
 

 

Dicas de  estudo: 

O mundo contemporâneo nos traz várias possibilidades de conhecimento, além das aulas expositivas, dos livros, 

revistas, jornais, vivências, sendo assim, recomendo algumas dicas de estudo: 

 1) Você já pensou em estudar assistindo a filmes? Alguns podem ser boas fontes para aprender ou lembrar 

fatos históricos e assuntos importantes. 

- Filme:  Loving Vincent (Com amor Vincent -2017) 

O filme retrata a vida do artista, Foram seis anos de trabalho para que Com Amor, Van Gogh ficasse pronto. 

Mais de 100 artistas pintaram cenários em telas, usando a mesma técnica de Vincent Van Gogh. Enquanto isso, 

atores de verdade eram filmados em estúdio. Depois, o time ilustrou o elenco e seus movimentos. Por fim, 

65.000 frames em pintura foram animados para resultar no belíssimo filme. 

- Filme: Renoir -2012 

O filme retrata os últimos anos de vida do renomado pintor francês Pierre-Auguste Renoir , quando já estava 

doente (sofrendo de artrite reumatóide), abatido em função da morte da esposa e preocupado com filho Jean, 

ferido em campo de batalha, na Primeira Grande Guerra (1914/18). No entanto, o artista ganha novo vigor com 

a chegada da bela e jovem Andrée Heuschiling, que vem para posar para ele. 

-Filme: Rembrandt - 1936 

Esse filme retrata a vida de Rembrandt Van Rijn em sua casa em Amsterdã por volta de 1642. Suas pinturas 

alegóricas foram tomadas por um tom sombrio e escuro logo após a morte de sua companheira e musa.  

- Filme: Lixo Extraordinário 

Documentário sobre o desdobramento do trabalho de dois anos do artista plástico brasileiro Vick Muniz em um 

aterro sanitário no Rio de janeiro. O filme mostra o estatuto da arte e a questão do lixo na sociedade 

contemporânea, o árduo trabalho realizado pelos catadores e a possibilidade de transformação que a mudança 

da percepção artística pode proporcionar. Levando-se em conta tais aspectos, recomenda-se a participação de 

diferentes disciplinas. 

- Filme: Basquiat, Traços de uma vida.(1996) 

O filme retrata a vida de Jean-Michel Basquiat, um morador de rua que foi descoberto por Andy Warhol e 

tornou-se uma das principais figuras do cenário artístico da década de 1980. 

- Filme: Um tiro para Andy Warhol - 1996 

O filme conta a história de uma feminista radical que ficou famosa após atirar em Andy Warol, o ícone da arte 

pop. 

- Filme: Metamorfose-2013 

Documentário sobre a vida e a obra do artista gráfico Maurice Cornelius. Escher, o mago da perspectiva, cujo 

objetivo era exprimir suas idéias com clareza, fazendo uma análise dos padrões geométricos de seus trabalhos 

de xilografia, da sua maneira revolucionária de utilizar a ilusão de ótica e até de produtos publicitários. 

- Filme: Word and pictures-2014 



Em uma escola secundária, começa uma guerra entre dois professores: Jack Marcus (Clive Owen), escritor de 

sucesso e professor de literatura, e Dina Delsanto (Juliette Binoche), pintora e professora de artes plásticas. 

Enquanto ele acredita que as palavras são mais importantes do que as imagens, ela afirma a supremacia das 

fotos e dos quadros. À medida que o embate dos dois se transforma em romance, os alunos tentam descobrir 

qual linguagem é mais importante. 

- Filme: A dama dourada-2015 

Na década de 80. Maria Altmann é uma judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que decide lutar contra 

o governo austríaco para recuperar diversas obras de arte que pertenciam à sua família e foram roubadas 

durante o confronto, dentre elas o retrato de sua tia feito pelo artista Gustav Klimt. 

 

2) Você já visitou museus virtualmente? É uma ação muito interessante que você pode fazer a qualquer 

momento e trará melhor conhecimento e entendimento dos museus estudados em classe. Veja algumas 

dicas: 

 Louvre- o mais famoso museu do mundo tem um site completo com história, informações para você navegar, 

fazendo seu próprio roteiro:https://www.louvre.fr 

 Masp – Museu de Arte de São Paulo, é um dos mais importantes museus do nosso país, ícone de eventos 

políticos e culturais da cidade de SP, situado na Av. Paulista. Acesse para saber mais sobre esse Patrimônio 

Cultural brasileiro: https://masp.org.br 

 Bienal Naiff– Realizada pelo Sesc São Paulo desde 1992, na unidade de Piracicaba, a Bienal Naïfs do Brasil foi 

criada com o intuito de privilegiar a participação de artistas cujas obras revelam a produção de arte ingênua, 

espontânea, instintiva, popular, naïf ou naïve, concebidas, em sua maioria, de forma autodidata. Vale a pena 

conferir:http://bienalnaifs.sescsp.org.br/2018. 

 Salão Internacional do Humor de Piracicaba: O Salão Internacional de Humor de Piracicaba surgiu em 1974, 

em meio à ditadura militar. Realizado há 44 anos e considerado um dos Salões mais importantes do mundo 

no universo das artes gráficas, continua cumprindo seu papel na valorização da arte do desenho de humor: 

um espaço de reflexão e fruição do belo, revelando talentos, mostrando os profissionais consagrados e 

resgatando autores e obras históricas. Um ótimo passeio para todas as idades: 

http://salaointernacionaldehumor.com.br. 

3)Seguem os endereços de alguns vídeos mostrados em sala de aula, caso você queira assisti-los ou revê-los. 

São assuntos diversos, muito interessantes, que auxiliam no entendimento de conceitos artísticos, históricos 

e filosóficos.  

 Dove evolution comercial(no you tube) Comercial da Dove mostrando uma modelo no processo 

fotográfico, questionando como a mídia cria o padrão de beleza. Este vídeo foi utilizado como ponto de 

partida para algumas reflexões para os alunos dos 8ºs e 9ºs anos no mês de março/2018. (duração 1’15’’) 

 

 Pré-história – o que querem nos dizer as mãos pintadas dentro de cavernas da pré-história? O vídeo 

mostra informações e suposições foram o ponto de partida para os alunos do EM levantarem suas hipóteses 

sobre esse assunto. Muito interessante, confiram:https://www.youtube.com/watch?v=dfUQQTdgtIQ. 

(duração 5’30’’). 



 

 5 curiosidades sobre o Coliseu (Império Romano) – vídeo de 3’35’’ que conta fatos  interessantes 

sobre o maior anfiteatro já construído, palco de muitas batalhas e massacres. Hoje um dos pontos turísticos 

mais visitados da Itália. 

 

 Lina Bo bardi – você sabia que o MASP (Museu de Arte de são Paulo) foi projetado por uma mulher? 

Conheça um pouco da vida desta importante arquiteta ítalo-brasileira. O vídeo tem duração de 2’37’’, vale 

conferir: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFywDrIpdMc. 

 

 

 

 


