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RESUMO: 

Este artigo relata uma proposta expositiva realizada em um espaço próprio para exposições 
inserido em um colégio público federal em Florianópolis/SC. Teve-se como finalidade 
trabalhar questões relativas à arte contemporânea, através do gênero natureza-morta, 
bastante familiar no campo da arte. Natureza-morta foi o tema gerador da mostra e assim, 
selecionou-se referências de trabalhos de alguns artistas. Como proposta expositiva, 
buscou-se fazer o caminho inverso: selecionamos naturezas-mortas para revivê-las em sua 
integridade material, formas, cores, cheiros, sabores. Inserida um ambiente escolar, a 
mostra caracterizou-se por seu viés pedagógico. Diferentes ações educacionais foram 
desenvolvidas por professores de Arte, em princípio, estendendo-se a professores de outras 
disciplinas, as quais serão aqui relatadas como parte dos efeitos de sentido deste processo. 

Palavras-chave: ação educacional; natureza-morta; arte contemporânea; ensino de Arte. 

 

ABSTRACT: 

This paper reports an exhibition proposal in a specific expositive place inserted in a public 
and federal school in Florianópolis/SC. The aim is to explore issues of contemporary art, 
through the still-life genre, very familiar in the art area. Still life was the theme of the event 
and thus selected references of some artist’s works. As exposition proposal, we tried to do 
the opposite: select still-lifes to revive them in their integrity material, shapes, colors, smells, 
tastes. Entered a school environment, the exhibition was characterized by its pedagogical 
character. Various educational activities were developed by teachers of Art, in principle, 
extending the teachers of other subjects, which will be reported here as of the effects of 
sense of this process. 

Key words: educational action; still life; contemporary art; Art Education. 

 

 

 

Uma experiência, um relato 

É relativamente freqüente que se pressuponha a arte contemporânea como distante 

do público. O distanciamento aqui tratado refere-se não ao caráter exclusivamente 

físico, mas sim a sugestão de não pertencimento e apreensão, de falta de interesse, 

ou de ausência de envolvimento. A relação que se estabelece entre os diferentes 
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tipos de público e a arte contemporânea é foco de estudos e atenção por parte de 

arte/educadores. Pensa-se que há possibilidades de aproximação e muitos trabalhos 

vão ao encontro dessa proposta. No caso de espaços expositivos, nos quais se 

apresentam mostras de arte contemporânea, muitas ações educacionais são 

desenvolvidas tendo-se como meta este propósito. 

Este trabalho se propõe relatar uma experiência expositiva, a qual se objetivou 

trabalhar questões relativas à arte contemporânea, em um espaço próprio para 

exposições e inserido em um colégio público federal. A particularidade deste espaço 

permitiu desenvolver uma proposta curatorial com uma perspectiva educativa – por 

estar no próprio ambiente escolar os próprios professores tornaram-se mediadores 

da exposição, desenvolvendo atividades que não saísse do planejamento das aulas, 

mas associando com as inúmeras possibilidades existentes na exposição. 

“Natureza-viva” foi o título dado a exposição realizada durante um mês, no período 

de 17 de agosto a 17 de setembro de 2009, no Espaço Estético do Colégio de 

Aplicação (CA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A idéia da 

exposição surgiu do desejo de se explorar as características presentes em muitos 

trabalhos de artistas contemporâneos e trazê-los de uma forma mais interativa para 

o ambiente escolar na estrutura de um espaço expositivo.  

Para abrigar a exposição, a escolha do Espaço Estético não foi por acaso. Embora a 

UFSC tenha um Colégio de Aplicação, a mesma não possui cursos de formação de 

professores de Arte; em contrapartida, a UDESC não possui Colégio de Aplicação, 

porém tem a necessidade de campo de estágio para seus alunos de licenciatura.  

Parcerias são estratégias de sobrevivência de instituições contemporâneas, sendo 

muito comuns quando se trata de áreas desprovidas ou carentes, como são, no 

nosso país, a cultura, a arte e a educação. 

O Colégio de Aplicação da UFSC tem recebido como estagiários, há alguns anos, 

estudantes da Licenciatura em Artes da UDESC. Foi através deste vínculo, no final 

de 2008, em reunião conjunta dos professores do Colégio de Aplicação da UFSC 

com a professora que teve seus alunos da UDESC lá estagiando, para avaliar a 

experiência, que a idéia de se fazer uma exposição de membros da UDESC no 

Espaço Estético do Colégio de Aplicação veio à tona. 
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Levar algumas inovações geradas na Universidade, no entendimento da própria 

UDESC, foi considerado ainda pouco como sua parte na parceria, dados os 

benefícios obtidos pelos seus estagiários da Licenciatura em Artes Visuais no CA da 

UFSC.   

Logo foi feita uma proposta pela professora da UDESC a duas de suas orientandas 

de mestrado, objetivando-se desenvolver tal intenção inicial de modo coletivo, em 

consonância com os novos paradigmas da arte contemporânea, entre os quais se 

encontra a diluição da figura do artista, do autor, bem como a efemeridade da obra, 

ou mesmo o questionamento quanto ao conceito de “obra”.  

Conforme Costa (2009), o Espaço Estético do CA apresenta-se como um local 

destinado a diversas manifestações estético-artísticas com a possibilidade de 

abranger a cultura visual ultrapassando os limites da sala de aula, além de ser um 

espaço de passagem, o qual faz parte do cotidiano escolar e é de livre acesso a 

todos.  

Assim, a exposição “Natureza-viva” tinha como tema o seu oposto: a natureza-

morta, porém, o título traz em si a aspiração da proposta de torná-la viva. Em outras 

palavras, a idéia geradora foi a de se vivenciar, criadores e visitantes, o caminho 

inverso daquele da criação do gênero conhecido, em artes visuais, como natureza-

morta. Deste modo, surgiu o título para a mostra: Natureza-Viva. 

A estrutura da mostra  

Para tanto, foram selecionados doze trabalhos artísticos, nove pinturas e uma 

gravura e dois trabalhos contemporâneos, das últimas décadas. As imagens foram 

reproduzidas o mais próximo do original, ou no tamanho ideal para obter qualidade 

na impressão. A partir das imagens, reproduz-se a composição do artista de forma a 

revivificá-las, na sua integridade material: formas, cheiros, cores, sabores. Ou seja, 

em frente às reproduções imagéticas do artista apresentou-se a reprodução real da 

composição proposta no trabalho artístico. Por isso, o critério de seleção das 

imagens foi a viabilidade da reprodução à realidade, no que coube pensar se as 

frutas eram da estação vigente, da região, etc.  



 

2508 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

Entre os doze trabalhos selecionados, as pinturas são: Natureza-morta sobre Trilhos 

(1954) de Milton Dacosta; Natureza-Morta com prato de cerejas (1885-87) de Paul 

Cézanne; Natureza-Morta com Cajus (1986) e Natureza-morta com bananas (1987), 

ambas de Aldemir Martins; Mangas (1951) de José Pancetti; Natureza-morta (1988) 

de Teiiti Suzuki; Natureza-morta (1930) de Cândido Portinari; Natureza-morta (1970) 

de Caetano Somma; O Jardineiro (1590) de Giuseppe Arcimboldo; e a gravura é 

Natureza-morta e estampa (1979) de Carlos Scliar.  Os dois trabalhos 

contemporâneos são as Inserções em Circuitos Ideológicos – 2, Projeto Coca-cola 

(1971) de Cildo Meireles e Talheres (s.d.) de Arthur Bispo do Rosário. 

Além dos trabalhos artísticos, foram acrescentadas duas fotos de animais mortos. O 

gênero natureza-morta acionou a idéia de se explorar, conjuntamente na mostra, a 

questão ambiental, no que diz respeito aos sentidos expandidos e entrecruzados 

dos conceitos de natureza, vida e morte. 

Como elemento informativo e reflexivo, desenvolveu-se um texto para acompanhar a 

mostra e, de alguma forma, mediar questões acerca da proposta curatorial. Fez 

parte também da curadoria uma série de sugestões para os professores 

desenvolverem em sala, deixando-os com ampla liberdade para o planejamento de 

suas aulas, por respeito profissional e por entender que cada um saberia selecionar 

o que ainda não tenha sido trabalhado com seus alunos para, então, fazê-lo.  

Foi criado também um cronograma para a exposição: o dia de olhar (sem tocar); o 

dia de tocar e trocar (quando uma turma será escolhida para reconstruir os arranjos, 

trocando elementos entre os arranjos e criando novos); o terceiro seria o dia do 

comer. Propositadamente, não se preparou um roteiro para mediação, posto que se 

pressupõe uma preparação em sala de aula. Entende-se que uma proposta 

expositiva na qual se volta à educação, a ação educativa não se limita apenas à 

mediação. 

A opção de não se ter um roteiro de mediação, portanto, tem seus porquês, e a 

escolha do lugar para a exposição também vai ao encontro desses objetivos. A 

escola como espaço expositivo possui efeitos de sentido que vão além de um lugar 

para exposição qualquer. A escola viabiliza um entendimento maior e mais direto 

para o espaço expositivo ser compreendido como espaço de conhecimento, 
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aprendizado e reflexão. Ainda possibilita um trabalho de mediação mais prolongado 

e diluído entre professores e educandos, com tempo suficiente para apreensão e 

reflexão, o que se tornou necessário em exposições de arte na contemporaneidade, 

visto sua hibridização e densidade de informações. 

A arte contemporânea 

O autor Fernando Cocchiarale (2007), em seu livro “Quem tem medo de arte 

contemporânea?”, nos apresenta brevemente uma introdução às questões mais 

inquietantes da arte que hoje está defronte de nossos olhos. Ele inicia com a mesma 

pergunta e logo já responde: muitos! 

A maioria diz não entendê-la, por achá-la estranha àquilo que consideram 
arte. Outros, ainda que com conhecimento de causa, seja por 
conservadorismo, seja por preferirem a arte clássica ou por fidelidade 
teórica (paixão, na verdade) à arte moderna. Curioso é que à medida que 
nos aproximamos da atualidade a incompreensão parece crescente. A arte 
pré-moderna parece ser entendida mais facilmente do que a moderna e 
esta última menos arbitrária que a produção contemporânea. 
(COCCHIARALE, 2007, p. 11). 

O autor discorre sobre a necessidade do grande público de ter a palavra como 

mediadora na produção de sentido, sendo essa uma prática generalizada do mundo 

institucional das artes. O que ele coloca em questão é a busca ansiosa pela 

explicação verbal, como se sem a palavra fosse impossível de entendê-la.  

A arte contemporânea, para Cocchiarale (2007), não é um campo especializado 

como foi a arte moderna; busca, no entanto, sua autonomia em relação ao universo 

temático. Inversamente à proposta modernista, a arte contemporânea ultrapassou o 

campo especializado construído pelo modernismo e “passou a buscar uma interface 

com quase todas as outras artes e, mais, com a própria vida, tornando-se uma coisa 

espraiada e contaminada por temas que não são da própria arte” (COCCHIARALE, 

2007, p. 16). 

Já o filósofo Arthur Danto (2006, p. 12) acrescenta que “como a história da arte 

evoluiu internamente, a contemporânea passou a significar uma arte produzida 

dentro de certa estrutura de produção jamais antes vista em toda a história da arte”. 

A eloqüência que a arte contemporânea atingiu certamente está associada pela 

multiplicidade em que se encontra. Assim, não há mais narrativas mestras que 

conduzem a arte na contemporaneidade. 
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As características reiteradas em muitos dos trabalhos artísticos contemporâneos 

muitos vezes acabam por defini-la de alguma maneira. É claro que em meio à 

diversidade exposta na arte contemporânea, muitos exemplos podem ficar de fora 

da generalidade. Na proposta expositiva “Natureza-viva” trabalhou-se com alguns 

conceitos de arte contemporânea, entre os principais, a associação entre arte e 

comida. Existem inúmeras relações entre arte e a matéria perecível e, portanto, 

efêmera, que são os alimentos, mesmo antes do advento da arte contemporânea, 

que privilegia a dessacralização da arte, ou seja, sua inserção na vida cotidiana, 

bem como a “desobjetivação” da arte, entendida como a dessacralização, a 

desconstrução de uma perenidade, o que tem sido concretizado por meio de 

eventos e situações nas quais a arte é tão efêmera quanto a durabilidade das 

questões do cotidiano.  

Coloca-se em questão, na contemporaneidade, mesmo o conceito de “obra” de arte, 

embora, paradoxalmente, as manifestações sejam mais propriamente “obras”, no 

sentido de fazeres, mas nada a ver com obras perenes.  

Proposta curatorial 

Portanto, as conceituações atribuídas à arte contemporânea estão intrinsecamente 

ligadas à proposta curatorial desta exposição relatada, assim como é preponderante 

o viés educacional.  

Afirma-se a existência de certo distanciamento entre público e arte contemporânea 

por se encontrar pesquisas relacionadas ao tema, e, até mesmo, por perceber 

informalmente nos contatos que se tem, com leigos de toda ordem, os quais muitas 

vezes discriminam trabalhos de artistas contemporâneos como não sendo arte, ou 

não tem interesse em visitar exposições cujo objeto não seja arte de artistas 

consagrados. Por outro lado, muitos desses que compõem o chamado grande 

público possui tal distanciamento não por escolha própria, mas por crerem que a 

arte produzida hoje está mais próxima, apenas, dos iniciados, já que frente a ela 

ocorre certo estranhamento, incompreensão e até mesmo repulsa. 

A partir desse pressuposto, fundamentou-se uma proposta de exposição educativa 

em que, através de um tema bastante conhecido e familiar não só ao mundo 

artístico, o gênero natureza-morta, os conceitos referentes à arte contemporânea 
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fossem diluídos de maneira a tornarem-se mais apreensíveis, familiares e, de 

alguma forma, o público conseguisse produzir efeitos de sentido por meio de todos 

os elementos explorados na exposição.  

O gênero natureza-morta foi selecionado como tema para explorarmos o seu oposto, 

a natureza-viva. Para torná-la viva, algumas ações foram estruturadas. Além da 

utilização dos elementos reais pautados nas imagens pictóricas e fotográficas 

eleitas, a interação do público com os trabalhos foi o principal critério propositivo. A 

participação do público era essencial tanto para trabalharmos as questões advindas 

da arte contemporânea, assim como para dar vida à natureza-morta e, 

conseqüentemente, à exposição.  

Além disso, o espaço de abrigo da exposição nos permitiu concebê-la como 

exposição pedagógica. Inserida em um colégio, público, com boa qualidade 

educacional – inclusive referência no estado de Santa Catarina no ensino de Arte, os 

participantes da mostra seriam em grande peso o escolar, mesmo que o Espaço 

Estético seja aberto à comunidade. Assim, idealizou-se uma exposição voltada para 

a participação, que possibilitasse a apropriação do conteúdo através das atividades 

desenvolvidas com os professores de Arte, em princípio, e com extensão a 

professores de outras disciplinas. E também que fosse vivenciada, manuseado os 

alimentos, ingeridos, trocadas as composições e arranjos.  

O público tornar-se-ia participante e autor, e a exposição, efêmera. A estrutura inicial 

da exposição não seria a mesma que a final. O prazo para a mostra seria de um 

mês, mas não sabíamos o resultado, e isso era parte da proposta. Como o 

desenvolvimento das atividades em cima da exposição foi dirigido aos professores, o 

desenrolar de “Natureza-viva” tomou forma a partir deles, alunos, professores, 

comunidade escolar, e por meio dos relatos dos professores e registros fotográficos 

é que se conseguiu documentar o processo expositivo. Por isso, a proposição aberta 

dá margem a resultados diversos, abrangentes, inusitados. 

A exposição ganha vida   

Por se trabalhar com o perecível, foi preponderante optar pela montagem da 

exposição no dia de sua abertura, como também, a preocupação de que os 

alimentos estivessem frescos, detalhe que influenciaria nas futuras ações 
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educativas. Para tanto, contamos com a colaboração de Maria Helena Barbosa, 

mestre pelo PPGAV e uma das arte/educadoras responsáveis pela Ação Educativa 

do Museu de Arte de Santa Catarina (MASC).  

 

Figura 1 – Montagem da Exposição. 
Fonte: Sandra Nunes, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

Como o Espaço Estético fica em um corredor entre algumas salas e área externa, 

durante a montagem ouvia-se com frequência comentários de alunos, professores e 

funcionários que demonstravam curiosidade diante do que estava por vir.  Aos 

poucos o espaço foi sendo tomado pelas “naturezas-vivas”, o que causou grande 

impacto visual, como também, o cheiro exalado pelas frutas foi instigando os 

transeuntes, aguçando outros sentidos.  

Além das imagens, como se destacou anteriormente, foi apresentado na entrada da 

exposição um banner com um texto explicando o conceito de natureza-morta e a 

proposta da exposição em si, que, por sua vez, dialogava com as fotografias de dois 

animais mortos em virtude de desastres ecológicos. 

A relevância dos aspectos formais para compor as naturezas-vivas proporcionou 

uma experiência significativa durante o processo de compra dos alimentos e seleção 

dos demais objetos, bem como, durante a montagem. Cabe destacar que algumas 

naturezas-vivas possuíam elementos completamente distintos das naturezas-mortas 

de referência, diante da dificuldade de encontrá-los, como foi o caso da inexistência 

de cajus nas cores vermelho, verde e amarelo na região de Florianópolis, por este 

motivo, foram substituídos por pimentões (fig. 2). Aproveitou-se desta forma 

provocar, no público, a percepção das diferenças entre imagem e sua 

materialização. 
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Figura 2 – Natureza-Viva a partir da obra “Natureza-Morta com Cajus” de 
Aldemir Martins (1986). Fonte: Maria Helena Barbosa, 2009. 

A solenidade de abertura da exposição e reabertura do Espaço Estético incluiu a 

apresentação musical de dois professores do CA e contou com a participação de 

alunos de séries distintas, do Diretor da escola, professores de diferentes 

instituições e a comunidade em geral. À medida que o público chegava, percebia-se 

o desejo por comer as frutas, comentários sobre cheiros e a vontade de tocar os 

alimentos.  

 

Figura 1 – Abertura da Exposição Natureza-Viva. 
Fonte: Maria Helena Barbosa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

 

Figura 2 – Abertura da Exposição Natureza-Viva. 
Fonte: Maria Helena Barbosa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 
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No que se refere à ação educacional, os textos entregues aos professores de Artes 

Visuais do CA auxiliaram na mediação da exposição, principalmente, para introduzir 

a visitação, a proposta curatorial e a reflexão sobre as questões ambientais. 

Igualmente, procuraram realizar muitas proposições apresentadas no “cronograma 

de atividades”, como foi o caso dos dias específicos para explorar algum sentido ou 

interferir nas naturezas-vivas (fig. 5 e 6).  

 

Figura 3 – Produções a partir da ação educativa “Dia de tocar e trocar”. 
Fonte: Fabíola Búrigo Costa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

 

Figura 4 – Ação educativa “Dia de comer”. 
Fonte: Fabíola Búrigo Costa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

Além disso, os propositores elencaram, como sugestões de mediação, alguns 

aspectos a serem explorados, os quais destacam-se: percepção (exploração de 

cores, cheiros, formas, texturas, dimensões, sabores); exploração de significações e 

sinestesias (tal cheiro lembra o quê? E tal cor? etc); observação do que foi mudado 

na natureza-viva em relação às obras (cajus por pimentões, por ex.); criação de 

naturezas-mortas, desenhando (ou pintando) os modelos naturais expostos; 

distinções entre o bi e o tridimensional; noções sobre cópia, reprodução, releitura, 

recriação; definição do conceito de escolhas (curadoria), dentro de um determinado 

paradigma; relações entre às frutas das naturezas-mortas (frutas características de 
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certas regiões do mundo, temperatura, estações do ano, etc.; e o quanto isso 

interferiu nas substituições nas naturezas-vivas); relações entre natureza-morta e 

morte da natureza (questão ambiental); reflexão sobre a sociedade de consumo e a 

questão ambiental; distinção entre gênero e estilo; aspectos referentes a arte 

contemporânea (presença das banalidades do cotidiano, diluição do mito do artista, 

interatividade - participação do público, efemeridade da “obra”, questionamento dos 

conceitos de obra e de artista, etc). 

A ação educacional foi desenvolvida pelas três professoras de Artes Visuais, em 

turmas diferentes das Séries Iniciais e uma turma de 6a série, onde se buscou 

adequar o planejamento das aulas à exposição. Pelo relato das professoras, 

percebeu-se que antes da visita a exposição (para algumas turmas isso aconteceu 

no dia da abertura) fora feita uma mediação acerca do papel do Espaço Estético no 

CA, seus objetivos e contribuições. Refletiu-se, também, sobre o título da exposição, 

sobre o conceito de natureza-morta e sobre questões ambientais. Da mesma 

maneira, as professoras buscaram provocar a observação, por parte dos alunos, das 

mudanças ocorridas entre as naturezas-mortas e as naturezas-vivas. 

Foram realizadas várias ações de mediação durante todo o período da exposição, 

muitas sugeridas pelas propositoras. O relado das professoras Marília de Borba e 

Elisângela Castro ilustram algumas destas ações, como também as imagens que 

seguem:  

No Espaço Estético deixamos os alunos explorarem os objetos e imagens. 
Após, fizemos uma roda no próprio espaço e sanamos suas dúvidas e 
questionamentos. Em seguida solicitamos que escolhessem uma 
reprodução e/ou uma “natureza-viva” (representada pelas frutas), e a partir 
desta escolha elaborassem uma história imaginária com os elementos das 
mesmas. Os alunos voltaram-se, então, para a “natureza-viva” escolhida, 
imaginaram a história, e foram para a sala de Artes Visuais representar a 
sua história em folha A3, com textos visuais e literários. Nesse contexto, 
potencializamos o imaginário fantástico e surreal das crianças a partir do 
tema: natureza-morta.  
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Figura 5 – Produção plástica e literária a partir da exposição com turmas de Alfabetização1. 
Fonte: Marília Borba, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

 

Figura 6 – Ação educativa em sala de aula. 
Fonte: Fabíola Búrigo Costa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

Houveram mediações realizadas por professores do CA de outras disciplinas, além 

da de Artes Visuais, por iniciativa dos próprios profissionais, o que ressaltou a 

transdisciplinaridade da exposição. De acordo com o relato da professora Fabíola 

Búrigo, uma professora das Séries Iniciais explorou noções de cálculos a partir das 

frutas; nas aulas de Geografia foram explorados aspectos referentes às diferenças 

entre as regiões brasileiras, também, a partir das frutas. Cabe destacar, ainda, que 

alunos de outras escolas visitaram a exposição com seus professores.  

Para finalizar, antes de concluir, serão apresentados alguns comentários que 

constam no livro de assinaturas, com a finalidade de ilustrar alguns efeitos de 

sentido a partir da exposição “Natureza-Viva”: 

Eu gostei bastante, dá até vontade de comer tudo! Eu nunca vi jaca na 
minha vida. (Aluna). 
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Gostei muito. Ver diferenciadas frutas juntas a gente percebe como é bonito 
o jogo de cores. (Aluna). 

Adorei saber que essa iniciativa está dentro de uma escola! Parabéns! (Mãe 
de aluno). 

Adorei a exposição! O melhor dela, com certeza, está no fato da “mutação” 
que ela sofre com a colaboração dos alunos. Parabéns. (Professor) 

Considerações finais  

A concretização desta proposta expositiva, ambientada em uma escola pública, 

permitiu um constante diálogo entre professores e educandos, de forma que a 

experiência fosse vivenciada dia a dia entre ambos e com um maior 

acompanhamento educacional por parte dos professores. Através dos relatos das 

experiências dos professores, percebe-se a satisfação que se teve de se receber 

uma exposição tão dinâmica e com tantas possibilidades de aprendizado.  

A existência de um espaço apropriado nas escolas é algo que privilegia o contato 

direto dos alunos com a arte, bem como propicia ações educativas diretamente 

relacionadas com uma exposição, sem sair do espaço escolar, o que fora de 

extrema relevância para esta exposição. 

Os efeitos de sentido advindos de todo o processo foram além das expectativas, 

posto os muitos desdobramentos surgidos da exposição “Natureza-Viva”. 

Comentários de alunos e do público em geral registrados em um livro de assinaturas 

à disposição na mostra, observações proferidas durante o período da exposição, 

relatos dos professores de Arte de suas experiências com as turmas, todos esses 

foram alguns dos materiais utilizados pelas autoras como base para fundamentar e 

refletir como se deu o processo expositivo. A partir desse material foi possível 

compreender a dimensão da exposição como um todo, desde o início, sua 

concepção e idealização, o desenrolar das atividades (acompanhadas pelas 

propositoras durante o período de vigência da mostra), até o final do processo, com 

muitos frutos e bons “resultados”. 

Por serem compostas por materiais efêmeros, que sofreram mutações durante o 

período da mostra, os cheiros exalados pelas naturezas-vivas foram alterando 

também os efeitos de sentido. Se inicialmente o frescor dos alimentos aproximou o 

público, algumas naturezas-vivas causaram repulsa, como o caso da que fora feita a 
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partir da obra “O Jardineiro” de Giuseppe Arcimboldo, composta basicamente por 

verduras e legumes (fig. 9).  

 

Figura 9 – Visita à exposição. 
Fonte: Fabíola Búrigo Costa, 2009. Imagem adaptada pelas autoras. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a própria mutação da mostra em si, a partir da 

interferência dos alunos que mudaram objetos e alimentos. Assim, as composições 

organizadas pelas propositoras deixaram de existir. Ao final da mostra as mudanças 

eram enormes e a figura do artista diluiu-se, bem como, a própria obra.  

Com a possibilidade de interatividade, de diferentes maneiras e momentos, a 

exposição viabilizou que os distintos atores se aproximassem de forma mais efetiva 

neste processo. O conceito de interatividade, muitas vezes trazidos em exposições 

de arte na contemporaneidade, é um importante veículo de aproximação da arte 

contemporânea com o público. Mais ainda é a oportunidade de associar a 

interatividade a um viés pedagógico, o que se prezou na curadoria da exposição 

“Natureza-Viva”. Assim, o percurso expositivo desta experiência pode ser 

considerado como potencial para a aproximação da arte contemporânea com o 

público. 

A repercussão da exposição chegou à mídia eletrônica e impressa, resultando em 

um convite para realizá-la em Curitiba, desta vez, para um público específico: alunos 

com alguma deficiência visual. Infelizmente ainda não se teve a oportunidade de 

concretizá-la, mas pretende-se viabilizar em breve sua realização. É de interesse 

das propositoras levá-la para outras escolas da região, porém o fato das mesmas 

não possuírem um espaço adequado dificulta novas ações. Mesmo assim, ainda é 

maior a vontade de dar continuidade ao projeto e essa permanecerá sendo a meta. 
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1 Transcrição do texto criado por um dos alunos em que mantive-se a ortografia: “A FAMÍLIA DE PIMENTÃO 
QUE GOSTA DE COCA-COLA. Era uma vez uma família de pimentão que gostava de toma coca-cola e 
adoravão a música posa nova o pai e da cor verde e a mãe era da cor amarela a filha era da cor vermelha e 
perto da casa dos pimentois tinha uma arvore de jaca e a cantava posa nova pra arumar um namorado. 
Namoradera esa avore não é?” 
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