
ROTAS EXPERIMENTAIS

arte
em trânsito



Colégio de Aplicação João XXIII
Universidade Federal de Juiz de Fora- MG

1ª edição

Organização

Andréa Senra Coutinho

Colaboradores

Frederico Crochet
Nelson Faria

Renata Caetano Oliveira

Revisão

Cristina Weitzel

Projeto gráfico

Gabriel Coutinho

Tiragem

250 cópias digitais

Distribuição gratuita



APRESENTAÇÃO

Caros colegas docentes, 

A docência em arte, muitas vezes, nos faz trilhar os mais distintos 
caminhos. Escolhemos seguir tal percurso, como professoras de arte, há 
algum tempo e, confessamos, já vivenciamos muitas escolas, experiências 
e contextos diferenciados. Dessa forma, nos sentimos à vontade para dizer 
que sabemos da complexidade que é ser docente, e mais, ser docente da 
disciplina arte em ambientes escolares. Tais dificuldades que se impõem 
cotidianamente, muitas vezes nos exigem um enorme desdobramento, 
no sentido de “driblar” os contratempos e, cada vez mais, apurar o olhar 
para perceber as “brechas” por onde podemos passar e realizar propostas 
educativas significativas para os nossos alunos. Assim nos estabelecemos 
como profissionais sérias em uma área de conhecimento de suma 
importância para a formação do cidadão crítico, sendo também sujeitos 
atuantes na organização desse campo de ação pedagógica.

Dessa forma, nos sentimos felizes por compartilhar com vocês o material 
apresentado nesse objeto digital, em parceria com nossos colegas da 
escola. Trata-se dos registros textuais e imagéticos de algumas das 
experiências pedagógicas em arte, realizadas pelos professores de arte do 
Colégio de Aplicação João XXIII-UFJF, participantes da II Mostra Cultural 
Arte em Trânsito, em 2012. Todas as exposições que compuseram o cenário 
da Mostra estão aqui organizadas para serem compartilhadas e, quem 
sabe, replicadas, reativadas e adaptadas em outros ambientes escolares. A 
ideia é que, de posse das “rotas experimentais”, outros docentes possam 
se apropriar das propostas e adequá-las, transformando-as para suas 
próprias aulas.

Pensamos que essa estratégia, além de colaborar no preenchimento da 
lacuna existente na editoração de material didático destinado ao ensino 
de arte escolar, possa ser interessante no sentido de partilhar experiências 
com resultados positivos, ampliando a democratização do ensino de arte. 

Desejamos que apreciem o material digital!

Abraço.

Profª Andréa Senra Coutinho     
Profª Renata Oliveira Caetano



EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Quando chegamos a essa proposta, as turmas do 2º ano já tinham 
visto muitas informações sobre o que é um autorretrato. Conheceram 
as obras de artistas com Vincent Van Gogh e Rembrandt, dos quais 
sabemos muito de suas vidas pelos inúmeros autorretratos. Além disso, 
viram como é possível se retratar de forma realista, imaginativa, por 
meio de invenções etc. A partir daí, surgiu o questionamento: como se 
autorretratar de maneira diferente? 

Após um breve debate, os alunos conheceram a obra de Saul Steinberg, 
famoso artista gráfico, que trabalhou principalmente na revista The 
New Yorker. Com seus desenhos, pôde mostrar aventuras da linha 
pelos papéis, objetos e corpos e, em relação aos seres humanos, criou 
uma forma distinta de retratar e se autorretratar: o corpo passa a ser 
o suporte para a máscara do rosto. Uma brincadeira com os traços, 
expressões, caras e bocas.

Assim, cada aluno elaborou o desenho de seu rosto em uma cartolina, 
em tamanho natural, para que posteriormente fossem fotografados 
junto com elas.

Nas fotografias desses autorretratos, vimos a descontração de quem 
reinventa a sua própria imagem, criando versões de si mesmo.

MATERIAIS 

Cartolina, lápis de cor, canetinha, 
barbante ou elástico, fita adesiva, 
máquina fotográfica.

DICAS DE MONTAGEM  

Com as imagens impressas ou 
reveladas é possível montar um 
painel irregular com as fotografias, 
o que dá dinâmica à exposição.

AVATARESAVATARES
Professora: 

Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Trabalhar o conceito de 
autorretrato.

Conhecer uma parcela da 
produção de Saul Steinberg.

Turma: 
2º A, B e C 

Ensino Fundamental
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Esta proposta consiste na realização de um projeto em suporte 
bidimensional retangular que, numa etapa posterior, sofrerá uma 
transposição para um suporte tridimensional cilíndrico. As atividades 
foram realizadas em grupo de quatro crianças, em que todas puderam 
dar opiniões e participar ativamente da produção, tanto dos projetos 
bidimensionais, como dos suportes tridimensionais, ou seja, decidiram 
juntas quais formas e cores fariam parte do trabalho final. Antes da 
execução prática, as crianças tiveram contato com os tipos de “formas” 
para perceberem as diferenças entre os “espaços” bi e tridimensional, o 
que foi feito em aulas expositivas nas quais foram utilizadas fotocópias 
de obras de arte, como as esculturas da artista Niki de Saint Phalle.

Durante a produção, foram discutidos: (1) por quais  alterações o 
projeto inicial precisa passar para ser transformado em um objeto 
tridimensional; (2) quais as diferenças existentes entre eles, em termos 
de técnicas e efeitos visuais; e (3) análise comparativa dos resultados 
obtidos em ambos.

Com os objetos cilíndricos pintados e acabados, foi elaborado um 
desenho em espiral no jardim, tomando como referência a obra 
da Land Art, de Robert Smithson (Spiral Jetty, 1970). A imagem da 
obra do artista foi apresentada em sala através de slides, em vários 
ângulos, no datashow  e, assim, o alunado pôde perceber os efeitos e as 
interferências que as obras da Land Art causam na natureza e os novos 
conceitos existentes diante do objeto de arte contemporânea.

MATERIAIS 

Projeto bidimensional - cartolina, lápis, borracha, canetinha hidrocor e 
lápis de cor;  Objeto tridimensional - cilindro de papelão, guache e pincel.

DICAS DE MONTAGEM  

Encontre um lugar no jardim que contenha terra fofa. Perfure a terra e 
coloque um toco de bambu da largura do objeto cilíndrico. Enterre o toco 
de bambu e soque a terra firmemente e, em seguida, fixe o objeto na 
parte do bambu que ficou exposta. É possível formar qualquer desenho 
no jardim dependendo do número de cilindros produzidos.

CILÍNDRICOSCILÍNDRICOS
Professora: 

Andréa Senra

OBJETIVOS   

Reconhecer os tipos de formas 
geométricas e orgânicas;

Compreender as diferenças entre 
os suportes bidimensionais e 
tridimensionais;

Criar um projeto gráfico e, em 
seguida, executá-lo em suporte 
tridimensional, criando uma 
escultura cilíndrica;

Conhecer um pouco sobre a Land 
Art e os novos conceitos de objeto 
de arte na contemporaneidade.

Turma: 
4º A, B e C

Ensino Fundamental

arteemtrânsito
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Tendo como base o estudo dos animais, o uso de suas imagens em 
trabalhos artísticos e o desenho de suas texturas, os alunos tiveram a 
oportunidade de “se transformar” em seus animais preferidos. 

Inicialmente, tiveram acesso a diversas produções artísticas, onde os 
bichos aparecem como temática principal. Depois os alunos puderam 
colocar suas próprias interações e curiosidades com o mundo animal. 

Os alunos receberam uma folha de papel canson no formato A4, onde 
estava colada uma fotografia em preto e branco de parte de seus rostos, 
para que cada um completasse essa imagem com a pintura do animal 
de sua escolha. Para manter o padrão da fotografia, a orientação era 
de que as cores utilizadas na pintura fossem as neutras; para tanto, 
imagens de pinturas em preto e branco foram utilizadas a fim de facilitar 
o entendimento dos alunos.

Com os “retratos” concluídos, o foco de estudo passou para os desenhos 
e as cores presentes nos bichos, quase como uma “arte natural”, e a 
diversidade de cores presentes no mundo animal.

Através de imagens de partes específicas de corpos de animais, foi 
introduzido o conceito de policromia, o uso de várias cores na produção 
artística. Os alunos construíram, então, em cartolina, as margens de seus 
trabalhos, reproduzindo a textura da pele, pelo, penas, escamas etc.,  de 
um outro bicho, em pinturas policromáticas.

MATERIAIS 

Papel canson, cartolina, tinta guache e reprodução de fotografia.

DICAS DE MONTAGEM  

As margens dos trabalhos podem ser pintadas em folhas inteiras e as 
figuras em cores neutras podem ser coladas no centro dessas folhas. Os 
diferentes trabalhos devem ser expostos juntos, com o cuidado para que 
as cores das margens conversem entre elas.

Professor: 
Frederico Crochet

OBJETIVOS   

Pesquisar diferentes cores e 
texturas naturais encontradas em 
animais variados;

Estudar a pintura em cores neutras 
e suas potencialidades;

Introduzir o uso da policromia nos 
trabalhos de artes visuais;

Criar um autorretrato mesclando 
a imagem real (fotografia) com 
figuras imaginadas pelos alunos 
(pintura).

Turma: 
1º A, B, C e D 

Ensino Fundamental
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

A técnica de recorte de papel (PaperCut) existe há muito tempo em 
diversos países, sendo, contudo, uma marca da cultura e das tradições 
chinesas. Atualmente, a técnica é utilizada de diferentes formas por 
inúmeros artistas que fazem os recortes  usando estiletes ou tesouras. 
As imagens que surgem impressionam, não somente pela destreza, mas 
também pela delicadeza do trabalho.

Pensando na importância da técnica para a cultura chinesa, o coletivo 
artístico LongMarch Project atrelou, desde 1999, a cultura milenar do 
PaperCut ao conhecimento acerca da arte contemporânea e organizou 
algumas ações em pequenas comunidades chinesas, visando promover 
o encontro das pessoas com o pensamento sobre arte a partir de sua 
própria cultura.

Essa grande obra, que envolve inúmeros artistas e pessoas comuns, foi 
apresentada aos alunos como uma forma de pensar outras manifestações 
culturais distintas da nossa. Ao mesmo tempo, a técnica de recorte de 
papel possibilitou aos alunos entenderem, na prática, como se pode 
conseguir figuras simétricas ao estudar a simetria radial.

A partir dessa aproximação, cada aluno elaborou um recorte de grande 
proporção a partir de dobras no papel coladas, em seguida, em uma 
cartolina no formato escolhido pelo aluno.

MATERIAIS 

Papéis de presente lisos, em diversas cores, cortados em formas 
geométricas grandes (quadrados e retângulos, por exemplo); cartolinas 
cortadas no mesmo tamanho das formas geométricas dos papéis coloridos; 
tesouras; cola.

DICAS DE MONTAGEM  

O ideal é que os trabalhos sejam do mesmo tamanho; por exemplo, 
quadrados de 50 x 50 cm ou retângulos de 50 x 70 cm. Assim, ao montá-
los na parede, eles formam um grande mosaico.

Professora: 
Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Trabalhar o conceito de simetria 
radial a partir do recorte de 
papéis;

Conhecer recortes chineses e seu 
papel cultural;

Desenvolver recortes na técnica 
PaperCut, utilizando dobras e 
formas geométricas grandes.

Turma: 
3º A, B e C 

Ensino Fundamental

arteemtrânsito
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QUANDO AS 
TESOURAS 
DESENHAM



EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

No campo da alfabetização audiovisual, este projeto apresenta os 
elementos e os processos de realização de animações em 2D.

Inicialmente, os alunos assistiram a algumas animações previamente 
selecionadas e, a partir daí, realizou-se um bate-papo no qual foram 
elencadas as diferenças, discutiu-se sobre as imagens exibidas e definiu-
se cada uma das técnicas de animação em 2D. Além disso, foram feitos 
comentários sobre o enredo de cada peça audiovisual.

Os elementos básicos da linguagem da animação foram apresentados 
aos alunos. O próximo passo foi estabelecer grupos de trabalho. Cada um 
desses grupos escolheu o tema e a história que gostaria de desenvolver. 
Definiu-se, na sequência, qual a melhor técnica de animação em 2D para a 
realização do roteiro elaborado pelos grupos.

Foram disponibilizadas, “mesas de luz” para que os alunos realizassem os 
desenhos para compor a animação.

O processo foi concluído no computador. Os alunos escanearam as 
imagens, acrescentaram as cores e realizaram a montagem das animações. 
Todo o processo digital foi orientado pelo professor e acompanhado por 
um bolsista. 

O trabalho foi concluído com a exibição das animações em sala de aula e 
a discussão sobre todo o processo de produção.

MATERIAIS 

Papel ofício, lápis grafite e caneta de nanquim descartável.
Foram utilizados, ainda, equipamentos como: mesas de luz, computador 
(programa de edição de imagem e programa de edição de vídeo), scanner 
e projetor de multimídia.    

DICAS DE MONTAGEM  

Utilização de uma sala de projeções.

Professor: 
Nelson Faria

OBJETIVOS   

Conhecer os elementos da 
linguagem da animação e suas 
potencialidades;

Expressar as ideias através da 
imagem em movimento a partir 
das técnicas de animação em 2D; 

Criar uma animação com recursos 
do desenho;

Conhecer as tecnologias 
envolvidas nos processos de 
produção de animações.

Turma: 
7º A, B e C Ensino 

Fundamental

arteemtrânsito
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ANIMADA

AULA 
ANIMADA



EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

A proposta partiu daquilo que é mais próximo dos alunos, como os 
trabalhos manuais e artesanato, muitas vezes presentes em seus 
cotidianos, para avançar no raciocínio mais complexo do design de 
produtos e da produção contemporânea. Nessa perspectiva, o alunado 
conheceu o trabalho de vários designers de móveis, em especial 
cadeiras, sendo elas de diferentes tamanhos formatos e cores. 
Conheceram os trabalhos dos irmãos Humberto e Fernando Campana, 
que se inserem dentro do nicho ‘design-arte’, cuja temática discute 
elementos do cotidiano ou simplesmente produtos sem nenhum valor 
que são transformados em peças utilitárias de caráter artístico. Essa 
produção traz uma linguagem única que muitas vezes estabelece um 
interessante diálogo do design não somente com a arte, mas também 
com o artesanato. 

As cadeiras de linhas extremamente interessantes e formatos 
divertidos despertaram bastante o interesse dos alunos para o 
assunto, mostrando como é possível criar diversas possibilidades e 
características diferentes para um mesmo objeto. 

Após o contato visual com a produção dos irmãos Campana através de 
slides projetados, as crianças conheceram também a obra da artista 
norte americana Kelly Reemtsen, que seleciona cadeiras de um design 
internacionalmente conhecido e as pinta. 

Após esse percurso, os alunos se reuniram em grupos e, da mesma 
forma que Kelly Reemtsen, desenharam e pintaram coletivamente 
cadeiras; só que, nesse caso, inventadas a partir de seus universos.

MATERIAIS 

Cartolina, lápis, régua, tinta guache, 
pincel, giz de cera.

DICAS DE MONTAGEM  

Como se tratam de trabalhos 
grandes e muito coloridos é 
interessante montá-los de forma 
linear, respeitando sempre uma 
boa distância entre cada um. 
Aconselha-se a fixar as cartolinas 
em uma base de isopor pluma.

Professora: 
Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Demonstrar como é possível 
encontrar criação artística em 
objetos cotidianos;

Aproximar os alunos do universo 
do design através das criações dos 
irmãos Campana e da produção da 
artista Kelly Reemtsen.

Turma: 
2º A, B e C 

Ensino Fundamental
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INVENTANDO 
CADEIRAS

INVENTANDO 
CADEIRAS



EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Com auxílio de imagens de obras famosas, os alunos estudaram, 
inicialmente, as funções do autorretrato no decorrer da história. Em seguida, 
tomando como base as moedas com o rosto dos antigos imperadores, em 
que os retratos deixaram de ser idealizados para que as personalidades 
fossem reconhecidas, os alunos criaram as suas próprias moedas a partir 
de fotografias tiradas em sala de aula.

As moedas foram produzidas com suporte em papelão, recortado em 
círculo, onde foram coladas as fotos dos alunos de perfil, em preto e 
branco. No desenho das formas de seus rostos foi passada cola, deixando 
um relevo nos traços e, com a mesma técnica, foi escrito nas extremidades 
o nome e o ano de nascimento (em algarismos romanos) de cada aluno.

Com a cola seca, os alunos pintaram de preto toda a superfície da moeda 
com um rolinho de pintura e, em seguida, aplicaram a tinta prateada com 
uma esponja, dando um visual metálico ao trabalho.

MATERIAIS 

Papelão, cola, tintas preta e prateada, impressão da foto de perfil de cada 
aluno em preto e branco, rolinho de pintura, esponja.

DICAS DE MONTAGEM  

A exposição dos trabalhos deve ser feita em um espaço amplo, onde 
os espectadores possam transitar por entre as moedas. Elas devem ser 
penduradas em nylon e serem expostas em duplas, para que o verso de 
cada trabalho não apareça.

Professor: 
Frederico Crochet

OBJETIVOS   

Estudar a representação 
de figuras humanas em 
diferentes épocas;

Apreciar a imagem real 
do próprio perfil:

Produzir um autorretrato 
em alto-relevo.

Turma: 
6º A, B e C

Ensino Fundamental
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Os alunos passaram por um processo de aproximação com práticas 
artísticas contemporâneas, sendo que essa imersão foi perpassada por 
questionamentos, críticas, dúvidas e muita reflexão. A partir de uma 
inquietação reflexiva, os alunos se organizaram em pequenos grupos e 
escolheram uma tendência contemporânea. 

Debruçados sobre as pautas da tendência, os grupos precisavam 
desenvolver um projeto artístico que dialogasse com aquilo que eles 
estudaram teoricamente. Dessa forma, a exposição apresentou os 
processos de criação e os trabalhos desenvolvidos por meio de estudos 
sobre as seguintes tendências da arte contemporânea: Novo realismo, Arte 
Política, Arte Negra, Grafite e Fotografia como documento, Performance, 
Arte Povera, dentre outras abordagens.

MATERIAIS 

São diversos, e giram em torno das intenções poéticas apresentadas 
pelos grupos.

DICAS DE MONTAGEM  

As montagens dos trabalhos podem acontecer de acordo com os 
materiais de cada produção, fixados por nylons, fitas ou pregos.

Professoras: 
Andréa Senra e 
Renata Oliveira 

OBJETIVOS   

Aproximar os alunos de 
manifestações artísticas 
contemporâneas;

Promover um processo de 
estranhamento, no qual o aluno, 
retirado de seu espaço de 
conforto, passe a ver de outra 
forma as manifestações artísticas 
contemporâneas;

Debater sobre os processos 
artísticos de criação e produzir a 
partir das tendências estudadas. 

Turma: 
3º A, B e C 

Ensino Fundamental
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Através de pesquisa com os familiares, os alunos buscaram suas raízes a 
fim de saber, um pouco melhor, de onde vieram (entendendo aqui que tal 
exercício faz parte do processo de conhecer a si mesmo).

Os alunos produziram, então, uma árvore genealógica individual. Cada 
trabalho foi desenvolvido através de diálogos e técnicas diferentes, 
buscando uma nova maturidade sobre o fazer artístico.

MATERIAIS 

Variados

DICAS DE MONTAGEM  

Um painel representando uma árvore foi construído em papel pardo, com 
o auxílio dos alunos, para servir de suporte onde os trabalhos individuais 
foram anexados.
É interessante que a exposição seja realizada em um corredor por onde 
toda a comunidade escolar costuma transitar.

Professor: 
Frederico Crochet

OBJETIVOS   

Valorizar a história familiar 
individual de cada aluno;

Incentivar a pesquisa e o 
diálogo entre os alunos e seus 
responsáveis;

Conhecer as formas e funções de 
uma árvore genealógica;

Construir uma arvore genealógica 
com técnicas e materiais livres.

Turma: 
6º A, B e C

Ensino Fundamental
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RAÍZES



EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

As cenas da vida cotidiana tornaram-se cada vez mais numerosas em 
obras de arte a partir do século XVI. Em alguns países, esse tipo de pintura 
chama-se Natureza Morta e designa todos os motivos inanimados: mesas 
postas, garrafas, frutas, flores, etc. 

Os alunos viram muitas imagens para conhecerem os tratamentos que 
diversos artistas deram a esse gênero artístico ao longo dos tempos. 
Nessas aulas iniciais, usamos o livro “Mesa de Artistas”, de Kátia Canton. 
Feita a aproximação inicial, começamos a trabalhar a partir da criação 
dos elementos que compõem essas cenas: primeiramente, modelaram 
garrafas de argila que, depois de secas, ganharam uma camada de cola 
para terem brilho. Posteriormente, cada aluno trouxe uma fruta de casa e, 
em grupos de quatro alunos, organizaram suas garrafas e suas frutas sobre 
a mesa e começaram a trabalhar desenhos de observação sobre folha 
preta. Os desenhos foram pintados com guache e, em seguida, receberam 
acabamento com giz de cera, reestabelecendo os contornos e realçando 
cores e formas. 

A exposição mostrou o agrupamento de garrafas e as naturezas mortas 
criadas pelos alunos.

MATERIAIS 

Argila, cola PVA branca, folha preta, tinta guache, giz de cera.

DICAS DE MONTAGEM  

Para a exposição, todas as garrafas feitas em argila pelos alunos foram 
agrupadas em uma única mesa, formando um conjunto visualmente 
bastante interessante. As pinturas pretas foram coladas em cartolinas 
brancas, de forma que fosse criada uma margem e uma separação entre as 
imagens.

Professora: 
Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Trabalhar o conceito de 
natureza morta;

Produzir desenhos e pequenas 
esculturas com os elementos 
inanimados.

Turma: 
2º A, B e C 
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

O Livro “Brinquedos & Brincadeiras” foi o resultado de uma pesquisa sobre 
as brincadeiras que sobreviveram à passagem do tempo e o uso delas em 
produções artísticas nacionais.

Cada página do livro resgatou uma brincadeira através de uma poesia e 
de uma obra visual, com informações sobre as autorias. As fotografias são 
releituras das obras para onde os alunos se transportaram, utilizando o 
imaginário mundo da inspiração. Em seguida, eles foram fotografados. 

Cada aluno recebeu um exemplar do livro e todos participaram de alguma 
fotografia. Para exposição foi feito um banner de cada página do livro.

MATERIAIS 

Fotografia.

DICAS DE MONTAGEM  

A montagem é simples, basta fixar os banners nos corredores da escola.

Professor: 
Frederico Crochet

OBJETIVOS   

Resgatar na criança o desejo de 
brincar com outros brinquedos, 
além dos jogos eletrônicos;

Pesquisar a infância como tema de 
inspiração em diversos trabalhos 
artísticos de diferentes épocas;

Introduzir a poesia como estilo 
literário de códigos próprios;

Produzir um livro fotográfico com 
imagens dos alunos.

Turma: 
1º A, B, C e D
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Essa proposta se iniciou com o livro “Microworlds”, de Marc Valli e 
Margherita Dessanay, onde são encontradas obras de diversos artistas 
que trabalham com fotografia de miniaturas. Por meio de cada uma das 
imagens, os alunos perceberam uma nova forma de estar e de ver as 
coisas no mundo. Através de impressionantes mudanças de perspectiva, 
essa poética propõe uma viagem por muitas dimensões, que podem 
levá-los a redescobrir situações do cotidiano, objetos e sensações.

A partir dessas obras, os grupos de alunos trabalharam com as seguintes 
questões: O que aconteceria se os brinquedos ganhassem vida? E se eles 
saíssem pelo Colégio, o que viveriam? A partir das situações criadas em 
grupos, foram montadas pequenas cenas com os brinquedos dos alunos 
em resposta às questões levantadas anteriormente. As fotografias dessa 
exposição foram resultado do exercício de inversão de perspectiva feita 
pelos alunos, usando seus próprios brinquedos como elementos para 
repensar a realidade.

MATERIAIS 

Brinquedos dos alunos, máquina fotográfica. Cada grupo teve necessidades 
específicas que surgiram de acordo com a cena criada.

DICAS DE MONTAGEM  

As fotos com os resultados das cenas criadas pelos alunos foram fixadas 
em isopor pluma e, em seguida, fixadas na parede com fita crepe.

Professora: 
Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Desenvolver um trabalho 
interdisciplinar com Português 
e História, tendo os brinquedos 
pessoais como tema central;

Promover uma inversão do olhar 
em termos de escalas de tamanho 
e pontos de vista.

Turma: 
3º A, B e C 
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

A proposta tomou a série “Sapatos de 2ª linha”, do gravurista Rubem 
Grilo, como referencial para a criação. Utilizando fotografias de sapato 
(tênis ou sandália) como base para motivar a imaginação, surgiram 
os “Calçados Improváveis”; ou seja, cada aluno inventou um sapato 
ou sandália a partir de um modelo escolhido por ele, reproduzindo o 
modelo escolhido em papel vegetal. 

Entretanto, foram acrescentados novos elementos aos calçados. Essa 
inserção partiu da imaginação da criança, mas com o propósito de que 
cada imagem recriada precisava retirar a função objetiva do calçado (o 
de proteger os pés para caminhar), permitindo a existência de novas 
formas e outros significados. Essa produção levou ao deslocamento do 
objeto real, de sua funcionalidade prática para formas imaginárias e 
surreais. Após o desenho feito em nanquim, puderam ser acrescentadas 
as cores com liberdade de escolha.

MATERIAIS 

Papel vegetal, nanquim, caneta hidrocor, lápis de cor e lápis de cera.          

DICAS DE MONTAGEM  

Para obter o efeito visto na foto, é preciso fixar os desenhos uns nos outros 
com fita adesiva transparente larga, na parte de trás. Para isso, basta fazer 
colunas e também fixá-las em um arame bem estendido de uma pilastra 
à outra. Calcule a altura do varal de acordo com a altura das colunas, 
de maneira que o último desenho toque o chão, podendo também ser 
ali fixado com a fita. Nesta montagem foram também utilizadas réplicas 
dos desenhos em preto e branco, que compuseram as tiras que estão 
aparecendo atrás dos desenhos coloridos. Essas tiras enriqueceram a 
composição visualmente, dando um melhor acabamento.

Professora: 
Andréa Senra

OBJETIVOS   

Conhecer uma parcela da 
produção de xilogravuras de 
Rubem Grilo;

Redesenhar um objeto cotidiano 
retirando sua funcionalidade, 
gerando outro significado 
para a imagem.

Turma: 
5º A, B e C
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

As formas orgânicas estão presentes em muitos objetos, imagens e obras 
de arte. Os alunos conheceram artistas e viram imagens em que o uso 
das formas orgânicas, muitas vezes, aparecem em composições fortes e 
expressivas. A partir desse primeiro contato visual, os alunos entraram 
no universo de esculturas de Maria Martins. Essa artista brasileira 
transformou materiais como o bronze e a terracota, dentre outros, em 
criaturas de corpos alongados e distorcidos em um emaranhado de 
linhas orgânicas. Da impossibilidade de sua existência, surge a beleza 
de suas esculturas negras e extremamente matéricas.

Imersos nesse raciocínio, grupos de 3 a 4 alunos desenvolveram peças 
criando suas criaturas híbridas, a partir das linhas orgânicas e do 
conhecimento da obra de Maria Martins. Para tanto, cada grupo ganhou 
uma base de papelão onde colocaram seus nomes. Junto com a base, 
receberam também 1 metro de tarugo, material extremamente maleável 
que poderia ser torcido e retorcido quantas vezes fossem necessárias. 
Assim, com fita crepe, os grupos foram dando forma e fixando suas 
ideias no papelão. Cumprida essa etapa, passou-se para a papietagem. 
O cornal com cola sobre o tarugo dava a dureza necessária à peça, 
conferindo-lhe resistência. Com a peça seca e bem rígida, começou a 
etapa da pintura. Os grupos poderiam utilizar tinta branca ou preta. 
Depois de seco, o trabalho recebeu uma camada de verniz spray, para 
ganhar um pouco de brilho. 

MATERIAIS 

Tarugo, fita crepe, papelão, jornal picado, cola, tinta guache preta e branca, 
verniz semi-brilho.

DICAS DE MONTAGEM  

Fixar as peças com nylon na parede ou colocá-las dispostas em mesas, 
como na foto.

Professora: 
Renata Oliveira

OBJETIVOS   

Entender o que são formas 
orgânicas;

Produzir um trabalho artístico 
composto de formas orgânicas;

Conhecer uma parcela da 
produção da artista Maria Martins.

Turma: 
3º A, B e C 
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Inicialmente, foram apresentados aos alunos, em aulas teórico-práticas, 
os elementos da linguagem cinematográfica.
 
Os alunos dividiram-se em grupos (cerca de 5 membros) e definiram 
qual o tema e a história que desejavam contar. Partiram, então, para a 
confecção do roteiro e, em seguida, para a sua decupagem (incluindo 
os códigos do cinema: enquadramentos, movimentos e ângulos de 
câmera, entre outros).

Com a decupagem pronta, os grupos realizaram as filmagens e a edição 
dos vídeos.

Em todo o processo, foram exibidos filmes em curta metragem onde 
foi possível visualizar, identificar e discutir os elementos utilizados 
nas produções. As etapas iniciais foram realizadas em sala de aula. 
As filmagens e a edição aconteceram em locações diversas, sob a 
orientação do professor e com o acompanhamento de bolsista.

MATERIAIS 

Papel e caneta
Equipamentos: filmadora (celular, câmera fotográfica ou câmera filmadora) 
e computador (com programa de edição de vídeo)  

DICAS DE MONTAGEM  

Utilização de uma sala de projeções.

Professor: 
Nelson Faria

OBJETIVOS   

Contribuir na alfabetização 
audiovisual;

Conhecer os elementos da 
linguagem do cinema e suas 
potencialidades;

Conhecer as tecnologias 
envolvidas nos processos de 
produção de filmes;

Expressar ideias a partir da 
linguagem cinematográfica.

Turma: 
9º A, B e C
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

Com a proposta de começar a criar um repertório artístico entre os alunos 
ainda pequenos, foram-lhes apresentadas diversas imagens de trabalhos 
artísticos de diferentes artistas e épocas, onde a policromia (uso de várias 
cores contrastantes) se fazia evidente e proposital na definição de formas 
e na busca por sensações.

Entre as imagens, buscou-se chamar a atenção também para os materiais 
utilizados, tais como tintas, giz, colagens, mosaicos etc., para que o efeito 
desejado pelos artistas fosse alcançado. 

Após esses estudos, os alunos foram incentivados a criar um trabalho 
policromático com areia colorida em um pequeno pedaço de cartolina. 
Esses trabalhos foram distribuídos em forma de mandalas para que as 
cores pudessem “conversar” entre as diferentes propostas.

MATERIAIS 

Cartolina, cola, areias coloridas.

DICAS DE MONTAGEM  

As mandalas devem ser expostas juntas e, em cada uma delas, podem ser 
anexados trechos de poesias variadas, cujo tema seja “cores”.

Professor: 
Frederico Crochet

OBJETIVOS   

Estudar o uso da policromia em 
trabalhos artísticos;

Conhecer outras formas, além da 
pintura, de se trabalhar as cores;

Estimular a coordenação motora 
fina em trabalhos de formato 
alternativo.

Turma: 
1º A, B, C e D 
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