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RESUMO 

 

Tomie Ohtake (1913-2015) foi uma artista que se destacou no cenário brasileiro por suas obras 

abstratas produzidas ao final da década de 1950. O conteúdo de suas telas, sendo autênticas em 

gestos e experimentos, é utilizado nesta pesquisa como proposta de atividade escolar voltada a 

produção de animações experimentais. A animação foi utilizada como instrumento pedagógico 

para que os alunos trabalhem o abstracionismo apresentado nas obras da artista, tendo como 

objetivo realizar, por meio da experimentação, a potencialização das formas, da linha e da cor. 

Esta atividade foi aplicada aos alunos do 7º ano B da "Escola Estadual Dr. Luiz Zuiani" 

localizado no Parque Paulistano da cidade de Bauru/SP, durante o período de quatro aulas (de 

50 minutos cada), tendo como critério a concessão e consentimento da professora responsável 

pelas aulas de Artes, como também da escola. O projeto foi realizado durante o período de 

realização do estágio obrigatório cumprido no estabelecimento de ensino. Tendo como resultado 

uma boa recepção dos alunos na atividade proposta e da comunidade escolar na exposição que 

foi realizada ao final. Estabeleceu-se também como uma maneira inovadora de trabalhar 

conteúdos de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) não utilizando as 

diretamente e trazendo elementos e materiais de fácil acesso ao cotidiano escolar. 

 

Palavras-chave: Tomie Ohtake; Arte Abstrata; Abstracionismo; Animação e Animação 

Experimental. 

 
 



ABSTRACT 

 

Tomie Ohtake (1913-2015) was an artist who stood out in the Brazilian scene for her abstract 

works produced in the late 1950s. The content of her canvases, being authentic in gestures and 

experiments, is used in this research as a proposal for school activity. focused on the production 

of experimental animations. Animation was used as a pedagogical tool for students to work the 

abstractionism presented in the artist's works, aiming to realize, through experimentation, the 

potentiation of shapes, line and color. This activity was applied to students of the 7th grade B of 

"Dr. Luiz Zuiani State School" located in Paulistano Park of Bauru / SP, during the period of 

four classes (50 minutes each), having as a criterion the granting and consent the teacher in 

charge of the arts classes, as well as the school. The project was carried out during the period of 

the required internship completed at the educational establishment. Resulting in a good 

reception of the students in the proposed activity and of the school community in the exhibition 

that was held at the end. It was also established as an innovative way to work on Digital 

Information and Communication Technologies (TDIC) content, not using them directly and 

bringing elements and materials that are easily accessible to the school routine. 

Keywords: Tomie Ohtake; Abstract art; Abstractionism; Animation and Experimental 

Animation. 
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INTRODUÇÃO 

O abstracionismo teve um notável impulso com o expressionismo abstrato, do 

início dos anos de 1940 e se mantém relevante até o início dos anos 1960. Durante este 

período os artistas foram experimentando os limites desta estética como Jackson 

Pollock (1912-1956), em suas action painting
1
 ou campos de produção do artista Mark 

Rothko (1903-1970), que desenvolvia o potencial de cor. O artista Willem de Kooning 

(1904-1997) foi além desta ideia, pois para ele a arte tinha o poder de desintegrar a 

realidade, por isso que podemos observar muito claramente em suas pinturas a mistura 

da abstração com a figura humana. De maneira mais objetiva, o que a arte abstrata pode 

nos dizer é sobre o sentido ou a falta da existência humana. Talvez a arte seja uma 

tentativa de explicar perguntas essenciais e humanas, ideias que já não reconhecem a 

fala como modo principal de comunicação entre as pessoas, ou seja, ela de fato não 

comunica nada ou tem esta pretensão. 
2
  

No Brasil, a abstração foi um dos pontos mais radicais do processo naturalista da 

pintura nas academias de belas artes. Segundo esta vertente, o naturalismo deveria 

representar de forma mais fiel possível o mundo visível. Recusando prosseguir neste 

ilusionismo, os Modernistas passam a interpretar o mundo com mais liberdade. 

Ressalvaram a ideia de que a representação do mundo era feita por pinceladas, tintas e 

telas, contrariaram as perspectivas e assumiram as cores de forma incomum e atribuíram 

as telas como umas superfícies planas, não tentando mais forjar um realismo em suas 

pinturas. Por isso, passaram a representar imagens de um ponto de vista tão pessoal que 

pareciam que antigos temas foram reinventados. Outros artistas abandonaram de vez a 

figuração e preocupavam-se com as cores em si mesmas, ou com a dinâmica das linhas, 

das formas e das massas densas e coloridas de tinta. Era como se esses elementos 

estivessem libertos da superfície e das coisas que estão no mundo. Destacando os 

componentes característicos da pintura, como a linha, a cor, a forma, o espaço, o gesto e 

                                                           
1
 Definição: "Pollock estira a tela no solo e rompe com a pintura de cavalete. Sobre a tela, a tinta - 

metálica ou esmalte - é gotejada e/ou atirada com "paus, trolhas ou facas", ao ritmo do gesto do artista." 

ACTION Painting. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Culturas Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo350/action-painting>. 

Acesso em: 19 de Abr. 2019.  
2
 ABSTRACIONISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: 

2
 ABSTRACIONISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo347/abstracionismo>. 

Acesso em: 19 de Abr. 2019. 
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a estrutura, a Arte Abstrata acabou por fim por provocar sensações, mesmo sem imitar a 

aparência do mundo. 

No entanto foi no início da década 1950 que tivemos um dos maiores 

reconhecimentos das artes abstratas e isso se deu com a mostra inaugural do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), ocorrida em 1949, com a exposição 

emblemática intitulada: “Do Figurativismo ao Abstracionismo”, linguagem artística que 

ganhou posteriormente maior destaque nas Bienais de São Paulo a partir dos anos de 

1951 (SIMIONI, 2013, p.22). Com este determinante reconhecimento, grandes nomes 

se destacam neste movimento artístico, como: Manabu Mabe (1924-1997) e Tomie 

Ohtake (1913-2015), consagrando a última como artista plástica abstrata no ambiente 

paulista ao ganhar a “Grande Medalha de Ouro no XI Salão Paulista”, em 1962 

(SIMIONI, 2013, p.21). 

Tomie Ohtake foi uma artista nipo-brasileira que iniciou sua carreira ao ter aulas 

de pintura com o artista japonês Keiya Sugano (1909-1963). Após um ano, Tomie 

integra o grupo Seibi 
3
, encontro de artistas nipo-brasileiros que se reuniam para 

produzir, divulgar, discutir e criticar produções artísticas. Ela participou em exposições 

importantes realizadas pelo grupo, como a “2ª Mostra do Salão Paulista de Arte 

Moderna”, realizada em 1952. Teve uma constante pesquisa nas possibilidades 

expressivas da pintura, e se destacou com obras que discutem a forma, a gestualidade, a 

linha e a cor. Entre os anos de 1959 e 1962, Tomie desenvolve uma série de telas 

intituladas “Pinturas Cegas”, que representam o início de seus estudos plásticos 

estendidos por toda sua carreira, principalmente nos grandes monumentos públicos 

criados por Ohtake ao final de sua vida e atividade artística. 

Tendo como base teórica as obras abstratas de Tomie Ohtake, pretendeu-se nesta 

pesquisa utilizar a animação como instrumento pedagógico, para que os alunos 

trabalhem conceitos essenciais do abstracionismo, entre eles a discussão da forma, da 

linha, da cor, da gestualidade e da experimentação, conteúdos estes que estão previstos 

nos currículos do Estado de São Paulo: 

                                                           
3
  "Seibi - nome formado pelas iniciais de palavras que, em japonês, significam Grupo de Artistas 

Plásticos de São Paulo." GRUPO Seibi. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo460323/grupo-seibi>. Acesso em: 19 de Abr. 2019. 
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6ª- Série/7º- Ano do Ensino Fundamental - Conteúdos: • A linha e a forma 

como elemento e registro nas linguagens artísticas; Habilidades: • A linha 

como um dos elementos formais da visualidade. (...) Conteúdos: • 

Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação; 

Habilidades: Operar com percursos de experimentação nos processos de 

criação de linguagens artísticas. (...) Conteúdos: Temáticas que se revelam 

pelas formas; Habilidades: • Identificar temáticas em obras de arte por meio 

da relação entre forma e conteúdo. (VIEIRA, 2012, p. 203-209) 

  A animação pode proporcionar estas potencialidades artísticas, pois apresenta 

elementos essenciais que ajudam a entender a abstração. 

Para além de ser uma técnica que permite à pintura animar-se para ganhar 

vida e extravasar o espaço da galeria, ou até ultrapassar a própria pintura, a 

animação foi também utilizada nas vanguardas com o objetivo de perverter o 

real. Através da técnica imagem a imagem, a filmagem real é "transformada", 

para permitir ao espetador aceder a um estado de sonho ou criticar a 

sociedade e o mundo da arte. (DENIS, 2010, p.63-64). 

O uso da animação já se mostrou bastante eficiente como instrumento 

pedagógico. Como exemplo podemos citar casos de estudo da aplicação da animação 

em atividades escolares como o projeto "Anima Escola" (2015), que tem possibilitado o 

estudo da animação aos alunos da periferia de escolas públicas da cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. A experiência possibilitou também que um aluno com autismo, em 

tratamento no “Centro Psiquiátrico - Nise da Silveira" se expressasse melhor por meio 

da linguagem da animação para os médicos e enfermeiros.
 4

 Este projeto foi criado pelo 

“Festival - Anima Mundi” 
5
, e tem o objetivo educacional de incentivar o uso de 

animação nas escolas como instrumento pedagógico. 

Com a intenção de proporcionar uma experiência abrangente foi utilizado para 

isso especificamente a Animação Experimental, que é uma linguagem proveniente da 

Animação, e tem a característica de se diferenciar das produções convencionais e 

comerciais, feitas pelos grandes estúdios de animação, como: Disney, Pixar, 

Dreamworks, entre outros. Esta linguagem audiovisual intenciona apresentar as 

potencialidades artísticas da animação, atividade que este projeto também buscou 

alcançar, por isso mais adequada de ser trabalhada na escola. A animação experimental 

foi consolidada como linguagem na década de 1970, pelos pesquisadores Robert Russet 

(1935-2015) e Cecile Starr (1921-) no livro “Experimental Animation - An Illustrated 

                                                           
4
 CRUZ, Gabriel. A linguagem da animação na sala de aula, 2009. Disponível em: 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0223.html>. Acesso em 22 de Abril de 2009. 

5
 Definição: Um dos maiores Festivais Internacionais de Animação da América Latina que acontece 

anualmente no Brasil. O evento se tornou uma importante plataforma que apresenta e discute a animação 

e que oferece experiências atuais para animadores, educadores e produtoras. Acesso em: 

<http://www.animamundi.com.br/pt/>. Disponível em 22 de Abril de 2019. 
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Anthology” publicado em 1976, sendo uma animação artística e de vanguarda que se 

utiliza de materiais não convencionais e elementos plásticos para produção de seus 

produtos audiovisuais. 

Tendo como pressuposto estes conceitos, a proposta de atividade aqui presente, e 

que foi realizada com alunos do 7º ano B da "Escola Estadual Dr. Luiz Zuiani" 

localizado no Parque Paulistano da cidade de Bauru/SP, será explicada para maior 

entendimento de sua aplicação. O projeto foi dividido em duas partes, a primeira teórica 

e a segunda prática. E pretendia para isso, a utilização de aproximadamente do período 

de quatro aulas, sendo que cada aula tem a duração de 50 minutos, tendo também para 

isso, como critério a concessão e consentimento da professora responsável pelas aulas 

de Artes, como também da diretoria e coordenação da escola. O projeto foi realizado 

durante o período de realização do estágio obrigatório da graduanda em Artes Visuais 

em formação para a habilitação em licenciatura.  

 A proposta de aula teórica se deu primeiro com a apresentação da artista Tomie 

Ohtake e posteriormente de suas pinturas e obras abstratas. Depois, foi apresentada a 

animação e a história do Pré-Cinema, com a exemplificação dos Brinquedos Ópticos 
6
: 

o Flipbook, o Taumatroscópio e o Fenaquistoscópio. Desta forma os alunos entenderam 

como funciona a ideia de ilusão do movimento, conceito fundamental para se 

compreender como o cinema e consequentemente a animação acontecem. 

 A parte prática da pesquisa apresentou uma proposta de atividade que aborda 

conteúdos tecnológicos de forma indireta com materiais comuns e de fácil acesso, assim 

sendo possíveis de serem utilizados dentro da própria sala. Por isso, a proposta foi feita 

com desenhos produzidos em sequência, em um rolo de folha sulfite que posteriormente 

foi colocado dentro de uma caixa de leite. A fita de papel sulfite representa a película de 

filme, assim como os animadores experimentais produziam seus vídeos com “...filmes 

desenhados diretamente na película.” (GRAÇA, 2006, p.112). No rolo de papel sulfite 

havia a impressão de uma obra de Tomie Ohtake, que foi animada pelos alunos no 

decorrer da folha de papel. As animações feitas se iniciaram e terminaram com alguma 

pintura abstrata da artista, ou seja, os próprios alunos animaram os trabalhos artísticos 

de Tomie Ohtake no decorrer do papel (Como visto na Figura 1.). Depois puderam ver 

as animações feitas ao girar o rolo de papel dentro da caixa de leite.  

                                                           
6
 Definição: “Objetos recreativos utilizados no século XIX onde crianças e adultos brincavam, se 

divertindo e criando a ilusão do movimento.” Disponível em: <https://artmediaaedd.pt/jogos-opticos/>. 

Acesso em 21 de Abril de 2019. 
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Com a sequência de desenhos colocados no papel, que ora se apresentam no 

início e no fim do rolo, se animando, foram tomando aos poucos vida com o correr dos 

olhos do observador, como exemplificado na Figura 2. O final da atividade foi à 

exposição dos trabalhos produzidos no corredor da escola, assim todos os outros alunos 

puderam ter acesso às animações feitas e produzidas pelo 7º ano B. 

Figura 2 – Exemplo de animação produzida baseada na obra de Tomie Ohtake. 

Figura 1 – Proposta de animação direta sendo produzida. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A monografia é o produto final do projeto, e está dividida em duas partes sendo 

a primeira teórica e bibliográfica composta com a história do abstracionismo, seus 

desdobramentos e manifestações na história da Arte. Em um segundo momento, 

apresenta a artista Tomie Ohtake e discute o conteúdo de suas obras. Depois aborda a 

Animação e em especifico a linguagem da Animação Experimental. Por último, mostra 

como a animação já se apresenta como um eficiente instrumento pedagógico e por isso, 

incluso nos documentos nacionais da educação, e demonstra também como este projeto 

se adequa no que é pedido nos currículos da disciplina de Arte. A segunda e última 

parte do projeto escrito contém um relato de experiência da atividade apresentada em 

sala de aula. 

Este trabalho classifica-se quanto às instâncias metodológicas da pesquisa no 

campo das artes como uma “pesquisa em arte educação”; quanto aos campos da 

atividade humana classifica-se como “interdisciplinar”; é “aplicada” quanto à finalidade 

dos resultados; e possui segundo a natureza “qualitativa”; quanto aos objetivos 

classifica-se como “exploratória” e “descritiva”; tendo segundo a procedência dos dados 

“primários” por meio da análise direta das atividades aplicadas na sala de aula. As 

técnicas e os instrumentos de observação são “direta” e “participante”. Os 

procedimentos categorizam como “intervenção/ação”. Segundo a extensão do campo de 

estudo, esta pesquisa classifica-se como uma “monografia”. Por isto, o projeto é 

composto de levantamento bibliográfico e relato de experiência das atividades propostas 

na sala de aula, discorrendo sobre a animação experimental e as obras abstratas de 

Tomie Ohtake. 
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Fonte: KANDINSKY, Wassily. Untitled (First Abstract Watercolor); 1910; Watercolor and Indian ink and 

pencil on paper. 19.5 × 25.5" (49.6 × 64.8 cm). Paris, Centre Georges Pompidou. Disponível em: 

<https://www.wassilykandinsky.net/work-28.php>. Acesso em 12 de Junho de 2019. 

CAPÍTULO I 

1. ABSTRACIONISMO 

1.1 Seus desdobramentos e manifestações 

O Abstracionismo surge com o artista que hoje é considerado um dos grandes 

pioneiros da arte abstrata, Wassily Kandinsky (1866-1944) que em 1910 produz um 

desenho feito em aquarela que marca historicamente os primeiros passos da arte abstrata 

(Figura 3). Posterior a Kandinsky, Piet Mondrian (1872-1944), que quase no mesmo 

período abandona totalmente a arte figurativa e começa a se dedicar as formas 

geométricas e cores puras que depois irá caracterizar toda a sua produção. Ao mesmo 

tempo na Rússia, surge também Kazimir Malevich (1879-1935), que em Munique 

começa a produzir telas quase “minimalistas” com cores e formas sucintas e também 

abstratas. 

 

 

Todas estas produções de artista que estavam em lugares distantes mais juntos no 

Figura 3 – Primeira obra considerada Abstrata 

 



17 
 

desenvolvimento de suas obras tendo como essência características muito parecidas, 

isso porque: “...a realidade deixa de estar indissoluvelmente ligada à forma.” 

(VALLIER, 1980, p.10), o que é muito comum nas obras produzidas neste período.  

Porém, antes de falar dos pioneiros do abstracionismo é preciso esclarecer uma 

confusão que há quando se fala dos antecedentes da pintura abstrata, que seriam os 

arabescos Árabes. Não podemos designar a origem da arte abstrata aos arabescos, pois, 

há uma grande diferença entre o abstracionismo produzido neste período e o que foi o 

que feito nos anos de 1910, isso porque estas formas estilizadas tinham apenas o intuito 

de serem decorativas bem diferentes do que os artistas antes citados procuravam 

alcançar. 

Seria errado associar a arte abstrata à ornamentação de cerâmicas ou dos 

utensílios, que é a forma de abstracção das mais comuns ao longo dos 

milênios. (...) a ornamentação parte sempre de um motivo realista estilizado, 

perde-se depois no símbolo e conserva-se, desde a alvorada da civilização até 

aos nossos dias, sob o aspecto de uma abstração larvar, esvaziada de sentido. 

(...) a forma torna-se então apenas a casca vazia pelo desaparecimento do 

conteúdo, ou seja, o símbolo, pois, não o espiral, a grega, a cruz gamada, 

todas estas formas tiveram de inicio, um valor simbólico, ritual mesmo, 

muito parecido. É o que acontece com a cruz, para os cristãos. (VALLIER, 

1980, p. 12-13). 

 No entanto podemos considerar que a arte não figurativa tem seu surgimento 

neste momento histórico, podendo ser por isso, considerada como o procedente do 

inicio da Arte Abstrata do Século XX.  “A arte não figurativa, que o pensamento antigo 

dificilmente associava à arte, a arquitetura é a única, de entre as formas do passado, que 

tem algum parentesco com a arte abstrata do século XX.” (VALLIER, 1980, p.15). 

Toda a Arte pode ter seus procedentes nas formas geométricas, isso porque neste 

momento procuramos uma arte que não é a procura da forma como se deu a partir dos 

anos de 1945, denominado como uma ramificação da abstração como a “Arte 

Geométrica”. 

 Porém, será a ideia de valorizar a forma do objeto e não o objeto da forma que 

irá guiar em uma busca constante estes artistas, ou seja, “A liberdade da forma iria 

conduzi-la à abstração” (VALLIER, 1980, p.16). E será a evolução da forma que fará os 

artistas chegarem ao Abstracionismo como o conhecemos hoje. Isso se dará também 

porque as correntes artísticas da época estavam culminando no sentido de uma 

expressão cada vez mais subjetiva, livre e fora das tradições, como podemos observar 

em movimentos como: O Dadaísmo, o Fauvismo e o Surrealismo. Outra característica 

almejada por estes artistas será a decomposição da forma nos seus trabalhos artísticos, 
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como afirma Dora Vallier (1980): “<<decomposição>> da obra de arte, completada por 

uma análise das partes que a constituem, conduz à teoria da visualidade pura” (p.18). 

 Em 1893 o escultor alemão Adolf von Hildebrand (1847-1921) publica o texto 

Problem der Form
7
 (O Problema da Forma), o qual nos ajuda a entender porque os 

artistas começaram a se debruçar tanto nas características da forma e em como isso 

culminará no início da Arte Abstrata. “<<qualquer obra de arte só se justifica quando é 

necessária para representar qualquer coisa, que não pode ser representada de nenhuma 

maneira>>, está na realidade, a justificar a existência da forma abstrata” (VALLIER, 

1980, p.18). Em outras palavras, o que a autora quer dizer é que não é porque a arte 

abstrata não imita a realidade, que ela não represente e faça parte dela. Isto justifica 

também porque ela existe, já que sua subjetividade, pensamento muito diferente do que 

o senso comum acredita, faz parte do que consideramos real. O que os artistas fizeram 

foi apenas trazer a tona de forma visual uma realidade que antes não se percebia que 

existia. 

Em vez de aprendermos o objeto analisando a sua forma, devemos, pelo 

contrário, partir do comportamento do sujeito e, nessa base, abordar a forma: 

abordá-la, digamos, do interior, como uma intenção, em vez de a ver como 

resultados. (...) exprime um estado em que o sentimento, soberana alquimia, 

liga o ser humano ao mundo que o rodeia. (VALLIER, 1980, p.20) 

 

O historiador de arte Wilhelm Worringer (1881-1965), foi o primeiro a entender 

a abstração como um possível conteúdo da forma, e que a arte daquele século tendia a 

abstração devido a sua característica de transcender a realidade. Por isso, a arte abstrata 

deve ser entendida como um fenômeno e não apenas um movimento artístico 

(VALLIER, 1998, p.23). “Nasce uma linguagem (...) que resulta de uma materialidade 

consumada do espírito (...) a arte abstrata do século XX parece nos ser sem equivalentes 

no passado.” (VALLIER, 1998, p.23). 

Entendendo que houve um início para o acontecimento desta tendência que hoje 

pode ser chamado como Movimento Abstrato, é possível estabelecer que existissem 

também vários períodos que podemos demarcar como períodos de desenvolvimento da 

Arte Abstrata. O primeiro foi em seu início entre os anos de 1910 e 1920, tendo como 

seus grandes pioneiros Kandinsky, Mondrian e Malevich, este momento é caracterizado 

pela grande manifestação de ideias inovadoras e criativas. O segundo período que 

ocorreu entre os anos de 1920 e 1930, podemos destacar artistas como Jean Fautrier 

                                                           
7
 Este livro pode ser encontrado na Biblioteca online Canadense “Internet Archive”. Disponível em: < 

https://archive.org/details/problemforminpa00ogdegoog/page/n6>. Acesso em 12 de Junho de 2019. 
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(1898-1964), Jean Dubuffet (1901-1985), Alberto Burri (1915-1995) e Antoni Tàpies 

(1923-2012). Neste período o Abstracionismo já havia sido difundido em toda a Europa, 

e por isso mesmo a arte abstrata acaba-se se esgotando para uma espécie de 

academicismo abstrato. (VALLIER, 1980, p.23)  

Ao final do período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a partir dos anos 

de 1945 aos anos de 1950, surge uma nova forma de Abstracionismo que aparece 

principalmente nos Estados Unidos da América, com artistas icônicos como (Figura 4) 

Jackson Pollock (1912-1956), Willem de Kooning (1904-1997) e Mark Rotkho (1903-

1970). Estes artistas conseguiram reinventar o movimento inaugurando uma forma de 

abstração chamada como Expressionismo Abstrato
8
. As características das obras deste 

período foram influenciadas pelo Movimento Surrealista, que produziam trabalhos por 

meio do automatismo espontâneo
9
 com o intuito de alcançar o inconsciente na pintura. 

                                                           
8
 "Trata-se do primeiro estilo pictórico norte-americano a obter reconhecimento internacional. (...) A nova 

atitude, física inclusive, do artista diante da obra subverte a imagem do pintor contemplativo e mesmo a 

do técnico ou desenhista industrial que realiza o trabalho de acordo com um projeto prévio. (...) A obra de 

arte, fruto de uma relação corporal do artista com a pintura, nasce da liberdade de improvisação, do gesto 

espontâneo, da expressão de uma personalidade individual."  EXPRESSIONISMO Abstrato. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível 

em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3785/expressionismo-abstrato>. Acesso em: 12 de Jun. 

2019. 
9
 "Na prática o automatismo consistia em transpor para o papel, tela ou qualquer outro modo de expressão 

artística, um pensamento ou sonho diretamente do subconsciente, sem controle estético ou preocupação 

moral. Dessa forma o automatismo tornou-se uma das características do Surrealismo, sendo este a defesa 

Figura 4 – Uma das pinturas de Pollock utilizando o automatismo automático, ou como foi chamado 

posteriormente pelo artista como “Action Painting” ou “Dripping”. 

Fonte: POLLOCK, Jackson. Autumn Rhythm, 1950. Esmalte sobre tela. 266,7x525,8 cm. Museu 

Metropolitano de Arte, Nova York, E.U.A. Disponível em: 

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/488978. Acesso em 6 de Junho de 2019. 
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Figura 5 – Quadrado Branco sobre fundo Branco. 

Por isso, a pintura dos artistas abstratos deste período é caracterizada pela liberdade de 

expressão, da improvisação e do gesto espontâneo. 

Aprofundando-se um pouco mais na primeira fase do Abstracionismo podemos 

ver que Kandinsky foi o primeiro no impulso consciente e não em um impulso 

passageiro, o que podemos afirmar que eternizou sua arte, outras características dos 

conteúdos das obras de Kandinsky residem essencialmente na cor e na expressão, a 

necessidade interior de ser o seu grande motor da arte (VALLIER, 1980, p.24). 

Enquanto Kandinsky tenta estabelecer as bases da arte abstrata na experiência intuitiva 

da cor, Mondrian por outro lado tentava racionalizar o comportamento da forma, 

convencido que através deste movimento iria atingir o absoluto da arte. No entanto 

Malevitch chega ao ápice desta intuição que une o impulso artístico com a 

racionalização, quando pinta em 1918 umas de suas mais importantes obras “Quadrado 

Branco sobre fundo Branco”, como visto na Figura 5. Nesta pintura o artista declara a 

morte da Arte, já que chega ao limite do racional e também do irracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
da expressão artística sem as limitações ou o controle da razão." Disponível em: 

<https://www.culturagenial.com/surrealismo/>. Acesso em 12 de Junho de 2019. 

Fonte: MALEVICH, Kazimir. Quadrado branco sobre fundo branco, óleo sobre ela, 79,4 × 79,4 cm, 

1918. Conservada no Museum of Modern Art, em Nova Iorque, EUA. Disponível em: 

<https://artrianon.com/2017/06/27/obra-de-arte-da-semana-quadrado-branco-sobre-fundo-branco-de-

malevich/>. Acesso em 12 de Junho de 2019. 
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O propósito do suprematista
10

 era apresentar um “mundo não-objetivo”, e 

continuar com as pesquisas feitas por artistas como Paul Cézanne (1839-1906), Pablo 

Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1963), Henri Matisse (1869-1954) e 

Fernand Léger (1881-1955). Para ele a linguagem que rejeita provocativamente 

banalidades acadêmicas, mas tem muitas qualidades do nonsense (sem sentido) anuncia 

a absoluta novidade da obra que promove (GOODING, 2002, p.12). Na carta “DO 

CUBISMO AO FUTURISMO AO SUPREMATISMO: O NOVO REALISMO NA 

PINTURA” 
11

 de 1915, Malevich declara: 

Eu me transformei no Zero da forma e me puxei para fora do lodaçal sem 

valor da arte acadêmica. Eu destruí o circulo do horizonte e fugi do circulo de 

objetos, do anel do subconsciente que aprisionou o artista e as formas da 

natureza. O quadrado não é uma forma subconsciente. É a criação da razão 

intuitiva. O rosto da nova arte. O quadrado é o infante real, vivo. É o 

primeiro passo da criação pura em arte (GOODING, 2002, p.15). 

 Tendo como estas reflexões de um dos pioneiros do movimento pode-se 

entender que a abstração exprime seu tempo, já que rejeitam uma após a outra, as 

convenções plásticas, sendo que elementos como a cor e a forma ganha sua própria 

materialidade. Outra questão que se pode destacar pelo discurso de Malevich é que 

conseguimos identificar duas fases bem claras da arte abstrata, sendo a primeira mais 

ligada à filosofia idealista e tradicional, e a segunda a uma filosofia existencial. 

(VALLIER, 1980, p.31) Em outras palavras podemos entender que os pioneiros do 

abstracionismo estavam discutindo conceitos formais da arte, como forma, cor, linha, 

plano, entre outros, ou seja, tudo que constituem a pintura, no entanto os abstracionistas 

posteriores a este período estavam discutindo a produção humana, o instinto, o corpo, o 

gestual, e o processo da pintura. 

 Por isso, podemos concluir que os artistas abstratos tem uma característica muito 

importante, que também ajuda a definir o que é a Arte hoje, ou seja, a Arte 

Contemporânea, que é a de: “libertar a pintura de tudo o que dela fazia uma arte de 

imitação” (VALLIER, 1980, p.31). Essa ideia era algo que estava se desenvolvendo nos 

movimentos artísticos anteriores a Abstração, já que a cada novo movimento se 

quebrava uma nova regra antes estabelecida. A abstração chega quase a este auge, tanto 

                                                           
10

 “Movimento russo de arte abstrata, o suprematismo surge por volta de 1913, mas sua sistematização 

teórica data de 1925, do manifesto Do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo: o Novo Realismo na 

Pintura, escrito por Kazimir Malevich (1878-1935) (...) o suprematismo defende uma arte livre de 

finalidades práticas e comprometida com a pura visualidade plástica.” SUPREMATISMO . In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível 

em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3842/suprematismo>. Acesso em: 12 de Jun. 2019. 
11

 Manifesto Suprematista na integra. Disponível em: < http://www.k-

malevich.ru/works/tom1/index7.html>. Acesso em 12 de Junho de 2019 
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na linguagem pictórica quando nas obras espaciais como as esculturas. “Todos os 

movimentos de vanguarda figurativos, os cubismo, o futurismo, a Secção de ouro, o 

vorticismo, o raionismo, e mesmo a Pintura Metafísica, se abeiram da abstração” 

(VALLIER, 1980, p.33). Exemplo deste fenômeno é o que a escritora Dora Vallier 

(1980), fala que a Abstração pode justificar o nascimento do Dadaísmo: 

Dada insua que, depois de todos os valores do passado terem sido negados 

sucessivamente pela figuração e pela abstração, a precariedade da criação 

humana se perfila como uma sombra projectada, pela primeira vez na 

história. De todas as margens da arte abstracta, Dada é certamente a mais 

ambígua, mas também aquela em que mais facilmente descobrimos a 

extensão e a complexidade desse fenómeno do século XX que é a abstracção. 

(37).  

 Voltando ao surgimento da abstração podemos perceber a especulação 

intelectual que acompanhava as pesquisas plásticas, há no aparecimento da arte abstrata 

uma ordem lógica, assim como é visto na primeira obra de Kandinsky em que “A 

espontaneidade, a rapidez da execução que a técnica da aquarela requer, vão ao 

encontro da libertação a que o artista aspira. A mão antecipa-se ao espírito” (VALLIER, 

1980, p.44). E foi devido a estas características e constatações que Kandinsky iniciou a 

escrever o texto “Sobre o Espiritual na Arte” 
12

 que foi publicado pela primeira vez em 

Janeiro de 1912, apenas um ano depois da produção de sua primeira aquarela abstrata.  

Assim partindo da comunhão da alma com o todo eis onde Kandinsky chega 

<< Isto me basta para descobrir, com todo o meu ser, e todos os meus 

sentidos, as possibilidades da existência de uma arte que faltava encontrar e a 

que actualmente, por oposição à arte figurativa, chamam arte abstracta>> 

(VALLIER, 1980, p. 48) 

 Por isso, o grande objetivo da arte a partir de então será o próprio conteúdo da 

arte, ou seja, a Arte irá começar a discutir a própria Arte, como exemplo, seus processos 

de produção, o gestual, as formas, as cores, as linhas, entre outros. E por isso: 

“considera as cores e as formas em si mesmas como os meios”. (VALLIER, 1980, p.54) 

Para Kandinsky a construção da obra se dá com a cor em sobreposição de tons, 

recorrendo a misturas previamente obtidas na paleta, é nítido para o artista que a arte de 

seus quadros se constrói com a cor e a forma.  

(...) a primeira tarefa do pintor consiste em tomar consciência das 

propriedades especificas da cor e da forma (...) << a cor possui uma força 

ainda mal conhecida, mas real, evidente, que actua sobre todo o corpo 

humano>> afirma Kandinsky (VALLIER, 1980, p.56). 

                                                           
12

 “<<Sobre o Espiritual na Arte>>. Esta obra, que Kandinsky começa a escrever em 1910 e que termina 

um ano mais tarde, mais não é que a fundamentação da resposta finalmente descoberta. As intenções do 

artista são claras. Por um lado, deseja inserir a arte abstracta na cultura da época; por outro, tenta explicar 

ao leitor a atitude do pintor perante os meios de expressão abstractos. E no fim das contas, informa-nos 

com uma lucidez comovida sobre a forma como ele próprio assume a abstracção.” (VALLIER, 1980, 

p.52) 
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 Observando estas características iniciais das obras do progenitor da arte abstrata 

podemos identificar os três gêneros ou fases que resume as fases das obras abstratas de 

Kandinsky que ocorreram entre os anos de 1910 a 1914. A primeira é chamada de 

“Impressões” que para ele era o que o próprio nome indica “<<impressões directas da 

natureza exterior, sob uma forma desenhada e pintada>>.” (VALLIER, 1980, p.61). A 

segunda fase será chamada de “Improvisações”, este gênero foi produzido de maneira 

bastante organizada de 1 a 35 pinturas todas produzida nos anos de 1940. A última fase 

será chamada de “Composições” que para o artista tratavam-se “<<expressões que se 

realizam de modo idêntico (ás Improvisações), mas que, lentamente elaboradas, foram 

retomadas, examinadas e demoradamente trabalhadas a partir dos primeiros esboços, 

quase de uma maneira pedante>>, confessa Kandinsky” (VALLIER, 1980, p. 61). 

 Enquanto Kandinsky justificava sua abstração no livro “Do Espiritual na Arte” 

(1912), Mondrian lançava-se na revista De Stijl (O Estilo) que defendia também a 

abstração, mas entendida por Mondrian e seus seguidores como Neoplasticismo
13

, ou 

seja, a nova plástica da Arte, segundo eles. E esta arte deveria trazer clareza, certeza e 

ordem plástica sendo uma nova forma de expressão que liberta os elementos mínimos 

que compõem um trabalho artístico como a linha reta, o retângulo e as cores primárias, 

como o azul, o amarelo e o vermelho, assim como o branco, o cinza e o preto.  

As experimentações de Malevitch se lançava no “Suprematismo” 
14

, que começa 

a surgir por volta de 1913, e que defende uma arte livre e comprometida com a pura 

visualidade plástica, alcançando com isso o supremo na arte. Os Suprematistas negavam 

a imitação da arte com a natureza com formas e cores ilusionistas e chegaram até 

mesmo a defender a existência de uma quarta dimensão, a representação de algo que irá 

além dos sentidos humanos, e que o suprematismo conseguiria representar esta 

realidade, representando este “mundo não objetivo”, seria a defesa da representação do 

que é invisível, porém não menos real por isso. 

 Neste momento Kandinsky lançava seu segundo livro “Ponto e Linha sobre 

Plano”, publicado em 1926, que pretendia ser um grande tratado sobre a Arte Abstrata 

destinada unicamente aos especialistas, e tinha a intenção também de edificar uma 

                                                           
13

 NEOPLASTICISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3812/neoplasticismo>. 

Acesso em: 13 de Jun. 2019. 
14

 SUPREMATISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3842/suprematismo>. 

Acesso em: 13 de Jun. 2019. 
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teoria da arte sobre as bases cientificas. Isto se justifica também porque o artista era 

professor e fazia parte da escola de Arte Bauhaus
15

, fundada em 1919, na Alemanha que 

tinha o intuito ensinar a Arte como o fazer industrial, ou seja, a tentativa de articular a 

arte e o artesanato. 

 Com todos estes acontecimentos os artistas tinham a impressão que a Arte tinha 

que dominar o real. A discussão gerada em torno dos elementos da arte persuadiu os 

artistas, cada um em seu estilo ou definição de um mesmo princípio, de que as formas 

são variações de um único tema e que estão sobre a ação dos contrários. Podemos 

exemplificar esta ideia, com o caso defendido por Malevitch, da oposição entre a 

representação do real e do não real. Isso tudo traria a similitude de infinitas 

possibilidades decorrendo afinal de um único princípio, exaurir as propriedades da cor e 

da forma, que para Kandinsky seria a racionalização do processo criador. “Apesar da 

variedade dos quadros, a finalidade da pintura permanece a mesma: << encontrar a vida, 

tornar perceptível a sua pulsação, estabelecer leis que a regem.>>” (VALLIER, 1980, p. 

74). 

 Para Piet Mondrian a arte tinha missão ética em sua forma abstrata e baseava-se, 

como se fosse possível, na junção da ética e da estética. A visão de que o espírito da 

natureza foi dominado pela arte era errônea já que pelo contrário ele acreditava que a 

arte abstrata transformou em algo que o artista não controlava mais e acaba por isso 

retratando uma realidade ainda não vivida. Mondrian acreditava na teosofia, que é um 

conjunto de doutrinas religiosas de caractere sincrético, místico e iniciativo, acrescido 

de reflexões e filosofias, exatamente aquilo que o artista retratava em sua arte.  

Devido a toda esta ideologia Mondrian repele o desequilíbrio da “natureza” e o 

transforma em ordem extrema. Esta característica de extrema ordem nas obras pode-se 

explicar pela sua história de vida particular, onde o pai calvinista exigia do artista uma 

extrema disciplina em sua vida, o que pode justificar e o fascínio do artista pelo 

equilíbrio da natureza, ou seja, em outras palavras isso pode ter refletido na visão de 

vida que o artista tinha que acabava sendo retratado em suas pinturas. 

Em virtude da perfectibilidade teosófica e, sem dúvida, por razões muito 

pessoais, aspira a ultrapassar este primeiro estádio e a elevar a obra acima da 

natureza. (...) Mas trata-se de uma utilização perfeitamente lógica, porque a 

abstração a que chega é, aos seus olhos a ilustração fiel da grande verdade 

revelada pela teosofia. (VALLIER, 1980, p.89-90) 

                                                           
15

 BAUHAUS. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 

2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo368/bauhaus>. Acesso em: 13 de Jun. 

2019 
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Outra característica das obras de Mondrian foi sua grande influência cubista 

determinante para chegar auge da abstração em que o artista chegou ele revela-se sua 

personalidade fora das convenções realistas. Essa evolução se dá de maneira lenta (visto 

nas Figuras 6, 7 e 8), mas depois que chega ao seu final não há mais excitações em suas 

produções. “Graças ao cubismo aprofunda o conhecimento em si mesmo. Com um rigor 

inexorável encaminha-se para a abstração e, quando alcança esta assume, para ele, uma 

dupla significação, moral e estética” (VALLIER, 1980, p.92), ideologia que o artista 

desde o começo de suas pesquisas abstratas buscava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Árvore formato em formato de figura.  

Fonte: MONDRIAN, Piet. A Árvore Vermelha. 1908-1910. Óleo sobre tela. 70x99. 

Gemeentemuseum, Haia. 

Fonte: MONDRIAN, Piet. Macieira em flor, 1912. Óleo sobre tela, 78 × 106 cm. Haia (Holanda), Haags, 

Gemeentemuseum. 

Figura 7 – Árvore formato Cubista. 
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A imagem vai se simplificando e desta forma o ponto de partida da construção 

de uma representa um novo ciclo para a próxima que vai se simplificando, mas de uma 

maneira estética que resume a simplificação, ou a junção das imagens anteriores, por 

isso que para Mondrian “...crê ter realizado na pintura <<a unidade da matéria e o 

espirito. Está persuadido assim de ter contribuído para a construção da sociedade 

futura...” (VALLIER, 1980, p.95) E quem negará que não contribuiu efetivamente para 

a construção da sociedade do futuro, ou pelo menos para a nova visão que a arte estava 

alcançando naquele período. “A forma abstracta absoluta que concebeu, era, portanto, 

uma expressão profunda da época. Aceita ou rejeitada, esta forma responde às 

exigências da vida actual: o tempo reconheceu-se nela” (VALLIER, 1980, p.99). 

 Porém, há dois aspectos das obras de Mondrian que são importantes de se 

destacar, primeiro por que ângulos retos? E segundo por que cores primárias? Para o 

artista a forma tem que ter fundamentos sólidos e nada é mais imóvel que as diferentes 

partes dos quadros. As cores se justificam por Piet estar convencido que diferente das 

formas, as cores não se deixa controlar pela razão. Por isso, suas cores primárias eram o 

azul, o amarelo e o vermelho, e o preto e o branco para destacar muitas vezes os 

espaços, como o preto na maioria das vezes era utilizado. (VALLIER, 1980, 102). Ao 

final da vida, o artista sai deste estilo de cores puras e ângulos retos, e produz duas 

obras bem diferentes das que o transformaram um grande clássico da arte moderna, 

“Broadway Boogie-Woogie” (1942-43) e “Victory Boogie-Woogie” (1943-44) obras 

Fonte: MONDRIAN, Piet. A Árvore Vermelha. 1908-1910. Óleo sobre tela. 70x99. 

Gemeentemuseum, Haia. 

Figura 8 – Árvore formato Abstrato. 
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em que as formas se misturavam e brincavam no espaço. “A morte, em 1944, será o 

ponto final desta inesperada revivência da juventude – um ponto final que mais parece 

reticências...” (VALLIER, 1980, p.105). 

 O último grande artista, entre os pioneiros da arte abstrata, é Malevictch que 

expõe em 1918 a tela “Quadrado branco sobre fundo branco”, nada mais do que a 

recusa de um signo: “O quadro mais significativo na sua recusa de todo e qualquer 

signo” (VALLIER, 1980, p. 107), mas também possuía uma postura muito 

revolucionária.  

Nessa época, a arte abstracta encontrava-se ainda em pleno crescimento e a 

pintura de Malevitch queimando etapas, desvendava já os extremos limites da 

abstração. Nos seus quadros, a abstracção foi tão longe, que conduziu a 

pintura – toda a pintura – para o seu próprio fim, para o <<nada revelado>> 

(VALLIER, 1980, p.109). 

 Como citado anteriormente Malevitch fez parte do Suprematismo russo, 

inaugurado em 1913, que foi um movimento artístico que buscava atingir o supremo na 

Arte. Com efeito, este quadro tão icônico como o artista irá representar o que o 

movimento buscava atingir. Malevitch explica o suprematismo, e em consequência sua 

tela do branco sobre o branco: “em que a forma e a cor tornadas ausências, revelam a 

suprema presença.” (VALLIER, 1980, p.110). Além da ideia, de uma incoerência e 

ironia pura do artista com seus apreciadores, não podemos deixar de pensar que talvez 

realmente o artista não quisesse achar racionalidade na obra, diferente das obras de 

Mondrian, o “Quadrado branco sobre fundo branco” é mesmo o nada, ou a presença de 

algo, isso porque a cor branca em sua concepção física
16

 é a presença de todas as cores, 

o que explica o artista afirmar que esta obra é a “suprema presença”, coincidentemente 

exatamente o que o movimento Suprematista buscava também. 

 Ao contrário do Movimento “De Stijl” de Mondrian que tinha referências e 

influências no cubismo, puramente pela questão plástica da forma, os Suprematistas 

tiveram suas influências no Movimento Futurista, isso devido o momento histórico e 

político que a Rússia vivia na época. Por isso: 

(...) a influência futurista não demorará a fazer-se sentir nos meios da 

vanguarda russa. Ao contrário do cubismo, que só se preocupa com a forma e 

que representa uma pura revolução plástica, o futurismo mostra-se agressivo 

(...). Ora, este elemento provocatório do futurismo atrai os artistas russos 

(VALLIER, 1980, p.112) 
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Independente das influências política e artísticas que o Suprematismo carregava 

e que consequentemente do qual Malevicth também participava, é importante entender o 

quanto esse movimento foi importante para a arte abstrata. O suprematismo como antes 

colocado buscava exprimir o estado extremo da pintura, isso por que: “Qualifica os seus 

quadros abstractos de suprematistas, dando a entender claramente, que aquilo que 

procura exprimir é um estado supremo da pintura” (VALLIER, 1980, p.115). E 

Malevitch atinge esta abstração absoluta não somente com “Quadrado branco com 

fundo branco”, mas também com a tela de 1913, “Quadrado preto sobre fundo branco” 

(Figura 9). A tela é a representação concreta de duas não cores, isso porque se o branco 

é a presença de todas as cores o preto
17

 é a ausência de cor, em outro aspecto as formas 

reunidas se confrontam e se completam sendo a tela um quadrado branco, com a pintura 

de outro quadrado pintado em si mesmo. Não podemos negar que assim Malevitch 

chega à abstração absoluta tão almejada pelos suprematista, por isso, sua importância 

para a história da Arte e do Abstracionismo. “O que sobressai, com efeito, nestes 
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Figura 9 – Tela “Quadrado preto sobre fundo branco” (1918), Malevitch 

Fonte: MALEVITCH, Casimir. Quadrado preto sobre fundo branco, 1918. Óleo sobre tela. 109x109. 

Leningrado. Museu Russo, Rússia. 
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quadros do pintor russo, é a relação entre as formas e o espaço que as rodeia, o intervalo 

que, embora os separando, os faz gravitar na direção um do outro” (VALLIER, 1980, 

p.114). 

 Com o suprematismo Malevitch pretende descobrir a finalidade da pintura, em 

suas pinturas já a libera da função de representar a realidade, essa conclusão podemos 

encontrar na publicação do artista feita em 1922, intitulada “Mundo sem objeto” 
18

, 

produzido bem depois de feito as telas “Quadrado branco em fundo branco” e 

“Quadrado preto sobre fundo preto”. 

 Várias filosofias e ideologias giravam em torno da abstração, sendo uma delas a 

de assumi-la como um resgate da forma, outra característica também encontrada nas 

obras de Malevitch é a filosofia do Nihilismo
19

 que estava muito em alta na Rússia no 

século XX, que seria a negação radical do mundo tal como ele é, e “Malevitch abraçará 

profundamente as ideia nihilistas” (VALLIER, 1980, p. 119). Como nas obras de 

Malevitch em que há a rejeição de tudo e a certeza de que neste “nada” se inscreve a 

verdade. “...(base do nihilismo militante) que, transferida para o plano da arte, significa, 

no espírito de Malevitch, a insuficiência dos meios de expressão da pintura e, por isso 

mesmo, a urgência de uma mudança radical” (VALLIER,1980,p.121). 

 Não há certeza que Malevitch era niilista, mas será a certeza do nada 

representado nas suas telas, que suas pinturas procuravam alcançar? “A existência 

humana é, para Malevitch, palco de uma luta entre o consciente e o inconsciente e é à 

arte que cabe resolver esta antinomia” (VALLIER, 1980, p.122). Malevitch também 

defende em suas reflexões da ideia de renúncia do não objeto na arte, “Num texto 

escrito num tom neutro, aparece subitamente esta frase na primeira pessoa - << atingi o 

mundo branco da ausência dos objetos>> -, que trai toda a emoção do artista.” 

(VALLIER, 1980, p. 123). Mas serão mesmo essas reflexões o ponto de partida para a 

produção de suas telas a experiência pura de um mundo sem objeto. E o que seria este 

mundo sem objeto tão defendido e pronunciado pelo artista? Em uma citação importante 

o artista conclui sua ideia sobre ao mundo sem objeto.  

Confessa, contudo, que << a cristalização do mundo sem objeto começa 

precisamente onde o mundo objetivo perde sua significação. Na pintura e na 
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escultura diz – esta cristalização começou com o cubismo>> (VALLIER, 

1980, p.124). 

 Pensando que a abstração é este mundo do sem objeto e até mesmo do sem cor, 

criamos um mundo fictício, não que as outras produções não fossem fictícias, porém a 

arte abstrata evidencia esta realidade. E graças à abstração, o espaço que o quadro isola 

e dividia com o outro real, ou seja, o lugar em que o espectador está agora se torna 

autônomo isso devido a evidência da existência de uma realidade que está fora de ser 

alcançada pelo o público, ou seja, o mundo sem objeto. 

A pintura cria o seu próprio fictício. Figurativa ou abstracta, uma pintura é 

sempre ficção. Foi precisamente contra esta ficção que se insurgiram os 

primeiros pintores abstractos, em nome de uma maior autencidade. << A 

pintura não precisa de sinceridade, mas sim de verdade>>, dizia Malevitch. 

Morria, pois, a realidade fingida no quadro, nasciam formas e cores livres, 

exprimindo, por si sós, uma determinada significação. (VALLIER, 1980, 

p.128) 

Na escultura a abstração alcança a materialização do espaço que em alguns 

momentos se faz lembrar o desenvolvimento espacial de certas fórmulas matemáticas 

(VALLIER, 1980, p. 134). Podemos exemplificar esta ideia com as esculturas de 

Antoine Pevsner (1884-1962), que segundo Dora (1980) atingia, em suas esculturas, a 

abstração absoluta que, não se tornará absoluta por seguir leis, mas por ter uma ordem 

subtraída aos olhos, por isso irá se desenvolver a diferentes seguimentos, mas nunca se 

esquecendo de ultrapassar a ficção do espaço, que anteriormente os artistas apenas 

buscavam nas pinturas. 

Na fotografia a abstração também apresentou um grande nome “à fotografia 

abstracta, teve no americano Man Ray o pioneiro.” (VALLIER, 1980, p.160). Era nos 

experimentos com os filmes fotográficos que o artista chegava a suas abstrações como 

nas técnicas e experimentos inventados pelo próprio, como: a Solarização que consistia 

na inversão dos valores tonais de algumas áreas da imagem fotográfica, ou na 

raiografia, imagens obtidas através do posicionamento de objetos diretamente sobre o 

papel fotográfico, produzindo um registro direto e único da forma deste objeto, assim 

como de sua própria sombra. Estes experimentos de Man Ray produziam eram e se 

definiiram como arte abstrata na linguagem fotográfica.  

Nos anos de 1910-1920, foi a época em que a abstração explodiu e ainda era 

novidade na produção dos artistas, onde produziu vários artistas clássicos da história, 

como Kandinsky, Mondrian e Malevitch, no entanto no período que sucede que abarca 
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os períodos de 1920-1930, é contrário sendo uma fase experimental que os artistas se 

aprofundam nas técnicas descobertas isso porque embora os artistas pioneiros 

afirmassem em seus textos, artigos e críticas que eles chegaram no absoluto da 

abstração, não conseguiram esgotar todas as suas possibilidades, e por isso os artistas 

posteriores ficaram incumbidos de experimentar cada vez mais até a exaustão, 

almejando chegar assim ao absoluto que o abstracionismo poderia alcançar. 

Por isso, nos anos trinta o abstracionismo se expandiu e por consequência se 

tornou popular “essencialmente, uma questão de moda (...) acontece, porém, que as 

mesmas razões que fazem da arte abstracta uma moda, contribui nessa época, para um 

desgaste da abstracção” (VALLIER, 1980, p.170). Houve por isso realmente uma 

regressão das abstratas deste período, porém alguns artistas realmente conseguiram 

avançar e resignificar a abstração. O artista Robert Delaunay (1885-1941), foi um destes 

artistas que com seu estilo em cubista conseguiu desenvolver a cor de uma maneira 

nova, os quadros de Dealunay constituíram em uma série de janelas que discute o 

problema da cor formal, ou seja, a simbologia das cores e a variação cromática que se 

utilizava. 

Outro evento importante acontece neste período é a criação do “Abstração-

Criação” 
20

, um grupo de pesquisa que tinha a ênfase das imagens geométricas. Herbin 

(1882 - 1960), que era o fundador procurava também o significado do que era a Arte 

Abstrata, principalmente por ser um artista muito cético, recusando-se a aceitá-la como 

uma combinação perfeitamente exterior de formas, o assustava a abstração gratuita. 

(VALLIER, 1980, n.177). Mesmo discordando de Mondrian, Herbin acaba por 

percorrer o mesmo caminho que o artista deduzindo que: “A sua pintura comporta 

apenas formas geométricas, porque estas, segundo ele, são a origem de todas as formas 

da natureza...” (VALLIER, 1980, p.177). 

Nesta efervescência de produção em massa de obras abstratas surge outro nome 

importante, o pintor e escultor alemão Otto Freundlinch (1878-1943), este também 

buscava encontrar na abstração a forma universal, em outras palavras, um conteúdo 

universal. Freundlinch recusa as formas enganadoras do realismo e apresenta ou 

revelado do que o quadro ou uma escultura é feito, ou seja, a sua materialidade. Por este 
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motivo suas obras eram muito restritas, o que acabava por revelar a sua personalidade, 

profundidade e criatividade. 

Como pintor, Freundlinch procura antes do mais, uma espécie de vibração 

interior da cor, que obtém, dispondo, lado a lado, tons vizinhos, distribuídos 

por formas geométricas que, dessa forma, parecem prolongar-se umas nas 

outras. (VALLIER, 1980, p.179) 

 Outra característica importante de se destacar é que nas esculturas de 

Freundlinch a concepção do tempo aparece como uma nova concepção, ou seja, as 

obras figurativas não contém esta característica, bem diferente das obras abstratas que 

tem a concepção do movimento, algo novo, mas uma característica natural. Outro nome 

que surge neste período também é o pintor Victor Vasarely (1906-1997), este artista 

misturava a pintura abstrata com o movimento da Op-art, movimento em alta neste 

período. Suas composições eram compostas por tiras e linhas traçadas, camadas de tinta 

de uma cor só, acordos cromáticos cientificamente estudados. 

Vasarely manteve as características da sua obra, chegando mesmo a assumir 

uma posição dogmática. Permanecendo assim rigorosamente fiel à estética 

dos anos 30, Vassarely viria a ser reconhecido, em 1965, como o precursor de 

certas pesquisas visuais de grupos e também da op-art (arte óptica), cuja 

moda passou de Nova Iorque para a Europa, durante os anos de 1964-1965. 

(VALLIER, 1980, p. 197-199) 

Outros artistas como Serge Poliakoff (1900-1969) conseguem alcançar a 

abstração em formas geométricas onde não há nenhuma linha que as envolva, tornando 

as formas inflexíveis já que Poliakoff é contra a ordem pré-estabelecida, em suas 

pinturas há apenas os rastros do pincel, por isso, cada matriz transforma-se uma 

extensão em que o olhar pode percorrer e acompanhar como a tela foi feita. “A partir 

daí sua atividade tornou-se parte inseparável da evolução da pintura abstracta, em 

especial no que respeita ao alargamento do poder de acção da cor” (VALLIER, 1980, 

p.201). 

Sobre o mesmo ângulo surge Mark Rothko (1903-1970) cuja relação que o 

artista tem com a cor são totalmente particulares, sendo encantado com as luzes de 

Matisse e fascinado pelas sombras surrealistas: “a expressão dessa opacidade sem fim 

nem principio tornada pura vibração cromática, inscrita em toda a superfície da tela, 

leve, quase imaterial e, no entanto, impenetrável” (VALLIER, 1980, p.201). 

Em 1954, surge à tendência chamada de tachismo (do francês tache, mancha), a 

forma e cor neste caso tem um comportamento dependente do acaso. “o que a mancha 

contesta, com sua presença na tela, é a forma como elementos pictóricos existentes para 

além do momento em que se concretiza na tela” (VALLIER, 1980, p.202), e como antes 
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colocado na escultura agora o tempo também será um fator importante: “Desta forma, 

acentua-se um fator que nunca tinha contado para a pintura europeia: o tempo limitado 

da execução de uma forma, considerado como um valor estético” (VALLIER, 1980, 

p.202). Por isso, o tempo acaba se tornando uma característica importante, isso porque 

será a velocidade das pincelas registradas que caracterizará uma boa composição. 

“Assim, conforme a maneira como aplica a cor, pode acelerar ou abrandar uma forma. 

Esta tensão interior que confere à sua composição, não mais do que o tempo feito na 

superfície da tela” (VALLIER, 1980, p.203). 

Esta característica do tempo na pintura é uma característica oriental, que de certa 

forma foi recusado por grandes artistas abstratos como Hans Hartung (1904-1989): 

(...) recusa espontânea de tradição, que os afasta da visão fundamental da arte 

ocidental e os aproxima, sem que saibam, da pintura do Extremo Oriente. 

Noutros artistas, como Tobey ou Bissier (como veremos), o conhecimento na 

pintura da China e do Japão antigos, provoca uma verdadeira conversão da 

forma, na medida precisamente que o valor <<tempo>>, que o artista 

ocidental desconhece, é, para o artista desses países, a própria mola 

impulsionadora do acto de pintar (VALLIER, 1980, p.204). 

Porém, o tempo de forma indireta também é uma característica importante das 

action painting de Jackson Pollock (1912-1956) que ajudou “os Estados Unidos 

conseguirem finalmente afirmar uma independência estética, depois de uma constante 

subordinação à arte europeia.” (VALLIER, 1980, p. 210). No entanto a influência 

europeia estava ali, Pollock teve muita inspiração em Pablo Picasso (1881-1973), mas 

não somente nele foi também influenciado no automatismo dos surrealistas, além de 

trazer as influências de grafismos de Mark Tobey (1890-1976). Pollock não suportava a 

limitação do cavalete e da tela pressa a ela, por isso sua técnica de pintura tão inovadora 

onde a tela era colocada no chão e a pintura era feita pelo gesto de jogar a tinta em um 

grande ímpeto pictórico e de uma ação imediata, causando ao longo disso gotejamento 

da tinta que era espalhada, por isso, o nome de dripping, outra técnica atribuída ao 

artista: “Pode pintar sem cessar. Pintura e instante são uma mesma coisa.” (VALLIER, 

1980, p. 213). 

Clyfford Still (1904-1980) ultrapassa a pintura e movimento de Pollock e produz 

telas minimalistas, brancas com apenas três rasgos em sua superfície, afinal o que este 

artista pretendia dizer com esta atitude? Clyfford admirava muito a deterioração de 

paredes em prédios antigos, além de se inspirar no movimento dadaísta e em artistas 

como Lucio Fontana (1899-1968) e Antoni Tàpies (1923-2012). Talvez o artista 
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quisesse chegar ao máximo da pintura abstrata adquirindo uma postura anti-pintura: 

“Por vezes, enfim, o informal (próximo ao Dada) faz surgir a anti-pintura ao lado da 

pintura, como que para salientar e rejeitar a vetustez desta” (VALLIER, 1980, p.221). 

Mesmo havendo a ideia de decomposição do espaço a Arte Abstrata não nega a 

realidade e como nossos sentidos a percebem. Por isso, que a influência que traz com o 

dadaísmo é tão importante quanto com o cubismo, movimentos que concomitantemente 

apareciam no momento em que a abstração 

<<decomposição espacial>> a própria atividade do cubismo, considerada no 

preciso momento em que conduz as formas abstractas, próxima e, contudo, 

separada, da verdadeira experiência abstracta.O limiar, a charneca, em 

pintura, entre figuração e abstracção situa-se realmente ao nível dessa 

curiosidade analítica do cubismo que reduz o objeto a uma forma abstracta, 

mas não deixa de supor a realidade tal como os nossos sentidos a apercebem. 

(VALLIER, 1980, p.243) 

Por isso, a arte abstrata é tão negada, contrário à arte figurativa, e isso ocorrem 

porque a abstração apenas revela que a arte figurativa não fala sobre a realidade, isso, 

pois é tão irreal quanto à abstração.  

É a própria noção de realidade que temos de reconsiderar, mesmo que algo de 

inveterado em nós se oponha a uma tal atitude. (...) A forma da realidade que 

deixa de existir na arte abstracta é, de facto, a que triunfa no século XV e a 

que a pintura italiana do século XVI dá os últimos retoques. Esta 

representação do mundo exterior que enche de orgulho o homem do 

Renascimento e que dominará a expressão artística até os finais do século 

XIX, é a imagem mais acabada, mais coerente, daquilo que a obra de arte 

abstracta contesta. (...) E, através das formas, não tarda a entrever normas, 

um método, um sistema infalíveis. (...) e acaba por confundir os seus dados 

com a própria concepção do real (VALLIER, 1980, p. 239). 

O que percebemos na arte abstrata é que a subjetividade nos inquieta e a 

objetividade nos trazem para um lugar seguro, reconhecível, por isso mesmo nos 

sentimos tão incomodados com a Arte abstrata. Porque, ela nos liberta das amarras do 

que definimos real, é como quando nos pegamos observando as nuvens no céu. Não 

descansamos até encontramos uma forma reconhecível, um homem, uma cadeira, um 

bola, um monte, entre outros. O que fica a questão é porque não podemos apreciar nas 

nuvens as formas irracionais que ela nos apresenta, apenas manchas e formas disformes, 

longe do mundo seguro e reconhecível que conhecemos? 

Através da evolução da arte abstracta, que esta surge como um fenómeno, 

mais do que como uma tendência da arte moderna. Tem a amplitude e a 

complexidade do fenómeno. Ninguém dúvida que uma história da arte 

abstracta seria actualmente, prematura. Mas também ninguém duvidará que é 

necessário questionar estas formas abstractas que pintamos e esculpimos há 

mais de meio século – não será a arte, graças à sua acção imediata, uma 

atividade privilegiada para a compreensão de uma época? (VALLIER, 1980, 

p.238). 
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Devido a estas discussões percebemos que efetivamente nunca houve um 

movimento moderno chamado Abstracionismo, grupos e artistas que se aglomeravam 

em uma mesma característica que é a de discutir o espaço, a forma, a cor, a luz, entre 

outros elementos constituintes de um trabalho artístico. Por isso, “a abstração não 

suplantou a arte representacional, mas ocupou um lugar a seu lado, descobrindo novas 

possibilidades de visão, mudando a maneira como as coisas são vistas e conhecidas” 

(GOODING, 2002, p.8). 

1.2 Abstracionismo no Brasil 

O movimento abstrato no Brasil, assim como ocorreram em outros movimentos 

artísticos tiveram influências diretas das correntes artísticas europeias. O que vinha até 

os artistas brasileiros seria mesmo esta mistura de movimentos como o cubismo, 

fauvismo, futurismo, dadaísmo, entre outros. Estes movimentos se expressavam de uma 

maneira única e pode já ser reconhecido um começo desta tendência nas obras dos 

Artistas Modernistas de 1922. 

No entanto será apenas nos anos cinquenta e sessenta que veremos de uma maneira 

concreta este movimento na arte brasileira devido à abertura de importantes Museus 

como o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), o Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand (MASP) e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC) e da realização das primeiras Bienais em São Paulo de 1951 e 1953. 

Samson Flexor (1907 - 1971) professor moldávo radicado no Brasil criou em 1950 um 

atelier de Abstração, em São Paulo, destinado ao ensino e difusão das artes plásticas 

dentro da linha do abstracionismo, que ficou muito conhecido na época e realmente 

ajudou a difundir a arte abstrata no Brasil. 

No entanto, os artistas abstratos brasileiros filiaram-se em diferentes facções, em 

São Paulo são mencionados no “Grupo Ruptura” (1952-1959) movimento concreto de 

sete artistas como: Anatol Wladyslaw (1913 - 2004), Leopoldo Haar (1910 - 1954), o 

austríaco Lothar Charoux (1912 - 1987), o húngaro Féjer (1923 - 1989), Geraldo de 

Barros (1923 - 1998), Luiz Sacilotto (1924 - 2003) e Waldemar Cordeiro (1925 - 1973), 

que inicia a produção e exposição de suas obras no MAM de São Paulo em 1952. No 

Rio de Janeiro, vemos os artistas se filiarem mais ao movimento neoplasticista e o 

neoconcreto com o intuito de ir contra ao movimento dos artistas concretos ortodoxos, 

contando com adeptos como Hermelindo Fiaminghi (1920 - 2004), Judith Lauand 

(1922), Maurício Nogueira Lima (1930 - 1999), que com o apoio dos artistas concretos 
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paulistas, muitos participantes do “Grupo Frente” paulista, ajudam a estes artistas a 

organizam a 1ª Exposição Nacional de Arte Concreta (1956/1957) no Rio de Janeiro. 

Em São Paulo também, as obras dos artistas Manabu Mabe (1924-1997) e Tomie 

Ohtake (1913) aproximam-se de outra linha do abstracionismo conhecido como lírico, 

que é aquele tipo de abstracionismo inconsciente que se baseia no instintivo, que teve 

seus seguidores posteriormente em Cicero Dias (1907-2003) e Antonio Bandeira (1922-

1967). Nos anos 80, houve uma apropriação tardia da obra de Kooning na produção de 

Jorge Guinle (1947-1987). O pós-minimalismo, por sua vez, ressoa em obras de Carlos 

Fajardo (1941), José Resende (1945) e Ana Maria Tavares (1958). Outros artistas 

abstratos brasileiros surgiram, sempre tendo uma aproximação com o abstracionismo e 

suas várias vertentes, também apresentando características únicas do lugar em que está 

se apresentando, por isso a vasta gama de variações e seguidores, que podem 

caracterizar não somente um movimento, como toda uma época de artistas e da Arte de 

seu tempo. 
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Figura 10 – Tomie Ohtake e seus cinco irmãos, ainda no Japão. 

2. TOMIE OHTAKE 

2.1 Quem foi Tomie Ohtake? (Biografia) 

  Tomie Ohtake (1913-2015) foi uma artista nipo-brasileira que nasce no Japão 

no dia 21 de Novembro de 1913, em Kyoto. Filha de Inosuke Nakakubo e Kimi 

Nakakubo passa toda a infância no seu país de origem (Figura 10), recebendo uma 

educação tradicionalmente japonesa, até o ano de 1936, quando viaja para visitar um 

dos seus cinco irmãos que já estava instalado no Brasil, Teinosuke Nakakubo (Figura 

11) e acaba não podendo retornar para o Japão devido a Guerra do Pacífico (1937-

1945), disputa que acontecia contra o seu país e a China.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tomie Ohtake criou mais de 30 obras para ruas e edifícios de várias cidades. Disponível em: 

<https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/Tomie-Ohtake-criou-mais-de-30-obras-para-ruas-e-edificios-de-varias-

cidades/>. Acesso em 24 de Julho de 2019. 
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Figura 11 - Tomie Ohtake com seu irmão mais novo, Teinosuke Nakakubo, no navio em que chegou do Japão 

em 1936. 

Figura 12 - Tomie e o marido, Ushio Ohtake. 

Fonte: Morre Tomie Ohtake, 101, grande dama das artes brasileiras. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/entretenimento/morre-tomie-ohtake-101-grande-dama-das-artes-brasileiras/>. Acesso em 

24 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tomie Ohtake criou mais de 30 obras para ruas e edifícios de várias cidades. Disponível em: 

<https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/Tomie-Ohtake-criou-mais-de-30-obras-para-ruas-e-edificios-de-varias-

cidades/>. Acesso em 24 de Julho de 2019. 
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Figura 13 - Tomie Ohtake com os filhos, Ruy e Ricardo, na porta da casa da rua da Paz, na Mooca, onde 

viveu seus primeiros anos em São Paulo. Imagem da década de 1940. 

Neste tempo vivendo na casa do irmão Masutaro, que trabalhava no comércio 

exterior em São Paulo, conhece vários imigrantes, entre eles o Ushio Ohtake agrônomo, 

com o qual se casa em 1936 (Figura 12), tendo após dois anos os filhos, Ruy Ohtake 

que nasce em 1938 e Ricardo Ohtake que nasce em 1942 (Figuras 13 e 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seus filhos ganharão renome no Brasil, sendo Ruy Ohtake
21

 como arquiteto 

conhecido por criar vários edifícios na cidade de São Paulo, como também por ser 

responsável em produzir em Novembro de 2001, o “Instituto Tomie Ohtake” que hoje é 

considerado uma das principais instituições brasileiras que promove e investe em 

exposições e produção de Arte Contemporânea brasileira e internacional. E Ricardo 

Ohtake
22

, que atualmente é diretor do “Instituto Tomie Ohtake”, criado por seu irmão 

em homenagem a sua mãe, é muito conhecido por ser designer gráfico, projetando 

                                                           
21

 RUY Ohtake. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa200341/ruy-ohtake>. 

Acesso em: 25 de Jun. 2019. 
22

 RICARDO Ohtake. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1620/ricardo-ohtake>. 

Acesso em: 25 de Jun. 2019. 

Fonte: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/morre-tomie-ohtake-101-grande-dama-das-artes-

brasileiras/>. Acesso em 24 de Julho de 2019. 
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Fonte: Morre Tomie Ohtake, 101, grande dama das artes brasileiras. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/entretenimento/morre-tomie-ohtake-101-grande-dama-das-artes-brasileiras/>. Acesso em 24 

de Julho de 2019. 

Figura 14 - Tomie Ohtake e os filhos Ruy e Ricardo quando crianças. 

vários dos objetos do Instituto, onde também podemos encontrar exposições 

permanentes de seus objetos projetados por ele. 

Ricardo foi também no ano de 1993, Secretário Estadual de Cultura de São 

Paulo, onde buscou criar mecanismos para desenvolver as várias áreas da cultura, 

especialmente promovendo ações para formação e aperfeiçoamento de artistas, criando 

novas oficinas e escolas, e fundando novos museus. Muitos dos programas 

estabelecidos ali tiveram impacto duradouro ou são iniciativas inovadoras até hoje.       

Em 1952, Tomie Ohtake conhece o artista japonês Keiya Sugano (1909 - 1963), 

que por um período de um mês dá aulas a artista. Keiya estava em São Paulo a convite 

do crítico Osório César (1895 – 1979) para expor no MAM – SP, e coincidentemente se 

hospedou na casa da família Ohtake (Figura 15), isso porque anteriormente já havia  

 visitado várias casas da comunidade nipônica. Como retribuição da hospedagem 

oferecida organizava aulas de desenho e pintura. 

(...) rememora a artista: “O grupo se reuniu na sala de minha casa, na rua da 

Paz, na Mooca, durante aproximadamente um mês, sempre aos sábados à 

tarde. As aulas eram extremamente livres, iniciavam-se com desenhos a lápis 

sobre papel, cópia de flores, frutas ou alguém posando. Depois, esses 
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Fonte: Morre Tomie Ohtake, 101, grande dama das artes brasileiras. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/entretenimento/morre-tomie-ohtake-101-grande-dama-das-artes-brasileiras/>. Acesso 

em 24 de Julho de 2019. 

desenhos eram levados à tela, inicialmente em carvão, depois pintados a óleo. 

Saíamos também para pintar paisagens, íamos ao Horto Florestal, tendo a 

cidade ao fundo. Sugano, no final de cada aula, conversava sobre os trabalhos 

feitos no dia, dispostos à sua frente” (SIMIONI, 2013, p.20). 

Keiya logo percebeu o talento de Tomie e a incentiva a se aprimorar, a artista 

lembra-se de compartilhar suas preocupações com Sugano, sobre sua idade e também 

com os cuidados do lar e dos filhos, ele a respondia: “Começa agora, hoje mesmo! 

Criança cresce sozinha” (SIMIONI, 2013, p.20). E foi assim que Ohtake começou sua 

carreira artística logo quando completava 38 anos. 

No início de sua carreira a artista se aproximava da estética figurativa, e 

representava principalmente as paisagens que a rodeavam em São Paulo (Figura 16), se 

aproximando muito de temas recorrentes ao grupo de artistas de Santa Helena
23

, do qual 

                                                           
23

 " Santa Helena surge da união espontânea de alguns artistas utilizam salas como ateliê no Palacete 

Santa Helena, antigo edifício na Praça da Sé, em São Paulo, a partir de meados de 1934 (...) O ambiente 

criado nas salas de trabalho é de troca mútua, dividindo-se os conhecimentos técnicos de pintura e as 

sessões de modelo vivo, decidindo sobre a remessa de obras aos salões e organizando as famosas 

excursões de fim de semana aos subúrbios da cidade para execução da pintura ao ar livre". GRUPO, 

Santa Helena. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo520054/grupo-santa-helena>. 

Acesso em: 25 de Jun. 2019. 

Figura 15 - Tomie Ohtake e o artista japonês Keiya Sugano, década de 1950. 
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participava artistas imigrantes importantes de seu tempo como Alfredo Volpi (1896-

1988) e Aldo Bonadei (1906-1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo tendo conhecimento e proximidade com o Grupo Santa Helena, será 

com o Grupo Seibi (de artistas de origem nipo-brasileira), que a artista Tomie Ohtake 

irá se filiar. Eles organizaram a primeira exposição em 1938, porém devido ao início da 

2ª Guerra Mundial (1939 a 1945) e da perseguição que ocorreu na Ditadura de Getúlio 

Vargas (1937–1945), conhecido também como Estado Novo, essas manifestações 

coletivas foram proibidas.  

Somente no ano de 1947, que retornará as atividades do Grupo Seibi, 

incorporando novos integrantes importantes como Takeshi Suzuki (1928 – 1987) e 

Manu Mabe (1924 – 1997). Neste período, Tomie Ohtake já se destacava nas 

exposições realizadas, não somente por seus trabalhos artísticos, mas também por 

participar de um ambiente predominantemente masculino. Será neste período também 

que a artista começa a tender a abstração em suas obras e pinturas e por isso mesmo se 

destacando em seu estilo. 

Fonte: OHTAKE, Tomie. Sem Título, 1953. 54x65 cm. Óleo sobre tela. Coleção Particular. 

Figura 16 - Primeiras obras de Tomie Ohtake, paisagem de São Paulo. 
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Entre os anos de 1959 e 1962, Tomie começa a desenvolver uma série chamada 

por ela de “Pinturas Cegas”, essas pinturas as quais eram produzidas com a artista de 

olhos vendados de maneira totalmente experimental e intuitiva. Começa se dedicar a 

pintura e as gravuras, e a partir de 1968 se naturaliza como brasileira. Neste mesmo ano 

expõe na “Pan American Union”, em Washington, e no “Brazilian Trade Bureau”, em 

Nova York. Em 1974 e 1979, recebe o “Prêmio de Melhor Pintor do Ano” da 

Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) em São Paulo.  

Nestes mesmos anos participa da mostra “Women Artists in Washington 

Collections”, na Universidade de Maryland. E em 1979, ganha o Prêmio Museu de Arte 

Moderna na exposição XI Panorama de Arte Atual Brasileira. Neste período a artista já 

não estava mais associada ao Seibi, mesmo assim continua ganhando destaque e 

prestigio em seu trabalho, isso porque, no ano de 1983, ganha o Prêmio “Personalidade 

Artística do Ano”, pela Associação Brasileira dos Críticos de Arte. No mesmo ano o 

MASP, realiza pela primeira vez uma grande retrospectiva de suas obras (Figura 17). 

 A partir do ano de 1985, Tomie Ohtake começa a se dedicar a obras de maior 

porte e públicas, principalmente feitas na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. A 

primeira grande obra da artista é feita em 1984, no Edifício Santa Mônica, na ladeira de 

São Paulo. Em seguida faz no lago Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro a famosa 

“Estrela do Mar” (1985).  

Produz também outras grandes obras, em 1988 uma grande escultura de ferro 

armado feito em ondas, na Avenida 23 de Maio, também em São Paulo. No Metrô da 

Conceição, quatro grandes painéis coloridos produzidos com pastilhas vitrificadas, 

intitulada “As Quatro Estações” (1991). Uma das mais recente feita em 2004 são perfis 

de aço e placas de gesso acartonado, está no Auditório do Parque Ibirapuera, e por isso, 

fazem parte do Acervo da Prefeitura de São Paulo. 

 Em 2008 inaugura duas grandes obras públicas em homenagem ao centenário da 

Imigração Japonesa e em 2014 comemora o seu próprio centenário. Em 2015, com 101 

anos a artista morre de insuficiência cardíaca, deixando para o país ao qual adotou como 

seu, um grande legado artístico e cultural. 

Superando dificuldades e restrições, como a de ser estrangeira, mulher e ter 

se iniciado tardiamente, Tomie Ohtake materializa uma produção inventiva, 

presente em coleções públicas e privadas nacionais e internacionais. A artista 

consolida uma posição de relevo na arte pública do Brasil contemporâneo, 
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transcendendo o espaço dos museus e fazendo-se presente em nossas cidades, 

em nosso cotidiano (SIMIONI, 2013, p.27). 

 

2.2 O abstracionismo na obra de Tomie Ohtake 

Tomie Ohtake se consagra como artista abstrata no Brasil, quando recebe o 

prêmio “Grande Medalha de Ouro no XI Salão Paulista”, em 1962. A adesão de Tomie 

a abstração segundo o crítico João Spinelli (1949 -), provém de suas referências 

nipônicas “no Japão, nunca existiu uma separação rígida, como no mundo ocidental, 

entre figuração e abstração” (SIMIONI, 2013, p.21). Outra razão que alegam a 

abstração da artista é ter sido alfabetizada pelos ideogramas japoneses, o que justificaria 

também algumas figuras abstratas em suas telas remeterem aos kanjis
24

. 

Considerar a ancestralidade é indispensável para entender o processo criativo de 

Tomie Ohtake, isso porque os valores tradicionais orientais de Tomie são adaptados aos 

valores formais ocidentais, trazendo assim um estilo único. Ainda que a origem 

                                                           
24

 Na língua japonesa, sistema de escrita que se utiliza de caracteres chineses, cada qual com um 

significado próprio, mas apresentando mais de uma definição. KANJI, Dicionário Michaelis. Acesso em: 

<http://michaelis.uol.com.br/busca?id=V4pGR>. Disponível em 25 de Junho de 2019. 

Fonte: CARVALHO, Luciana. 11 obras de Tomie Ohtake, ícone das artes no Brasil. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/obras-de-tomie-ohtake-icone-das-artes-no-brasil/>. Acesso 

em 25 de Junho de 2019. 

Figura 17 - Tomie Ohtake em frente a suas obras. 
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imigrante deva ser considerada em sua arte, a artista sempre afirmou ao falar de suas 

obras que: “...embora a sua arte possa sofrer influências orientais, é evidentemente 

ocidental” (SIMIONI, 2013, p.22). 

Porém, diante da ampla produção entre gravuras, esculturas, pinturas, painéis a 

grandes obras públicas, o único termo que pode resumir a obra de Ohtake desde a 

década de 1950 até a sua morte, é a de “artista abstrata”, isso porque é a única 

“expressão suficiente ampla para englobar uma miríade de possibilidades formais e 

simbólicas por ela almejadas.” (SIMIONI, 2013, p.22). Num primeiro momento o 

abstracionismo que ela adere não é aquele que estava em alta como o geométrico 

defendido pelos Concretistas brasileiros, mas sim um abstracionismo inconsciente, 

intuitivo e livre. 

Basta olharmos para a produção abstrata de Tomie (...). Nela, não há rigor da 

linha, a utilidade de princípios geométricos e euclidianos, a negação absoluta 

da expressão individual, mas sim a presença do gesto livre, informal, 

intuitivo, que se materializa numa pincelada solta, orgânica (SIMIONI, 2013, 

p.23). 

 Há também uma afinidade de Tomie com os Tachistas (Manchas), como 

Antônio Bandeira (1922-1967), Wega Nery (1912-2007) e Manu Mabe, que só 

consegue um real destaque e maior valorização dos denominados Tachistas brasileiros 

quando ganha o prêmio de “Pintor Nacional” na V Bienal. A partir de então, estes 

artistas começam a ser respeitados e valorizados em suas linguagens intuitivas, 

orgânicas e expressivas (SIMIONI, 2013, p.23). 

 A produção de Ohtake desponta nesse contesto plástico dos Tachistas, mas não 

permanece apenas nesta linguagem, começa também apresentar pinturas que 

sobressaem este caráter gestual e com pinceladas soltas, ou seja, há nas obras da artista 

uma transição gradual do tachismo para o abstracionismo lírico. Esta característica pode 

ser bem observada na tela “Tranquilidade”, feita em 1956 (Figura 18). “A mancha 

cedeu lugar à linha” (SIMIONI, 2013, p.24). Percebemos claramente que o repertório 

muda despontam retângulos, círculos, quadrados e linhas desconexas oscilantes e 

irregulares. Posteriormente também, vemos uma dimensão cósmicas vindas das formas 

circulares.  

A imperfeição proposital é alcançada por meio de um processo criativo no 

qual a artista emprega recortes e colagens de papéis rasgados com as próprias 

mãos e transportados para as telas. Trata-se de reivindicar um ato orgânico, 
humano, falho, que se contrapõe à tesoura, ao compasso, à linha reta 

emblemas de um tipo de racionalidade (...) tão valorizada pelos artistas 

concretistas dos quais Tomie Ohtake queria, discretamente, se aproximar e se 

distanciar. (SIMIONI, 2013, p.24) 
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Fonte: OHTAKE, Tomie. Sem Título (Tranquilidade), 1956. 

73,2x60 cm. Óleo sobre tela. Acervo do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Processos/Técnicas e suas pesquisas 

 As técnicas e pesquisas de Tomie Ohtake se concentravam principalmente na cor 

e em suas variáveis, tanto que ela utilizava no máximo três tonalidades trazendo 

transparências e profundidades. Para Tomie esta era uma combinação difícil de realizar, 

mas que era representada com maestria pela artista que apresentava um estudo e 

pesquisa da cor profunda, produzindo apenas uma cor com várias possibilidades 

plásticas. 

 Nas telas de Ohtake é quase possível enxergar como a pintura foi produzida 

devido às várias camadas de pinceladas que trazem camadas plana e tridimensionais que 

podem determinar a dimensão para o fundo da tela. É com grande aptidão e talento que 

a artista atingia resultados exponenciais com uma escala cromática que sempre era 

bastante reduzida. 

A pincelada vibrátil, mais toque de extensão, anula ou mesmo destrói a 

precisão da linha curva, resultando em formas que se dissipam, envoltas que 

estão numa matéria grossa, nublada, nuviosa. E não por acaso, a artista 

Figura 18 - Obra Tranquilidade demonstra bem a transição entre as obras tachistas 

antes produzidas por Tomie e as linhas irregulares que passa a ser sua grande marca 

registrada. 
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substitui a opacidade corpórea do óleo pelo acrílico que favorece as 

transparências e veladuras (SIMIONI, 2013, p.86). 

 Outra característica das obras da artista que a princípio estava muito presentes 

nas pinturas, mas que depois foram passadas como característica importante nos 

monumentos públicos feitos pela artista é a da leveza da linha em materiais 

considerados pesados. Nas telas as linhas apareciam quase como uma síntese da tensão 

entre as tradições orientais e ocidentais (Figura 19), como incisões caligráficas, sendo 

uma abstração do puro gesto, sendo a linha a pura expressão. 

Não lhe importa tanto a obra como um fim, mas sim como meio, um processo 

corpóreo. Tomie distancia-se da crença no artista como sujeito capaz de 

apreender o mundo, torna-lo objeto de sua representação. Seu instrumento 

principal é o gesto, o qual não faz sentido em si mesmo, pois a finalidade 

última não se encontra na afirmação individual da subjetividade do próprio 

artista. Sua mão obedece, parcimoniosamente, a uma visão holística do ato de 

pintar como realização de uma ideia por meio de formas visuais lentamente 

elaboradas. (SIMIONI, 2013, p.42) 

 
Fonte: OHTAKE, Tomie. As Ondas, 2014. Perfis de aço e placas de gesso acartonado. Acervo da Prefeitura 

de Santos/SP. 

Figura 19 - Obra feita em homenagem ao centenário de imigração japonesa, na orla de Santos/SP. 
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3. ANIMAÇÃO 

  3.1 Animações Experimentais 

Quando o cinema e a animação começam a se industrializar a Animação 

Experimental nasce, tendo uma produção que percorre um caminho contrário à 

animação mais popular conhecida também como comercial. Este tipo de animação é 

caracterizado por ser uma produção independente, de baixo orçamento, possuindo 

inovação de técnicas, experimentação de materiais e consequente grande liberdade 

artística. Será da própria experiência provinda dos movimentos modernistas como o 

dadaísmo e o abstracionismo que esta linguagem surgirá: 

Hans Richter (nascido em 1888, actualmente professor de técnica 

cinematográfica no City College de Nova Iorque), que tinha pertencido ao 

grupo Dada de Zurique, adere em 1921 ao <<De Stijl>>, e realiza o seu 

primeiro filme abstracto, Ritmo, inspirado nas formas neo-plásticas. Antes 

desta tentativa, um amigo de Richter e também ex-membro do grupo Dada de 

Zurique, o sueco Viking Eggeling (1880-1925), tinha realizado pesquisas 

análogas. (VALLIER, 1980, p.155) 

Vemos o termo “Animação Experimental” ser consolidado no período dos anos 

setenta, e por isto, utilizado pela primeira vez como uma linguagem, em um dos raros 

livros que fala especificamente sobre o assunto “Experimental Animation - An 

Illustrated Anthology”, do professor, pesquisador, animador experimental e artista 

plástico Robert Russet (1976) e da artista plástica e também animadora experimental 

Cecile Starr (1976). Neste nos é mostrado uma coleção de entrevistas e relatos de mais 

de cinquenta artistas das décadas de 1960 e 1970, que produziam animações 

experimentais. Será a partir desta publicação que vemos o termo de “Animação 

Experimental” ser utilizada por outros pesquisadores e estudiosos da área. Por isto este 

tem uma grande importância histórica no entendimento da linguagem da Animação 

Experimental, já que será ele o grande propulsor do estudo e teorização deste tipo de 

animação artística que até então só era produzida de forma intuitiva e nunca classificada 

e entendida como uma linguagem artística. 

Em 1919, começara a pintar rolos de imagens, a partir das quais fez um filme 

abstracto, A Sinfonia Diagonal, apresentado em Berlim, em 1922. Este filme, 

realizado como o de apresentado em Berlim, em 1922. Este filme, realizado 

como o de Ricther, ou seja, segundo o principio do desenho animado 

(filmando imagens previamente pintadas), constitui a experiência mais 

conseguida do cinema abstracto. No entanto, o cinema, arte de massas por 

excelência, poucas influências abstractas sofrerá. Apesar de tudo, em 1924, 

Fernando Léger, com o fotógrafo americano Dupley Murphy, realizará o 

filme abstracto O Ballet Mecânico, utilizado a técnica corrente, ou seja, 

filmando objectos reais, ordenados de forma a criar uma composição 

abstracta. (VALLIER, 1980, p.155) 
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O uso da animação por artistas plásticos representou a flexibilidade que as artes 

plásticas e clássicas possibilitavam, ou seja, a de ultrapassar a fixidez do desenho, da 

pintura e da escultura. Alguns artistas de vanguarda viram na animação a possibilidade 

de ultrapassar os limites das artes tradicionais e inovar por meio desta nova linguagem. 

Esta lógica aconteceu devido à formação destes artistas e animadores, isto porque 

muitos deles frequentaram ou estudaram em escolas de artes aplicadas, Belas-Artes ou 

em cursos universitários de Artes Plásticas. Nos anos de 1920, o historiador da Arte Elie 

Faure (1873-1937) via nesta apropriação a ideia de “Cineplástica”, ou seja, um melhor 

desenvolvimento e aproveitamento dos recursos plásticos de um filme (DENIS, 2010, 

p.52). 

Cedo, no século XX, a técnica da imagem interessou os artistas oriundos da 

pintura ou do desenho, aparecendo como uma forma possível de ultrapassar a 

pintura "moderna" (sobretudo o cubismo), na altura já clássica, e, portanto 

reacionária. O gosto pelo movimento e pela velocidade propaga-se em todas as 

vanguardas. (DENIS, 2010, p.59). 

 

  É na Alemanha na cidade de Weimar, logo após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) que surgem os primeiros filmes vanguardistas. Neste momento, os artistas 

giravam em torno da abstração com trabalhos que seguiam a corrente do 

Construtivismo, da Bauhaus e de artistas como Kandinsky (1866-1944), Malevitch 

(1878-1935) e Mondrian (1872-1944), e mais tarde do movimento Dadaísta, procurando 

nas técnicas experimentais da animação elementos que faltavam à pintura e ao desenho. 

Estes pintores e animadores criaram técnicas que foram muito utilizadas na animação 

experimental, como a animação de areia e de sabão, e também a pintura em vidro de 

Walther Ruttmann (1887-1941), a animação de recortes de Oskar Fischinger (1900-

1967), a animação de ecrâ de alfinetes
25

 de Alexeieff (1901-1982), como também a 

animação de sombras de Lotte Reiniger (1899-1981) (DENIS, 2010, p.60-61). 

 As primeiras animações realizadas foram essencialmente abstratas feitas por 

artistas vanguardistas que não utilizavam a forma do realismo fotográfico, e sim 

constituíam uma animação totalmente afastada da representação do real (DENIS, 2010, 

p.61). Foram nestas primeiras animações também, que a experimentação com formas 

abstratas acompanhadas ritmicamente por músicas apareceram trazendo uma pesquisa 

constante em torno da música e inaugurando assim uma nova linguagem para a arte 

(DENIS, 2010, p.61).     

                                                           
25

 “A técnica do ecrã de alfinetes é de emprego muito moroso, com um resultado mais próximo da 

aquatinta do que da gravura em pedra ou madeira, sendo o objetivo de Alexeieff, precisamente, o de 

tornar os contornos esbatidos.” (DENIS, 2010, p.62). 
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Para além de ser uma técnica que permite à pintura animar-se para ganhar vida 

e extravasar o espaço da galeria, ou até ultrapassar a própria pintura, a 

animação foi também utilizada nas vanguardas com o objetivo de perverter o 

real. Através da técnica imagem a imagem, a filmagem real é "transformada", 

para permitir ao espetador aceder a um estado de sonho ou criticar a sociedade 

e o mundo da arte. Esta utilização da animação deverá ser relacionada com o 

gosto das vanguardas europeias, mas também russas, pelo cinema popular, 

pelas comédias, pelo slapstick e filmes de género. (DENIS, 2010, p.63-64). 

 Além do movimento abstrato outras vanguardas modernistas desenvolveram 

produções animadas, como exemplo o movimento Surrealista com o filme produzido 

por Man Ray (1890-1976) em 1923, chamado “O retorno a razão”. A animação 

apresenta diversos objetos como: pregos, grandes engrenagens, um carrossel e o corpo 

de uma mulher apresentados de maneira totalmente surreal. No curta, “Man Ray utiliza 

pela primeira vez a sua técnica dos raiogramas
26

 que permitem trabalhar a matéria 

cinematográfica como uma simples matéria fotográfica.” (DENIS, 2010, p.64). Por seus 

elementos e crítica, é um filme experimental de grande importância para a história da 

animação artística.  

3.2 Como o experimento pode auxiliar no entendimento das produções audiovisuais? 

 Como percebido nas produções de animações de vanguardas produzidas na 

década de 1920 a 1960, a experimentação é uma constante tanto na poética dos artistas 

como também no surgimento de novas linguagens artísticas, como no caso da Animação 

Experimental. No entanto porque será ela tão importante para auxiliar no entendimento 

da produção audiovisual atual? Se nos remetermos ao início da animação em seus 

brinquedos ópticos como: a Lanterna Mágica (1645), o Taumatroscópio (1825), o 

Fenaquistoscópio (1828-1832), o Praxinoscópio (1825), o Zootroscópio (1834), nas 

experimentações feitas por Émile Reynauld ao agregar junto ao “práxinoscópio” um 

projetor de imagens, e criar assim um novo instrumento óptico (RUSSET; STARR, 

1976, p.32), entre outros, percebemos o consequentemente aperfeiçoamento destes 

dispositivos ópticos, até chegar ao Cinetoscópio (1891) que finalmente se desenvolve 

no cinema que conhecemos atualmente. Por isto, podemos considerar que toda produção 

comercial já foi experimental, ou seja, todo tipo de produção audiovisual necessitou 

primeiro da experimentação para depois se estabelecer. 

 

                                                           
26

 Fotograma ou Raiografia é uma técnica fotográfica desenvolvida por Man Ray. Na raiografia, são 

produzidos fotogramas, que são imagens obtidas através do posicionamento de objetos diretamente sobre 

do papel fotográfico, produzindo um registro direto e único da forma deste objeto, assim como de sua 

própria sombra. 
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Figura 20 - Livro didático “Por toda pArte” para os 7º anos 

4. A ANIMAÇÃO NOS DOCUMENTOS NACIONAIS 

 4.1 O que é pedido e apresentado nestes documentos? 

Estes são os conteúdos previstos que estão nos currículos do Estado de São 

Paulo, para o Ensino Fundamental II, nos anos de 6º a 7º Série e também mais 

especificamente nos conteúdos do Ensino Médio: 

2ª- Série do Ensino Médio - Tempo de fazer, gestando o mostrar - Conteúdos: 

• O desenho de animação; Habilidades: • Operar com diferentes 

procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou processos 

colaborativos. (Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e 

suas tecnologias, 2012, 220). 

Podemos perceber também que é a apresentação do início da animação ou do 

Pré-Cinema e dos Brinquedos Ópticos que é pedido e sugerido pelos livros didáticos 

disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo, para a descrição do que é o 

audiovisual e a introdução das Tecnologias Digitais de Informação (TDCI), exigidas 

nos currículos escolares do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Como podemos ver 

no livro atualmente utilizado pelos 7º Ano e Ensino Médio (Volume Único), 

distribuídos para todas as escolas Estaduais Paulistas (Figuras 20, 21, 22 e 23). 

 Fonte: Livro didático “Por toda pArte” 7º ano/ Solange dos Santos Utuari Ferrari...[et al.]. 1. ed. - São 

Paulo: FDT, 2015. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Projeto Audiovisual “Projeto Mosaico: Arte: Ensino Fundamental”. 7º ano 

Fonte: Livro didático “Projeto Mosaico: Arte: Ensino Fundamental. 7º ano – Anos Finais.” 1ª ed. – São 

Paulo: Scipione, 2015. 

Figura 22- – Livro “Projeto Mosaico: Arte: Ensino Fundamental. 7º ano 

Fonte: Livro didático “Projeto Mosaico: Arte: Ensino Fundamental. 7º ano – Anos Finais.” 1ª ed. – São 

Paulo: Scipione, 2015. 
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4.2 Como este projeto se adequa ao que é pedido nos documentos nacionais e currículos 

de Artes do Estado de São Paulo 

 Este projeto se adequa aos conteúdos em vários aspectos, primeiro por se 

adequar a experimentação com formas, cor e linhas, elementos primordiais e constantes 

nas obras abstratas da artista Tomie Ohtake como antes apresentado, na pesquisa e 

técnica desenvolvida pela artista. Podemos encontrar estes conteúdos sendo exigidos 

nos novos currículos e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

6ª- Série/7º- Ano do Ensino Fundamental - Conteúdos: • A linha e a forma 

como elemento e registro nas linguagens artísticas; Habilidades: • A linha 

como um dos elementos formais da visualidade. (...) Conteúdos: • 

Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação; 

Habilidades: Operar com percursos de experimentação nos processos de 

criação de linguagens artísticas. (...) Conteúdos: Temáticas que se revelam 

pelas formas; Habilidades: • Identificar temáticas em obras de arte por meio 

da relação entre forma e conteúdo. (Currículo do Estado de São Paulo: 

Linguagens, códigos e suas tecnologias, 2012, 203-209). 

 No entanto encontramos também as tecnologias digitais de informação 

referenciados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na disciplina de Arte, que 

especifica a introdução destes conteúdos dados para os mesmo anos do Ensino 

Fundamental II, entre os antigos 5º e 8º anos. 

Fonte: Livro Didático de Volume Único distribuído para os Ensinos Médios; “Arte em Interação” - 2ª 

ed. - São Paulo: IBEP, 2016. 

Figura 23 – Livro Volume Único distribuído para os Ensinos Médios 
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 As artes visuais, além das formas tradicionais – pintura, escultura, desenho, 

gravura, arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe -, incluem outras 

modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações 

estéticas do século XX: fotografia, moda, artes gráficas, cinema, televisão, 

vídeo, computação, performance, holografia, desenho industrial, arte em 

computador (BRASIL, 1998, p.63). 

5. EXPERIÊNCIAS COM ANIMAÇÃO – NACIONAIS E NO EXTERIOR 

 5.1 Relatos e exemplos de casos de estudo da aplicação da Animação em sala de 

aula. 

 São vários os relatos bem sucedidos do uso de animação em sala de aula, tanto 

no âmbito nacional como no exterior que tiveram resultados positivos e produtivos. Um 

desses exemplos é do professor Daniel de Oliveira e da professora Lenita Ferreira
27

 da 

cidade do Rio de Janeiro que utilizaram a animação como instrumento de alfabetização 

de uma sala da pré-escola, por meio da construção coletiva de curtas-metragens de 

animação. Os alunos destes professores possuíam um interesse aguçado para desenhos 

animados e por isso estes docentes resolveram utilizar em seu favor esta disposição, o 

trabalho foi feito em três etapas a primeira de apreciação de curtas de animação, 

segundo de produção de animações com a primeira letra da palavra em que estava se 

aprendendo e a última a exposição dos curtas para o corpo docente e discente escolar.  

(...) o fato de as crianças e os jovens serem criativos e nativos digitais ajudou 

muito na aplicação do projeto. (...) Os alunos puderam sair do lugar de 

consumidores de mídias e experimentar o outro lugar: o de produtores, 

aprendendo parte das técnicas específicas de animação de desenhos 

desvendando parcialmente o mistério desse universo (OLIVEIRA, 2013, p.8). 

Outro projeto que teve bons resultados do uso da animação como 

ensino/aprendizagem foi o da produção do filme “Do Rio Papa-couves ao toque do 

pandeiro” 
28

, o vídeo foi produzido com a participação de cerca de trinta alunos, com 

faixa etária de cinco e quinze anos e foi ganhador do “Prêmio Anísio Teixeira” de 2006 

na categoria “Tecnologia em Educação”, promovido pelo Centro de Referência da 

Educação Pública da Cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Educação. O 

filme coordenado pelo animador experimental Marcos Magalhães (1958 -) e 

                                                           
27

 OLIVEIRA, Daniel de; FERREIRA, Lenita. Entre as múltiplas linguagens, os curtas na escola: 

experimentando a relação de autoria na alfabetização com a produção de animações, 2013. SME-

RJ. 9 p. 

 
28

 WILNER, Renata. “Do Rio Papa-Couves Ao Toque Do Pandeiro”: Uma Experiência De Animação 

No Núcleo de Arte Avenida dos Desfiles, 2006. Coletânea – Prêmio Anísio Teixeira 2006. Organização: 

Centro de Referência da Educação Pública da Cidade do Rio de Janeiro. Centro de Referência da 

Educação Pública da Cidade do Rio de Janeiro - PRÊMIO ANÍSIO TEIXEIRA 2006. Categoria: 

Tecnologia em Educação. Rio de Janeiro – E/CREP, 2007. Monografia publicada em: ISBN 978-85-

60823-01-7. 
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coordenador do festival Anima Mundi, junto com a professora Maria Eloá Ferreira Nery 

Moreira, fez parte de uma oficina do Núcleo de Arte da Avenida dos Desfiles, mas que 

deu um grande resultado com a premiação e valorização do trabalho feito pelos alunos 

em conjunto. 

 Podemos citar ainda outro projeto que está dando bons frutos o “Anima Escola”, 

criado pela equipe do Festival Anima Mundi, que oferece oficinas e cursos a professores 

e alunos, e também para quem possui interesse no assunto. O projeto funciona há 

dezesseis anos, já tendo beneficiado mais de 2.800 professores e 15.000 alunos na 

cidade do Rio de Janeiro e em diversas outras regiões do Brasil
29

. 

 Na Alemanha outro projeto mostra a viabilização da utilização da animação em 

projetos escolares como a transformação da versão impressa do Atlas Nacional Alemão 

em sua versão eletrônica por meio do programa “ESPERE”, uma unidade de 

aprendizado da Internet financiada pela União Europeia para geografia climática. Outra 

tecnologia também utilizada intitulada “Americanway”, ou "Educação e 

Entretenimento", em que o governo apoia a abordagem interativa da Internet para fazer 

mapas e aprender geografia teve um efeito didático excelente e somente foi alcançado 

através da implantação dos mapas animados. Exemplos são extraídos do Atlas Nacional 

Alemão e pode servir para ensinar qualquer matéria que lide com mudanças no espaço e 

no tempo, como história, ciências sociais, geografia ou certos aspectos das ciências 

naturais
30

. 

O último exemplo que podemos citar é o projeto aplicado na Escócia através de 

um estudo feito com crianças do estudo primário (de 4º a 7º anos), foi analisada a 

eficiência da didática da construção de jogos nas aulas de Física, o professor utilizou 

como ferramenta didática o site "Scratch" que possibilita a programação de pequenos 

jogos e animações. A experiência se mostrou muito eficiente, pois os alunos receberam 

                                                           
29

 MAGALHÃES. Marcos. Cartilha Anima Escola - Técnicas de animação para professores e alunos. 

2ª Edição - Rio de Janeiro: IDEIA - Instituto de Desenvolvimento, Estudo e Integração pela Animação, 

2015. 
30

 HANEWINKEL, Christian; TZSCHASCHEL, Sabine. Teaching with Animated Maps – The use of 

the German National Atlas for Schools; 2005. Disponível em: <http://lazarus.elte.hu/cet/madrid-

2005/hanewinkel-tzschaschel.pdf>. Acesso em 19 de Outubro de 2019. 
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muito bem o projeto e conseguiram realizar alguns programas e jogos, legitimando a 

didática através da animação e programação de jogos de diferentes séries escolares
31

. 
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 WILSON, Amanda; HAINEY, Thomas; CONNOLLY, Thomas.Using Scratch with Primary School 

Children: An Evaluation of Games Constructed to Gauge Understanding of Programming 

Concepts; 2013. International Journal of Game-Based Learning. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/237066768_Using_Scratch_with_Primary_School_Children_

An_Evaluation_of_Games_Constructed_to_Gauge_Understanding_of_Programming_Concepts>. Acesso 

em 19 de Outubro de 2019. 
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CAPITULO II 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

6.1 PREPARO DA AULA 

6.1.1 Como a ideia do projeto surgiu: 

A ideia do projeto surgiu com o entendimento que tanto a poética da artista 

Tomie Ohtake quanto o desenvolvimento de uma Animação Experimental se utilizam 

de conceitos próprios da Arte como a linha, a cor, as formas, a geometria, as texturas e 

manchas, elementos que se mostram muito presentes na linguagem da Abstração, 

próprios também dos trabalhos da artista, como o da experimentação e do imprevisível 

encontrado na Animação Experimental. 

Outro fator importante que foi pensado para a viabilização do projeto eram os 

materiais acessíveis na escola em que seria aplicada a proposta, e em como se utilizar de 

materiais não tecnológicos para apresentar um projeto que apresenta TDIs – 

Tecnologias Digitais da Informação, isso porque foi observado no próprio estágio que o 

acesso a tecnologias dentro de uma escola pública é muito escasso e restrito, sempre 

sendo necessário pedir permissão para uma aula excepcional para a sua realização, o 

que não era a ideia do projeto, pois se pretendia a apresentação de uma proposta que 

pudesse ser aplicada em uma aula cotidiana.  

A solução foi se apropriar dos conceitos do Pré-Cinema e dos Brinquedos 

Ópticos, consequentemente a Animação Experimental se apresentava como a melhor 

representante de uma linguagem artística que poderia tornar atrativa a apresentação dos 

conceitos da abstração dentro de uma aula de Artes. E devido a Animação Experimental 

ter sido mais desenvolvida dentro da linguagem Abstrata, a escolha do artista deveria ir 

de encontro com esta corrente artística. A alternativa de apresentar a artista Tomie 

Ohtake, foi assertiva neste ponto, pois toda a produção de Ohtake possui uma variedade 

grande no desenvolvimento das possibilidades plásticas, além de ser uma artista 

brasileira que mostra a valorização da produção contemporânea atual. 

Outra questão importante para o surgimento da ideia do projeto foi entender o 

que os documentos nacionais e currículos escolares, neste caso o do Estado de São 

Paulo propunham, pois toda a proposta foi desenvolvida em uma escola estadual pública 

paulista. Neste quesito a escolha do início da Animação era exatamente o que se sugeria 

nos livros didáticos oferecidos pelo Governo, além de serem elementos exigidos nos 
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currículos. Por isso, a escolha da 7º série foi também favorável, porque a apresentação 

de conceitos e da linguagem da vanguarda Abstrata é exigida nesta série escolar, o que 

pode condizer também muito bem com a escolha da artista Tomie Ohatake, e com o 

desenvolvimento de suas obras abstratas que trabalham com vários dos aspectos pedidos 

nos currículos dos 7º anos, assim como são retomados no Ensino Médio, podendo ser 

este projeto aplicado tanto no nível do Ensino Fundamental II, quanto no nível do 

Ensino Médio.  

6.1.2 O que foi necessário para a viabilização do projeto 

Para o projeto acontecer foi necessário primeiro pensar em uma proposta que 

previa os recursos que seriam utilizados, além de todo aporte teórico que a embasava. 

Depois foi necessário conversar tanto com a professora responsável pelas aulas de 

Artes, como com a direção da escola para saber se a proposta seria possível de ser 

aplicada na escola. Foi necessário também preparar os materiais que seriam utilizados 

para a aplicação do projeto, como caixas de leites, folhas sulfites, palitos de churrasco, 

tintas, lápis de cor, entre outros. Foram construídos também protótipos dos Brinquedos 

Ópticos e impressões de telas e obras Abstratas da artista Tomie Ohtake, tudo com o 

intuito de ajudar na explicação e ilustração da aula que seria apresentada aos alunos. 

Assim que toda a idealização da proposta foi realizada e todos os materiais 

necessários preparados, a ação do projeto se concretizou na aula teórica com a 

apresentação da artista Tomie Ohtake e posteriormente de suas obras abstratas. Depois 

foi explicado como se iniciou o cinema por meio da apresentação dos protótipos dos 

Brinquedos Ópticos. Foi explicado como uma animação funciona e como muitos 

artistas se utilizavam deste recurso para a produção de obras artísticas feitas em 

audiovisual. Por último, foi apresentada a proposta das caixinhas de leite, onde cada 

aluno recebeu em um saquinho uma caixinha de leite pintada de preto, representando 

uma moldura ou tela para a execução de sua própria criação animada, e um rolo de 

papel que continha no início e fim a impressão de uma tela da artista Tomie Ohtake.  

A proposta se estabeleceu com os alunos se apropriando das representações 

plásticas da artista e criando uma animação no decorrer do rolo de papel, para que assim 

quando o rolo fosse colocado dentro da caixinha de leite pudessem ver em sequência 

uma animação se desenvolvendo no decorrer da fita sulfite que serviu para figurar a 
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própria película de filme que os artistas se utilizavam para desenvolver suas Animações 

Experimentais. 

6.1.3 Conteúdos teóricos utilizados 

Para apresentar a artista Tomie Ohtake e seus trabalhos artísticos, assim como, 

discutir e analisar suas obras foi utilizado o livro: “Tomie Ohtake” de Ana Paula 

Cavalcanti Simioni (2013). Que além de apresentar uma breve biografia da artista, 

identifica as obras mais relevantes de sua carreira. Este livro foi apresentado na própria 

sala de aula e passado para os alunos conhecerem de forma breve a história e produção 

da artista Tomie Ohtake. 

Para abordar especificamente a Animação Experimental, foi utilizado o livro "O 

Cinema de Animação" de Sébastian Denis (2010), que apresenta a Animação 

Experimental de uma perspectiva histórica e de vanguarda artística. Por último, foi 

utilizado o livro didático “Projeto Mosaico: Arte – 7º Ano” de Beá Meira [et al.] (2015),  

apostila utilizada em momentos anteriores pelos alunos e pela professora de Artes em 

outras aulas. Conteúdo didático que ajudou muito a embasar a animação e também 

ilustrar e ambientá-los na proposta que se pretendia apresentar posteriormente. Junto foi 

apresentado o livro que aborda especificamente a animação pedagógica "A Arte da 

Animação" de Raquel Coelho (2000), que foi passado para os alunos folhearem e 

conheceram um pouco da história da Animação. Este livro é totalmente interativo e 

ilustrativo e ajudou muito a instigar os alunos na produção de suas próprias animações 

experimentais. 

6.1.4 Materiais 

Os materiais utilizados na proposta, tirando os teóricos citados anteriormente, 

foram: Caixas de leite, impressões de obras da artista Tomie Ohtake, fitas de folha 

sulfite, palitos de churrasco, e tintas de artesanato nas cores pretas e brancas. Além dos 

materiais que foram utilizados para a ação efetiva do projeto foram feitos de papeis 

impressos, papelão, palitos, lápis, espelho e barbantes os protótipos dos Brinquedos 

ópticos, para a ilustração da proposta. A ideia da utilização de caixas de leite foi com o 

intuído de superar a falta de recursos tecnológicos da escola. Para a execução das 

animações feitas pelos próprios alunos foram utilizados lápis de cor, materiais 

cotidianos mais acessíveis a todos os alunos da escola (Figuras 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 

30). 
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Figura 24 – Caixas de Leite 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 25 – Cortando as Caixas de Leite 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 26 – Caixas de Leite já cortadas. 

Figura 27 – Caixas de Leite pintadas. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 28 – Rolos de folha sulfite. 

Figura 29 – Caixas de Leite Prontas. 
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7. APLICAÇÃO DO PROJETO 

7.1 - Aula 1 – Apresentação de Tomie Ohtake 

Para a aplicação do projeto nos foi concedido um dia inteiro para se dar a 

execução da proposta, ou seja, quatro aulas de 50 minutos cada, tirando o tempo 

concebido para a criação das caixinhas que iriam compor os rolos de animação, como 

estava planejado no pré-projeto apresentado à professora e diretoria da escola. Por isso, 

os primeiros 50 minutos de aula foram dedicados para a apresentação da artista Tomie 

Ohtake e de suas obras abstratas. Mas para isso, foi preciso primeiro explicar o que era 

uma obra abstrata e do que consistia, como era feita, e porque parecia tão fácil de ser 

executada. Para se explicar todos estes conceitos e mostrar que uma obra abstrata não é 

tão fácil de ser feita como o senso comum dos alunos se mostrava de início, foi 

necessário fazer uma comparação entre uma obra de arte Figurativa e uma Abstrata, 

tudo isso estava dentro do projeto idealizado desde o começo. (Figura 31 e 32). 

Foi explicado para os alunos também quem foi a própria Tomie Ohtake e como 

iniciou sua carreira artística produzindo obras totalmente figurativas, principalmente de 

paisagens que a rodeava em São Paulo (Figura 33), mas que depois, isso não foi o 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 30  – Produzindo o material do projeto. 



64 
 

bastante para seu processo artístico. Para ela era preciso muito mais, era necessário 

explorar a tinta com as misturas de cores, as linhas que produziam os desenhos e até 

mesmo as figuras geométricas. Neste momento fui apresentando as impressões tiradas 

por mim das telas da artista e mostrando como ela explorava os elementos da arte 

(Figura 34). Foi dito também que as representações abstratas de Ohtake começaram 

com as pinturas cegas, onde a artista fechava os olhos e de maneira instintiva aplicava 

cores, misturas e texturas nas telas.  

Por último, foi comentado que mesmo que uma obra de arte não represente algo 

que vemos no mundo “real”, como a representação de uma cadeira, por exemplo, não 

deixava de representar algum tipo de realidade, mesmo que não seja palpável. Sabia 

naquele momento que talvez aquela explicação não fosse bem compreendida pelos 

alunos, pois demonstraram que estes conceitos eram ainda muito abstratos pra eles, mas 

tinha a consciência de que na prática este conceito ficaria muito mais claro, como se 

mostrou no decorrer da aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 31 – Apresentando elementos de uma obra Abstrata. 

Figura 32 – Explicando o que é uma obra Abstrata. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 33 – Apresentando a artista Tomie Ohtake. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 34 – Distribuindo as obras de Tomie Ohtake. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7.2 - Aula 2 – O que é Animação? 

Na segunda parte teórica da aula foi apresentado o que é e como se produz uma 

Animação, e para isso foi usado e exemplificado com os brinquedos ópticos. O primeiro 

deles foi o Taumatroscópio (Figura 35), com o qual foi possível explicar a Persistência 

da Visão que consiste em reter por algumas frações de segundo a última imagem que 

vemos enquanto piscamos. Com o brinquedo pude mostrar de maneira concreta que 

uma imagem colocada em sequência em continuidade da primeira pode nos dar a ilusão 

do movimento, elemento essencial para a criação e o nascimento do Cinema e da 

Animação. 

Foi explicado também que o início do cinema veio deste princípio como os 

experimentos do fotógrafo Eadweard J. Muybridge (1830-1904) que ficou conhecido 

por suas tentativas com o uso de múltiplas câmeras para captar o movimento de um 

cavalo (Figura 36). Foram apresentados outros Brinquedos Ópticos também, como o 

Fenaquistoscopio e o Flipbook (Figura 37) para ajudar a melhor exemplificar como 

funciona na prática a ilusão do movimento e consequentemente de uma Animação. 

Depois, foi explicado que alguns artistas plásticos se utilizaram desta tecnologia da 

época para produzir suas próprias obras de arte animadas, por meio de experimentações 

na própria película do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 35 – Explicando sobre a persistência da visão. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 37 – Explicando sobre a ilusão do movimento. 

Figura 36 – Explicando sobre o início do Cinema. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

7.3 - Aula 3 – Preparo e início das produções das animações 

Para o preparo e produção das animações foi exemplificado com desenhos na 

lousa (Figura 38) e dois protótipos feitos de animações experimentais produzidas para 

mostrar o que se esperava dos alunos na proposta exposta (Figura 39 e 40). A escolha 

prévia de fazer as caixinhas antes e não na sala de aula se explica, pois, não era o foco 

do projeto confecção de caixas de leite, mas sim a animação que foi produzida pelos 

alunos. No início muitos alunos travaram pensando no que poderiam fazer, porque a 

maioria se mostrou bastante empolgados com o projeto e por isso queriam ir além do 

que fora proposto. Outros logo iam copiando as formas de Ohtake, uma hora os 

alongando no decorrer do papel ou mudando de lugar as formas. Alguns alunos ainda 

pegavam e rabiscavam mesmo, ainda que tentando não sair da proposta inicial, mas 

experimentando de verdade como os animadores experimentais se propunham a fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Organogramas e exemplo de animações feitas na lousa. 

Figura 39 – Protótipo feito como exemplo da proposta. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

7.4 - Aula 4 – Finalização das animações 

Era esperado que os alunos se apropriassem das formas criadas por Tomie 

Ohtake e por meio das transformações da forma no decorrer da folha entendessem, 

mesmo que de maneira inconsciente, que a abstração se resume em manifestar os 

elementos plásticos que compõem uma obra de arte como a linha, a cor, a forma, a 

textura, o gestual (como no caso da poética de Tomie Ohtake), entre outros. 

Foi surpreendente ver que os alunos compreenderam muito bem a proposta e até 

foram além do que fora pedido. As formas criadas de Tomie Ohtake brincavam no 

decorrer do papel se transformando em outras e novas formas e depois retornavam as 

telas de Ohtake. Alguns alunos inventavam historinhas para as formas, como se elas 

fossem as personagens de suas próprias vidas (Figuras 41, 42, 43, 44, 45 e 46). Esta 

experiência apenas comprovou que mesmo conteúdos complexos como a Abstração e a 

Animação Experimental, podem ser compreendidos e até mesmo devem ser aplicados 

na sala de aula para que haja um real desenvolvimento das potencialidades criadoras de 

todos os alunos, além de um real entendimento do que é uma obra de Arte 

Contemporânea. 

Figura 40 – Mostrando protótipo feito como exemplo da proposta. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Figura 41 – Início da realização pelos alunos da animação experimental com as obras de Tomie Ohtake. 

Figura 42 – Processo da animação experimental com a obra de Tomie Ohtake. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Figura 43 - Inicio do processo da Animação Experimental com obras de Tomie Ohtake. 

Figura 44 – Em processo de produção da Animação Experimental. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Aluno iniciando processo de experimental com lápis de cor. 

Figura 46 - Finalizando processo de animação experimental com a obra de Tomie 

Ohtake. 
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8. EXPOSIÇÃO E RESULTADOS FINAIS 

8.1 Preparo da Exposição 

Primeiro a exposição foi pensada em ser exposta em um espaço em que todos os 

alunos da Escola E.E. Dr. Luiz Zuiani tivessem acesso, e em um segundo momento a 

exposição foi pensada para ser totalmente interativa. A ideia era que os outros alunos 

pudessem não somente ver o que o 7º ano B haviam produzido, mas também pudessem 

pegar, sentir e interagir com os trabalhos feitos. Outro conceito importante a se destacar 

da ideia da exposição era disseminar os conceitos teóricos trabalhados com os alunos, 

para que, mesmo que algum discente que não tenha tido acesso ao projeto e aula, 

pudesse também entender o que é a Animação ou o Pré-Cinema, quem foi Tomie 

Ohtake e experimentar o processo da Animação Experimental levando a ideia das 

caixinhas animadas para casa, por exemplo. (Figuras 47 e 50) 

Foi por este motivo, que a exposição foi montada e separada em três seções. A 

primeira falava um pouco sobre o Pré-Cinema, os Brinquedos Ópticos e a Animação no 

geral. Neste espaço havia além de textos e desenhos informativos os Brinquedos 

Ópticos para que o expectador pudesse pegar e brincar, experimentar e entender como 

funciona a animação (Figuras 48 e 52). No meio da exposição estavam colados na 

parede os trabalhos dos alunos, ou seja, as próprias Animações Experimentais 

produzidas por eles, neste caso o público poderia mexer com os palitinhos e ver a 

animação das obras da Tomie Ohtake acontecendo, além de terem contato direto com 

uma verdadeira Animação Experimental (Figura 49). Na última seção tínhamos as 

obras da Tomie Ohtake, que foram animadas pelos alunos, em um tamanho A3, além de 

informações sobre a artista e sobre a Arte Abstrata (Figura 51).  

8.2 A exposição acontecendo 

A exposição teve uma boa repercussão de todo o ambiente escolar, tanto da 

direção quanto dos alunos, todos respeitaram o trabalho dos colegas e nos três dias em 

que ficaram expostas as caixinhas animadas não houve nenhuma depredação ou estrago 

na exposição. O que foi perceptível também no período em que a exposição estava 

acontecendo foi o orgulho da sala que participou do projeto e o aumento da autoestima 

de muitos alunos, principalmente daqueles em que a professora havia nos comentado 

que não participavam das aulas e tinham dificuldades no desempenho escolar. O que 

pudemos concluir com isso é que expor os trabalhos que os professores estão fazendo só 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

contribui para toda comunidade escolar, tanto no reconhecimento do que o professor 

está fazendo como também mostra o que os alunos estão aprendendo dentro da sala de 

aula é relevante e importante para todos e para eles mesmos. 

8.3 Finalização do Projeto e Relato dos participantes da Escola 

A exposição e o projeto foram tão bem recebidos pela escola que eu e minhas 

colegas de estágio, Erika Gushiken e Nathália Augusto fomos convidadas pela direção 

da escola a oferecer no dia das crianças uma oficina de Animação na Sala de Leitura um 

dia inteiro para os alunos que não participaram do projeto. O que nos foi muito 

prazeroso e gratificante, isso porque a oficina se focou mais no ensino da animação 

mesmo, sem a explicação muito densa de conceitos mais complexos sobre o que é uma 

Arte Abstrata, por exemplo. Na oficina os alunos ficaram livres para escolher o tema 

que mais gostavam e brincar de aprender a animar. 

 

Figura 47 – Exposição Montada. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 48 – Primeira seção da exposição Animação e Pré-Cinema. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Figura 49 - Segunda seção produção das animações experimentais dos alunos com as obras de Tomie Ohtake. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Figura 50 – Terceira seção da exposição obras e apresentação da artista Tomie Ohtake. 

Figura 51 – Exposição inteira montada. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Uma das animações exposta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira obra abstrata surge com o artista Wassily Kandinsky (1866-1944) 

que produz um desenho em aquarela no ano de 1910 onde representa formas e figuras 

que nada rementem ao mundo que o cercava, abandonando totalmente a arte figurativa. 

Este será o início de uma série de experimentos do artista com formas, cores, linhas, 

pontos e elementos plásticos que Kandinsky desenvolve em uma sequência de desenhos 

que dá a criação da linguagem da Abstração. Outros pioneiros surgem no mesmo 

período cada um com uma motivação diferente, mas todos coincidindo com os mesmos 

elementos e conceitos, como Piet Mondrian (1872-1944) que racionaliza o uso da forma 

e da cor, ou de Kazimir Malevich (1879-1935) que por meio de movimento artístico 

Suprematismo (1915) rejeita a experimentação das formas e vai ao minimalismo total da 

cor e dos objetos geométricos, como visto na obra “Quadrado Branco sobre fundo 

Branco” de 1918.  

A segunda fase do Abstracionismo aparece outros artistas como Jean Fautrier 

(1898-1964), Jean Dubuffet (1901-1985), Alberto Burri (1915-1995) e Antoni Tàpies 

(1923-2012). O abstracionismo deste período acaba tornando-se uma linguagem 

acadêmica, onde todas as suas questões plásticas pareciam já estarem discutidas e 

exploradas. No último período ao final da Segunda Guerra Mundial, surge uma 

inovação plástica na Abstração, nos Estados Unidos onde se destacam artistas como 

Jackson Pollock (1912-1956), Willem de Kooning (1904-1997) e Mark Rotkho (1903-

1970), que chamam a Abstração de “Expressionismo Abstrato” tendo a característica 

onde a liberdade e a improvisação impera. 

No Brasil, o Abstracionismo se lança no período da década de 1950 e 1960 onde 

vários nomes de artistas abstratos se destacam, dentre eles dois nipo-brasileiros sendo 

eles Manabu Mabe (1924-1997) e Tomie Ohtake (1913-2015), a última ganhando 

grande destaque no grupo de artistas nipo-brasilieros conhecido como Seibi, e 

posteriormente se destacando por suas características próprias na arte como da 

expressão intuitiva e gestualidade inovadora da linha e da cor, além de camadas de 

texturas de uma única cor, experimentos que a diferenciava e destacava de outros 

artistas de seu período. Mesmo com o inicio da carreira tardia, Tomie Ohtake ganha 

grande projeção nacional e internacional, o que a coloca na posição atual como a grande 

Dama das Artes Brasileiras devido a sua enorme contribuição a Arte Contemporânea 

Brasileira e Abstrata. 
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Conversando com a abstração das obras de Tomie Ohtake a Animação 

Experimental que é uma linguagem plástica artística que lida com o audiovisual, traz 

como contribuição para os artistas uma nova ferramenta para o desenvolvimento de suas 

questões com as linguagens próprias da Arte. Uma produção para ser considerada como 

Animação Experimental necessita trazer três características elementares sendo elas: ser 

uma produção independente, trazer inovação de técnicas, ousadia artística e autoria de 

todo o processo de produção da animação, é um tipo de produção encontrado e 

circulado fora dos meios comerciais, sendo ainda muito vistos em meios alternativos, 

por isso não muito conhecida, mas de uma grande importância para o audiovisual 

artístico e para a Arte Contemporânea. 

Com o intuito de usar a animação como linguagem e instrumento de 

ensino/aprendizagem dos trabalhos da disciplina de Artes, assim como de tornar mais 

atrativo uma linguagem de difícil adesão dos alunos como a Abstração que estes 

conteúdos foram colocados como proposta da atividade escolar deste projeto. Buscando 

trabalhar conteúdos artísticos das obras abstratas de Tomie Ohtake, tendo como 

instrumento pedagógico a animação experimental. Buscou-se neste trabalho mostrar que 

é possível trabalhar com conceitos complexos e de difícil compreensão tornando-os 

atrativos e de melhor entendimento para a maioria. 

Pode ser que não somente tenha tornado mais atrativo os conteúdo de Artes, 

como também, tenha sido um grande colaborador para o aumento do interesse dos 

alunos que participaram do projeto. Porém, este trabalho não pretendeu somente utilizar 

a animação para tornar a abstração um conteúdo mais atrativo, como também trabalhar 

esta linguagem em sua forma experimental. O que se mostrou como grande alternativa 

para melhor compreensão da linguagem artística, como também a de superação da falta 

de recursos tecnológicos e de seu difícil acesso ás várias realidades escolares, 

principalmente as das escolas públicas como foi no caso da escola onde o projeto foi 

aplicado. 

O audiovisual é um campo ainda pouco explorado pelos professores, 

principalmente nas escolas públicas. E isto pode se dar por vários motivos, um deles é a 

falta de recursos materiais tecnológicos, como: televisores, computadores, notebook, 

projetores, e etc. Essa carência de recursos acaba subjugando as atividades que 

trabalham com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) as “Salas 
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de Informática” relegando trabalhos, como a animação, a uma atividade pontual e 

raramente praticada, existindo por isso poucos trabalhos escolares feitos com a 

linguagem em específico.  

Outro motivo que justifica sua singularidade é por ser um conteúdo novo nos 

currículos escolares e estar com uma pequena distância histórica do reconhecimento de 

sua importância nos trabalhos pedagógicos, de forma que se exige em consequência 

uma constante atualização das atividades escolares e grande esforço pedagógico. Neste 

quesito foi possível concluir que mesmo sem recursos tecnológicos na escola como 

televisores, computadores, internet, entre outros, é possível sim trabalhar com 

conteúdos escolares como a Animação. Neste projeto foi trabalhada, por exemplo, a 

animação com os conceitos do Pré-Cinema e dos Brinquedos Ópticos e 

consequentemente também do processo da Persistência da Visão e a Ilusão do 

Movimento, ou seja, de forma indireta foi trabalhada a tecnologia. 

Ao final de todo o projeto foi possível concluir, que reconhecer a importância de 

se incluir atividades que trabalham com a animação, ou no caso desta pesquisa da 

Animação Experimental, é perceber a cultura que nos cerca e o nível que as produções 

audiovisuais alcançaram tanto no âmbito audiovisual, quanto no artístico. E para que 

isso realmente aconteça, é preciso de um reconhecimento do conjunto escolar e também 

de um pertencimento real da escola na sociedade em que esta está inserida. 
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Figura 42 – Processo da animação experimental com a obra de Tomie Ohtake. Fonte: 

Elaborado pela autora. 

Figura 43 – Inicio do processo da Animação Experimental com obras de Tomie 

Ohtake. Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 44 – Em processo de produção da Animação Experimental. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

Figura 45 – Aluno iniciando processo de experimental com lápis de cor. Fonte: 

Elaborado pela autora. 

Figura 46 - Finalizando processo de animação experimental com a obra de Tomie 

Ohtake. Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 47 – Exposição Montada. Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 48 – Primeira seção da exposição Animação e Pré-Cinema. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

Figura 49 - Segunda seção produção das animações experimentais dos alunos com as 

obras de Tomie Ohtake. Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 50 – Terceira seção da exposição obras e apresentação da artista Tomie Ohtake. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 51 – Exposição inteira montada. Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 52 – Uma das animações exposta. Fonte: Elaborado pela autora. 
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