBULAR E ENEM
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CALENDÁRIO 
PALETA CULTURAL
EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS



PALETACULTURAL.COM.BR

(11) 99665-9359

@paletaculturalsp

fb.com/paletaculturalsp

contato@paletacultural.com.br


