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Bem-Vindo ao Museu de Arte Brasileira da Fundação 

Armando Álvares Penteado (MAB/FAAP) 

Este material contém propostas que suscitam a inter-

relação entre as práticas realizadas nos diferentes espaços, 

a escola e o museu. Acreditamos que cada sala de aula traz 

suas especificidades e que as estratégias devem ser 

adaptadas e reconceitualizadas em cada experiência de 

ensino. Sendo assim, apresentamos possíveis caminhos sem 

circunscrever as atividades a idades ou a disciplinas 

específicas que podem ser apropriadas pelo professor 

conforme seu objetivo pedagógico.  

 



 

 

 

 

 

 

A História do MAB FAAP 

  
O MAB FAAP surgiu do sonho de Armando Álvares Penteado, 

filho de Antonio, um fazendeiro de café. A família Álvares 

Penteado sempre nutriu um gosto pela arte. Antonio criou o 

Teatro Santana, que antecedeu o Teatro Municipal e ficava 

localizado na Rua Boa Vista. Em 1912 criou a Escola de Comércio 

Alvares Penteado (FECAP), a primeira escola profissionalizante 

do país.  

Armando era um entusiasta das artes e sempre esteve inserido 

nesse meio. Era casado com a francesa Annie. Em 1947, faleceu 

e havia colocado em seu testamento a intenção de que parte de 

sua herança fosse destinada à construção de uma Pinacoteca e 

de uma Escola de Artes. Ele pediu, em seu testamento, para que 

sua viúva Annie vendesse parte de suas propriedades e que o 

dinheiro fosse usado para a construção do prédio. Sendo assim, 

após a sua morte os procedimentos para a construção da 

Fundação logo começaram. O primeiro presidente da Fundação 

foi seu irmão, Sílvio. 

 

A FAAP surgiu no contexto do pós Segunda Guerra Mundial e 

este era um momento muito privilegiado para a cultura no 

Brasil, quando muito se foi investido para a criação de um 

patrimônio artístico nacional. No mesmo ano surgiu o MASP e 

no seguinte o MAM. 

Em 1958, foi projetado para o hall da instituição um painel onde 

seriam instalados os vitrais. Pietro Maria Bardi, um dos criadores 

do MASP, fez o convite a vários artistas brasileiros para que 

cedessem uma obra para o vitral. 

Em 1965, o casal de amigos da dona Annie, Lucia e Roberto 

Pinto de Souza assumem a presidência da Fundação. Apesar de 

parecer loucura na época, decidem transformar a Escola de 

Artes em uma faculdade, e assim nasce a Faculdade de Artes 

Plásticas e de Comunicação. Com o passar dos anos, outros 

cursos foram surgindo e a FAAP foi se transformando no que 

conhecemos hoje.  
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A diretoria da Fundação resolveu criar um 

museu com foco na força da produção 

artística nacional.  Este projeto se realiza no 

dia 02 de julho de 1960 com uma sessão 

solene para a abertura do Museu de Arte 

Brasileira. Nela estava presente um grande 

número de artistas e intelectuais. O acervo 

inicial era composto por obras da coleção de 

Dona Annie e foi sendo construído a partir de 

novas aquisições e doações. 

 
Sua primeira exposição, sobre o Barroco Brasileiro, só aconteceu em dez de 

agosto de 1961 e exibiu cerca de 300 peças trazidas por pesquisadores que 

viajaram para Minas Gerais, Bahia e outras cidades do Nordeste e do Norte 

do país. Esta viagem foi feita em 1960 e contou com a colaboração de 

acervos públicos e de colecionadores. O objetivo da exposição era analisar 

aspectos da arte barroca e para isso foram organizadas também atividades 

paralelas como palestras, cursos, mesas-redondas, filmes e concertos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Quando a fundação se integrou ao circuito 

universitário, a programação do museu também foi 

atualizada. Além de artistas mais tradicionais e 

consagrados, o museu começou a se relacionar com a 

produção de jovens. Um novo evento no museu: Anual 

de Artes; uma mostra destinada aos alunos da FAAP 

para exporem seus trabalhos, selecionados por um júri 

de artistas. 

Ao longo dos anos o acervo do MAB foi aumentando e 

hoje conta com cerca de 3500 obras. São artistas, 

brasileiros e radicados no Brasil, de várias épocas e 

movimentos. Obras modernistas, concretistas, 

acadêmicas, abstratas e contemporâneas fazem parte 

do acervo do museu. Muitas das obras do acervo são de 

artistas que estudaram ou lecionaram na FAAP. 

Os dois salões de exposição, Salão Cultural e Sala Annie 

Penteado, recebem mostras temporárias de outras 

coleções e outros países e pelo menos uma vez ao ano 

parte do acervo do MAB fica exposto. Além dos salões, 

existem em exposição permanente o Jardim das 

Esculturas, as réplicas da exposição Barroco Brasileiro e 

os vitrais do saguão. 

 

 

 



 

AS EXPOSIÇÕES PERMANENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira exposição: “Barroco no Brasil" 

 

A primeira exposição do Museu de Arte Brasileira foi 

aberta ao público no dia 10 de agosto de 1961 com o nome 

“Barroco no Brasil”.  

Para a escolha do tema da primeira exposição foram 

apresentados três projetos que tinham um perfil didático e 

privilegiavam uma abordagem histórica da arte brasileira. O 

Barroco Brasileiro foi escolhido, pois abrangia manifestações 

em todo o território nacional de arquitetura, pintura, 

escultura, mobiliário, ourivesaria e numismática. A curadoria 

ficou sob a responsabilidade de Lourival Gomes Machado, 

que trouxe obras de diversas instituições e coleções 

particulares. Durante quase três meses, a exposição chegou a 

um público de 96 mil pessoas. 

As moldagens em gesso ainda se encontram no 

saguão de entrada da FAAP e foram produzidas pela Escola 

de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG).  

São réplicas de obras, portadas, esculturas de igrejas 

de Minas Gerais e Bahia. Também estão presentes réplicas 

dos profetas feitas por Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho, no início do séc.XIX para a igreja de Bom Jesus 

dos Matosinhos em Congonhas do Campo, Minas Gerais. 

 

 

 

PARA SABER MAIS – Barroco Brasileiro 

 

O barroco brasileiro é a combinação de 

diversos estilos do barroco europeu com o 

Rococó. Chegou ao Brasil no século XVIII, ou seja, 

100 anos após o declínio do barroco na Europa. É 

caracterizado por curvas, proporções irregulares, 

sinuosidade, excesso de elementos e 

exuberância. As obras estão presentes 

principalmente em fachadas e na decoração de 

igrejas.  

 Neste período no Brasil, a descoberta do 

ouro e diamantes na atual Minas Gerias, 

propiciou o desenvolvimento do barroco na 

região. No século XIX o estilo declina com o 

esgotamento das minas de ouro e a decadência 

econômica de Minas Gerais. Privilegia-se o estilo 

neoclássico nas artes e o barroco é desvalorizado. 

Este quadro mudou somente no século XX, no 

contexto modernista, pois existiu uma busca da 

identidade brasileira nas artes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALEIJADINHO 

 Na exposição Barroco no Brasil, podemos conhecer várias réplicas das 

obras de Antônio Francisco Lisboa, comumente conhecido como “Aleijadinho” 

(1730-1814). Natural de Vila Rica, antigo nome da cidade de Ouro Preto em Minas 

Gerais, o artista atuou como entalhador, escultor e arquiteto, alcançando relativo 

sucesso profissional em sua época. Há muitas incertezas sobre sua vida, contudo, 

sua primeira biografia de autoria de Rodrigo José Ferreira Bretãs em 1858 é uma 

importante referência até os dias de hoje. 

 Filho de uma escrava com o arquiteto e mestre de obras Manuel 

Francisco Lisboa recebeu do pai as primeiras noções de desenho, arquitetura e 

escultura. Possivelmente obteve oientação do desenhista Lisboeta João Gomes 

Batista (s.d-1788) e dos entalhadores José Coelho de Noronha (s.d.- s.d.) e 

Francisco Xavier de Brito (s.d.-1751). Muitas de suas obras não possuem registro 

de época que confirmem sua autoria, sendo provável que tenha sido obrigado a 

aceitar trabalhos como artesão diarista, ao invés de mestre, devido a sua 

condição de descendente de escravos.    

 O apelido “Aleijadinho” surgiu de sua condição física atrofiada decorrente 

de uma doença degenerativa, que o acometeu antes dos 50 anos de idade. A 

doença deformou e atrofiou seu corpo, resultando na perda progressiva do 

controle motor dos dedos das mãos e dos pés. Todavia foi somente em 1790 que 

começa a ser chamado de Aleijadinho. Devido a sua doença, no final de sua vida 

dependeu de seus escravos para o transportarem até o local de trabalho e para 

atar os instrumentos às suas mãos, método encontrado para poder continuar a 

exercer seu ofício.  

 No decorrer do século XIX ocorreu o esgotamento das minas de ouro e 

consequentemente a decadência econômica e cultural de Minas Gerais. Neste 

período o estilo neoclássico ascende no Brasil e, assim, Aleijadinho e o barroco 

foram desvalorizados e esquecidos. Somente no contexto modernista, que 

Aleijadinho e o Barroco Mineiro foram reavivados e estimados como expressão de 

uma arte essencialmente brasileira.   

 



 

 

 

JARDIM DAS ESCULTURAS 

 

 

 

 

 

 

Há esculturas em diversos locais do campus. No saguão 

principal se encontra a obra de Victor Brecheret “Repouso” e 

no jardim das esculturas obras de Nicolas Vlavianos, Caciporé 

Torres, Bruno Giorgi, entre outros. 

 

 

ATIVIDADE - Do bidimensional ao tridimensional 

Proposta 1  

Convide os estudantes a fazer o contorno de suas mãos em uma folha de sulfite. Incentive-os a prestarem a atenção nas mãos e tentarem colocar os 

detalhes, como marcas, as dobrinhas dos dedos, detalhes das unhas e etc. Será que conseguimos dar o volume das mãos? Como conseguimos fazer 

isso? Será que se usarmos cores conseguimos retratar as mão de modo mais realista? E se usarmos luz e sombra? 

Depois compartilhe os diferentes resultados. Debata sobre quais foram as dificuldades de representar as próprias mãos no papel.  



 

 

 

 

  

PARA OS PEQUENOS 

Considerando que para os pequenos o brincar é parte de sua 

expressão e desenvolvimento, podemos propor uma 

brincadeira aos educandos na qual eles reproduzam as poses 

de esculturas. Depois, podemos desafiar ainda mais, propondo 

a imitação de uma obra abstrata, como Estrutura Vazada 

(1978) de Franz Weissmann (Imagem 1)  ou Tensão (1970) de 

Bruno Giorgio (Imagem 2). Incentive-os a ajudar uns aos outros 

e criar formas como grupo.  

Em uma segunda etapa, peça para que formem duplas. Um 

deverá ser o artista e o outro o material. O artista deverá criar 

sua própria escultura abstrata manipulando com cuidado 

braços, pernas, cabeça e tronco do colega, dar nome à obra e 

apresentá-la a todos. 

  

Proposta 2 

Entregue aos estudantes uma folha sulfite. Indique que 

façam um desenho de um personagem, um animal ou até 

mesmo que inventem um super-herói. O professor pode 

escolher o tema conforme o interesse e perfil do grupo.  

Depois de finalizado o desenho, desafie os estudantes a 

imaginar como seria se o trabalho saísse dos limites do papel 

e se transformasse em uma escultura. A partir disso, 

proponha a realização desse projeto.  

Como poderíamos fazer isso? Peça aos estudantes que 

procurem por materiais simples e até mesmo recicláveis para 

conseguir realizar a empreitada, como um rolo de papel 

higiênico, um botão velho, uma tampa de garrafa, entre 

outros. Por exemplo, uma garrafa de água pode se 

transformar no volume de um corpo humano. Incentive-os a 

partilhar os materiais encontrados. 

No final, encoraja-os a cada um conhecer o trabalho do outro 

e se atentar às saídas encontradas pelos colegas para tirar o 

desenho do papel. Incentive-os a ver cada detalhe da obra de 

cada um e identificar as partes que não davam para ver no 

desenho inicial. 
1 2 



VITRAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de atividade: Oficina de Vitrais 

 

Elaboração: Educadora Cris Walter 

Objetivo: Levar ao público participante o contexto da história, 

da construção e dos artistas presentes nos vitrais do hall da 

FAAP, apresentando também as antigas técnicas medievais 

utilizadas nas suas execuções. Por meio de uma 

experimentação, com uma atividade artística, essa proposta 

estimula a construção de formas e/ou imagens pelas cores e a 

observação de como acontece a projeção dessas através de um 

foco de luz.  

Faixa etária: Para todos os públicos. 

Materiais: 
- cartolinas coloridas 
- papel celofane de diversas cores 
- papel de seda de diversas cores 
- tesoura 
- cola em bastão 
 
Execução: 

 Cortar a cartolina ao meio e dobra-la em 3 partes, das 
pontas para o meio.  

 Realizar um desenho na parte central.  

 Recortar o desenho criando espaços vazios.  

 Colar os papéis celofanes e de seda coloridos por trás dos 
vazios criados pelo corte do desenho.  

 Iluminar com uma lanterna ou vela. 
 

O conjunto de vitrais do saguão do prédio I, é um dos cartões-postais da 

FAAP. O painel da escadaria mede 350m² e é composto por 56 projetos 

de artistas brasileiros. Podemos apontar nomes consagrados como: 

Cândido Portinari, Lasar Segall, Lina Bo Bardi, Tarsila do Amaral, Tomie 

Ohtake, entre outros.  

O vitral da claraboia, de autoria de Claudia Andujar, mede 126m² e seu 

tema é a floresta amazônica. Os grafismos em preto sobre o vidro 

amarelo o integram ao grande painel da escadaria, em alusão aos cipós. 

A execução foi feita pela Casa Conrado responsável por diversos outros 

vitrais importantes em São Paulo. 

 



 

 

 

 

 

Modernismo Brasileiro no Acervo do MAB 

O MAB/FAAP possui exemplares do Modernismo Brasileiro em seu acervo, movimento que renova a Arte Brasileira e possui um compromisso com a 

independência cultural do país.  

O Modernismo no Brasil ganha força em 1917, quando Anita Malfatti voltou para o Brasil e expôs em São Paulo na Rua Líbero Badaró. A artista 

encontrou fortes críticas ao seu trabalho, seu principal opositor foi Monteiro Lobato que publicou o artigo “A Propósito da Exposição Malfatti”, e 

depois de publicado em livro recebeu o título de “Paranoia ou Mistificação?”. Anita obteve apoio em Oswald de Andrade, que publicou no ano 

seguinte um artigo em sua defesa. As discussões e embates fizeram com que Malfatti fosse precursora da Semana de Arte Moderna de 22, marco 

simbólico do movimento modernista. Alguns outros participantes da Semana incluem Di Cavalcanti (pintor), Heitor Villa-Lobos (músico), Victor 

Brecheret (escultor), Mário de Andrade e Oswald de Andrade (ambos escritores).  

O MAB reúne obras de vários artistas ligados ao Modernismo, como Emiliano Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Ismael Neri, Oswaldo 

Goeldi, e Anita Malfatti (incluindo sua obra que participou da Semana de 22, O homem de sete cores (1916)). 

Na busca de uma reelaboração da arte brasileira, os artistas buscaram aprofundar em temáticas nacionais, principalmente a partir da década de 

1930. Ao buscar retratar o Brasil foram feitas escolhas e recortes. O professor pode apresentar essas visões do Brasil aos estudantes e questionar as 

perspectivas dos artistas.  

Inspirados na experiência do Modernismo, que possuía um engajamento na independência cultural do país e propunha uma nova perspectiva 

estética, convide os alunos a desenvolverem uma nova proposta de representação do Brasil. Ao tentar compor um novo retrato do Brasil, devem-se 

buscar referenciais a partir de suas próprias experiências. O professor pode estimular os educandos a usar outras técnicas além do desenho e da 

pintura, como fotografia, o audiovisual ou outras experimentações artísticas. 



 

Para Saber Mais 

Essa procura pelo Brasil extrapola as artes e ocupa um espaço de debate na sociedade da primeira metade do século XX.  Neste período temos 

grandes interpretações sobre o Brasil, como Casa-Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre, Raízes do Brasil (1936) de Sérgio Buarque de Holanda 

e, posteriormente, Formação do Brasil Contemporâneo (1948) de Caio Prado Jr.  

 

 

 

 

 

História de São Paulo, Migração e Urbanização 

O Modernismo Brasileiro é um fenômeno consideravelmente urbano e paulista. Temos neste momento o começo de uma industrialização, a 

migração maciça de estrangeiros. Conectado com esses fenômenos a sociedade paulista passa por uma urbanização. 

Proposta de Pesquisa 

Refletindo sobre as mudanças da primeira metade do século XX, desafie os estudantes a investigar como se deu esse processo do rural para o 

urbano. O professor pode auxiliar na construção de um questionário e propor aos educandos que façam entrevistas com os avós ou outras pessoas 

idosas de seu convívio. A entrevista deve se atentar às mudanças ocorridas no período e caminhar por temas como: migração, êxodo rural, 

urbanização, trabalho, hábitos, entre outros.  

Depois do momento de pesquisa, é importante que os estudantes troquem as informações que encontraram para serem capazes de identificar 

diferentes trajetórias de vida. Os estudantes devem identificar paralelos e aproximações entre as diversas histórias. 

 



 

Para ver e refletir 

O filme Tempos Modernos de 1936 traz Charlie Chaplin como protagonista. O longa-

metragem é um clássico que nos ajuda a refletir sobre a industrialização, pois possui cenas 

que auxiliam na discussão sobre as mudanças que ocorreram nesse período. Podemos 

evidenciar temas como o tempo do mundo do trabalho, a mecanização da sociedade, 

alienação do trabalho e a reificação do trabalhador.  Os primeiros 20 minutos já compõem um 

material vasto para a discussão do tema, e sua linguagem permite a exibição para os 

pequenos. Com estudantes adolescentes e adultos, a análise do longa-metragem pode ser 

aprofundada em questões sociais sobre a cidade. Como por exemplo, quando o personagem 

de Charlie Chaplin acaba preso depois de ser confundido com um líder sindical em uma 

manifestação. O filme é uma oportunidade de discussão sobre o tema do mundo urbano e 

industrializado, mas também é um ensejo de trabalhar em sala de aula a linguagem do 

audiovisual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica:  

Título original: Modern Times. País 

de origem: Estados Unidos. Ano de 

estreia: 1936. Gênero: comédia. 

Direção: Charlie Chaplin, com 

Charlie Chaplin, Paulette Goddard,  

Henry Bergman,  Al Ernest Garcia, 

Gloria DeHaven, Edward LeSaint.  

Classificação Indicativa: Livre. 

Imagem do Filme Tempos Modernos, disponível em: <http://www.cinevest.com.br/materias/Tempos-

Modernos-trabalho-alienado-na-Revolucao-Industrial-Entenda-melhor-o-filme,2,28>, acessado 12/04/2016. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de Atividade 

 

A primeira metade do século XX foi marcada pelas novas tecnologias, duas 

Grandes Guerras e regimes totalitários. O surgimento de movimentos artísticos 

vanguardistas transformou o que era conhecido por Arte até então. Houve uma 

possibilidade de uma produção descontínua, diversa e experimental, graças à 

difusão e desenvolvimento de meios de informação, comunicação e produção. 

Não se formaram escola e estilos, mas sim grupos de artistas que por tantas 

vezes discutiam entre si. 

O estudo das vanguardas é uma oportunidade dos estudantes se aprofundarem 

no início do século XX e repensarem o seu próprio momento histórico. Os 

estudantes devem se dividir em grupos de 4 ou 5. Primeiro eles escolherão um 

movimento que mais os agrade (cubistas, futuristas, expressionistas, 

surrealistas, entre outros) e se aprofundarão em suas ações, principais artistas 

e ideias. 

Ao perceber como esse grupo se apropriou da realidade que estava colocada e 

se opôs ou se adaptou a ela, os estudantes devem tentar fazer o mesmo. Quais 

são as novidades do seu tempo que fazem com que eles tenham novos 

desafios? Com o que eles não concordam? Que Brasil querem reivindicar?  Seja 

nas artes visuais, música, teatro, audiovisual, o que não se sentem 

representados? O que mudariam? 

Esse apoderar-se dessa energia de mudança deve resultar em algum projeto 

que apresente o caminho percorrido e a proposta que surgiu da discussão. 

Como por exemplo, eles podem escrever um manifesto, tipo literário comum no 

período que era usado para declarar publicamente as novas ideias. 

 

 

 

PARA OS PEQUENOS 

Para os pequenos que ainda estão se 

familiarizando com as cores e as formas 

geométricas, as vanguardas podem ser um bom 

momento de exploração e reconhecimento 

dessas linguagens. Alguns movimentos se 

destacam, como o Neoplasticismo de Piet 

Mondrian e o Construtivismo de Kazimir 

Malevitch, no Brasil, a produção da década de 

1920 de Tarsila do Amaral e as pinturas de 

Alfredo Volpi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEÇÃO é “objetos materiais ou 

imateriais (obras, artefatos, 

mentefatos, espécimes, 

documentos arquivísticos, 

testemunhos, etc) que um 

indivíduo, ou um estabelecimento, 

se responsabilizou por reunir, 

classificar, selecionar, e conservar 

em um contexto seguro e que, com 

frequência, é comunicada a um 

público mais ou menos vasto (...) é 

necessário que esses agrupamentos 

de objetos formem um conjunto 

(relativamente) coerente e 

significativo.”( ICOM,2013). 

 

 

O ACERVO é o conjunto de bens que 

configuram um patrimônio, podendo 

possuir diversas características como 

ser privado ou público ou ser 

constituído por diversas coleções. 

Como colocado no texto, esses bens 

podem ser materiais ou imateriais. 

Essa concepção de patrimônio 

imaterial ou intangível possui uma 

noção originária da Ásia, 

principalmente Japão e Coréia. 

Podemos definir como “as práticas, 

representações, expressões, 

conhecimentos, saber-fazer – assim, 

como os instrumentos, objetos, 

artefatos e espaços culturais, que lhe 

são associados” (UNESCO,2003 apud 

ICOM,2013).  

 

 

O que é um MUSEU? 

A definição de museu mais conhecida 

atualmente pertence aos estatutos do 

Conselho Internacional de Museus 

(ICOM) de 2007: “o museu é uma 

instituição permanente, sem fins 

lucrativos, a serviço da sociedade e do 

seu desenvolvimento, aberto ao 

público, que adquire, conserva, 

estuda, expõe e transmite o 

patrimônio material e imaterial da 

humanidade do seu meio, com fins de 

estudo, educação e deleite”.  

Por meio da discussão deste trecho 

em sala de aula, podem-se identificar 

objetivos e deveres que constituem o 

museu.  

 



 

PARA SABER MAIS – O Curador 

 

O Curador é o responsável pelos 

acervos, sua salvaguarda, a 

seleção de novas obras, a pesquisa 

e a organização de suas 

exposições (curadoria). A palavra 

possui sua raiz na língua grega 

curare que significa cuidar de. 

Apesar de na contemporaneidade 

o uso da palavra estar cada vez 

mais ligada ao ato de fazer 

escolhas, a curadoria requer um 

cuidado e uma complexidade além 

de um ato simples de predileção. 

O ofício do curador e a ação de 

fazer uma exposição estão 

próximos do fazer artístico. 

 

Você sabia? A palavra exposição 

vem do latim – exponere – isto é, 

“pôr pra fora”, “entregar à sorte”. 

(Gonçalves, 2004) 

 

 

PROPOSTA DE PESQUISA 

Para tornar mais próxima a discussão de como se dá essa constituição de um 

patrimônio, os estudantes podem conversar com sua família e tentar identificar quais 

são as heranças que foram passadas de geração por geração. Pode ser um bem 

material, como uma joia ou um imóvel, uma lembrança como foto ou documento 

antigo. Ou um bem imaterial, como uma receita, um conhecimento, algum ditado 

popular, alguma tradição familiar.  No caso do bem imaterial, uma conversa com 

pessoas de diferentes gerações (bisavós, avós, pais, tios...) pode ajudar a identificar se 

existem pequenas mudanças nesse conhecimento. Por exemplo, uma receita que era 

feita anteriormente em um forno à lenha, pode ser hoje feita no forno elétrico. Ou 

algum ditado que ganhou alguma nova expressão ou gíria. 

 

PARA AS CRIANÇAS 

O ato de colecionar está presente desde muito cedo. Muitos colecionam bonecas, 

cards, carrinhos, latinhas de refrigerantes, entre outros objetos. Uma forma de 

introduzir a discussão sobre o museu pode ser por meio de uma conversa sobre 

este tema. Dentro das próprias famílias pode haver avós ou pais que também 

possuam sua coleção. Ao apresentar suas coleções, os estudantes devem relatar 

quais os critérios para novas aquisições, onde estão guardados, se estão expostos 

ou quais os cuidados que os objetos necessitam. O professor pode propor o 

compartilhar dessas diversas experiências. Incentive-os a não se apegarem no 

valor financeiro que talvez a coleção tenha, como por exemplo, de brinquedos 

caros ou jóias, mas tente trabalhar outros valores que possui a união desses 

objetos.  

 



 

 

 

 

O Objeto no museu 

“Um “objeto de museu” é uma coisa musealizada, sendo “coisa” definida como qualquer tipo de realidade em geral. (...) o museu é não apenas um 

local destinado a abrigar objetos, mas também um local cuja função principal é a de transformar as coisas em objetos.”( ICOM,2013). 

O objeto quando adentra o museu é transformado. É importante discutir o que significa tirar essa coisa de seu lugar de origem e colocá-la em 

evidência.  Por exemplo, quando um relógio adentra ao museu, os visitantes que o contemplam não se preocupam mais com a hora que este marca, 

mas com seu papel como testemunho ou símbolo de um tempo ou cultura. Esses objetos ganham um significado de linguagem, pois comunicam e 

expressam algo e ao mesmo tempo apresentam questões. 

A carga dramática vai além do significado que ele possuiu no passado e dispõe, também, de um questionamento sobre a atualidade. Por exemplo, a 

exposição “ELAS: Mulheres no Acervo do MAB” (2016) ao evidenciar artistas mulheres, questiona e apresenta sua produção artística, seu papel na 

sociedade em retrospectiva e do mesmo modo no presente. Quando se discute a invisibilidade feminina nos cânones da História da Arte ou quais são 

as especificidades desta produção artística, estamos tratando de um tema que chega aos dias de hoje, como a luta por igualdade de gênero.  

Os objetos possuem um potencial educativo, nos apresentam uma historicidade e nos permitem desenvolver um juízo crítico. Por exemplo, quando 

vamos a um museu que nos apresenta objetos que serviam para torturar um grupo social específico, nós aprofundamos nosso conhecimento sobre 

aquele momento histórico. Entretanto, não estamos lá para nos aperfeiçoarmos na violência, mas para ter uma percepção de como os Direitos 

Humanos foram violados no passado e como podemos ficar atentos para a presença dessa violência em nossos dias atuais. Por mais que não existam 

mais máquinas de tortura, podemos questionar como esses grupos sociais hostilizados estão hoje, se percebemos permanências ou resquícios de 

discursos de ódio. A exposição está enviesada sobre um conhecimento crítico e uma historicidade presentes nos objetos. 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

Depois de o grupo visitar o MAB, os estudantes podem criar uma experiência próxima ao que é um museu, propondo uma exposição para a própria 

escola.  

O primeiro passo seria uma pesquisa sobre a escola, o bairro e a experiência desses estudantes. Alguns possíveis assuntos podem ser de interesse, 

como: a história da escola, o bairro em que moram, alguma produção artística que acontece na região, alguma experiência em comum entre os 

educandos. Apesar desses exemplos, a escolha do tema pode ser livre, afinal, a pesquisa e o envolvimento dos alunos na proposta é o principal 

objetivo. A exposição é um ato comunicativo, o que nos leva a questionar sobre o projeto dessa exposição: “O que queremos comunicar? Para quem 

queremos expor?”. 

 

O que apresentar? 

Depois da definição do tema da exposição pelos estudantes, o próximo passo é iniciar uma pesquisa sobre qual será a coleção que será apresentada. 

Quais os objetos serão usados na exposição? 

Na construção do que virá a ser a exposição, os alunos encontrarão dificuldades materiais para a realização da mesma, como por exemplo, lugar para 

expor, como e por quem será feita a curadoria, e outros desafios que aparecerão. A capacidade de enfrentar e encontrar saídas para os problemas 

desenvolverão a autonomia e ajudarão o estudante em seu percurso. Como por exemplo, o problema de onde expor pode ser, em vez de uma sala 

de aula ou pátio, um corredor da escola. 

É fundamental que o os estudantes, por meio do diálogo, entrem em acordo sobre o critério de escolha.  

O debate das discordâncias é essencial para o exercício da democracia. Os conflitos e discussões sobre o caminho que a exposição deve seguir, como 

tema e o que apresentar, faz parte do aprendizado do educando. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As exposições temporárias 

Em cinco décadas de existência, o MAB 

apresentou exposições temporárias 

importantes. Entre elas destacam-se “Egito” 

(2001), “Antropofagia” (2002), “Modernismo 

Brasileiro: propostas e caminhos” (2005), 

“Deuses Gregos. Coleção do Museu Pergamon 

de Berlim” (2006), “Moda no Brasil: criadores 

contemporâneos e memórias” (2012), “Flávio 

de Carvalho” (2013).  

 

Para conhecer a programação das exposições 

temporárias e as propostas do Educativo, visite 

nosso site: http://www.faap.br/museu/setor-

educativo.asp 

 

 

CONTATO 

Entre em contato conosco, envie um relato sobre como foi a 

visita ou como o professor conseguiu preparar ou dar 

continuidade a visita na sala de aula. 

Este espaço é também para um diálogo, sanar dúvidas ou 

enviar sugestões para aprimorarmos nosso trabalho. 

E-mail: museu.educativo@faap.br. 
 

O projeto MAB Professor inclui visitas educativas voltadas ao 

professor. As datas das visitas, o material educativo e mais 

sobre nosso trabalho pode ser encontrado em nosso site: 

http://faap.br/museu/setor-educativo 
 

Horários: 
De quarta a segunda, das 10h às 19h 
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h 
(Fechado às terças-feiras, inclusive quando feriado) 
 

Local: 
Rua Alagoas, 903 – Higienópolis 
Informações: (11) 3662-7200 
ENTRADA FRANCA. 
 

http://www.faap.br/museu/setor-educativo.asp
http://www.faap.br/museu/setor-educativo.asp
mailto:museu.educativo@faap.br
http://faap.br/museu/setor-educativo
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