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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 os professores da escola. Trata-se dos registros textuais e imagéticos de algumas das
experiências pedagógicas em arte, realizadas no Colégio de Aplicação João XXIII-UFJF e apresentadas na
IV Mostra Cultural Arte em Trânsito, em 2014. 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
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O GESTO, O TRAÇO, A MARCA
s

Profª . Bruna Tostes e Renata Oliveira Caetano

3º ano
Ensino Médio

OBJETIVOS

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Pensar o desenho como uma marca advinda de
um gesto.
• Perceber a importância dos gestos que cada um
deixa e como eles se sobrepõem.
• Compreender a performance a partir de uma
ação coletiva.

A proposta fez convergir duas proposições: uma
ação performática e um exercício diferente de
desenho.
Tendo o seu princípio pautado pela proposta do
livro “Fazer e Pensar Arte”, de Anne Marie Holm, os
alunos seguiram o seguinte percurso de produção/
reflexão: (1) assistiram ao documentário “Marina
Abramovich - a artista está presente”, que apresenta
a grande retrospectiva da obra performática dessa
importante artista contemporânea; (2) discutiram
sobre algumas questões da performance.
Em seguida, (3) propor aos alunos uma ação
performática coletiva pautada pelo gesto.
Também foram utilizadas como referência as
performances de Janine Antoni e Yves Klein. Dessa
forma, os alunos viram como é possível que o
corpo se transforme em um potente instrumento
de ação e produção artística.
A proposta prática: cada um deveria transformar
uma de suas mãos em uma garra com instrumentos
de desenho fixados com fita em cada dedo. Feito
isso eles deveriam ir até as paredes forradas com
papel pardo na Galeria Edson Pável Bastos. Diante
das paredes, fizeram gestos com essa espécie de
garra sobre papéis ali fixados. Seus gestos deixaram
diferentes traços e marcas no papel de forma
única. Estes são os registros de um momento, de
uma vivência.
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O GESTO, O TRAÇO, A MARCA
Profª . Bruna Tostes e Renata Oliveira Caetano
s

3º ano
Ensino Médio

MATERIAIS

DICAS DE MONTAGEM

- Papel pardo
- Carvão
- Giz de quadro
- Giz de cera
- Lápis de desenho
- Fita crepe

Cobrir as paredes com papel pardo desenhado,
fixando-os com fitas adesivas ou grampeando-os,
caso seja um painel de madeira. Expor as fotografias
que foram realizadas durante o processo, coladas
num isopor pluma.
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MARCAÇÕES REPETITIVAS

3º ano
Ensino Fundamental

Profª. Valéria Mendes Fasolato
OBJETIVOS

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer e compreender
performance nas artes visuais.

o

conceito

de

• Propor e realizar uma performance utilizando
partes do próprio corpo, registrando-as em um
suporte.

A proposta de trabalho partiu de reflexões acerca
da arte da performance. Após exibir vídeos de
produções de alguns artistas, resultados de
performances, foram também apresentadas
ações que derivaram em obras de arte (pinturas e
fotografias).
Para esta proposta partimos da obra de Janine
Antoni, “Beijo de Borboleta” (1996-99). A artista
aplicou rímel em seus cílios, aproximou o rosto de
uma folha de papel e começou a piscar. Imprimiu
exatas 1254 vezes em cada parte do papel, o
resultado foi uma pintura abstrata usando apenas
a parte mais delicada do seu rosto.
Foi sugerido então, que, a exemplo da artista, os
estudantes também usassem parte do próprio
corpo na execução de um trabalho, ressaltando
o conceito da performance. O trabalho prático
seguiu em três etapas: (1) escolha individual de
uma cor e pintura com rolinho sobre cartolina;
(2) seleção pessoal de uma parte do corpo, que
cuidadosamente foi impressa repetidas vezes
neste suporte previamente pintado; (3) Apreensão
da silhueta de cada criança, em tecido, onde foram
coladas as “Marcações repetitivas”, indicando a
parte do corpo utilizada.
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MARCAÇÕES REPETITIVAS
Profª. Valéria Mendes Fasolato

3º ano
Ensino Fundamental

MATERIAIS

DICAS DE MONTAGEM

- Cartolina
- Tinta guache
- TNT
- Caneta hidrocor

Para exposição dos trabalhos é necessário esticar
um grande varal com altura de 1,40 m. A extensão
dependerá da quantidade de trabalhos. Com
ajuda de um grampeador, prender o tecido com a
representação do corpo da criança no varal. Para
fixar as impressões das “Marcações Repetitivas”,
deve-se usar cola quente no tecido.
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É COMO SE - DEPOIS DE VER FOSSE NECESSÁRIO OLHAR
Profª. Andréa Senra Coutinho

8º ano
Ensino Fundamental

OBJETIVOS

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Registrar cenas, objetos, espaços e formas pouco
observadas no ambiente escolar.
• Utilizar equipamento fotográfico como celulares
ou máquinas de pequeno porte para fotografar de
maneira poética e menos automática.
• Desenvolver o olhar crítico e sensível sobre as
coisas cotidianas, dando a elas destaque artístico.

Uma fotografia é o resultado do olhar e do
pensamento de quem está manuseando a
máquina. A proposta de trabalho artístico, a partir
do dispositivo fotográfico, teve a intenção de alterar
o estado de automatização e condicionamento do
olhar diante da banalização do ato de fotografar
na atualidade.
Os alunos foram desafiados, a partir de estudos
sobre planos, enquadramentos e elementos da
linguagem visual, a encontrar o aspecto conceitual,
emocional, estético e poético das coisas cotidianas.
O ambiente de trabalho foram as dependências do
colégio, onde o alunado, munido de seus celulares
ou máquinas digitais, iniciou uma caça ao “não
visto” ou “pouco visto” diariamente. A provocação
foi registrar, para cada tema lançado e estudado,
imagens que quebrassem a monotonia e a rotina
escolar. Era preciso acionar a percepção estética
para alcançar os objetivos.
Para ampliar o repertório foram apresentadas
fotografias de Sebastião Salgado, Cindy Sherman,
Eugen Bavcar, entre outros, e trechos do
documentário “Janela da Alma”.
As imagens são os vários olhares diferenciados
e curiosos sobre objetos, cantos, espaços, céus e
materialidades que se esvaem no dia a dia, mas
que a fotografia consegue capturar, perpetuando
e propagando suas existências.

Rotas Experimentais 2014

8

É COMO SE - DEPOIS DE VER FOSSE NECESSÁRIO OLHAR
Profª. Andréa Senra Coutinho

8º ano
Ensino Fundamental

MATERIAIS

DICAS DE MONTAGEM

- Celulares
- Máquinas digitais de pequeno porte
- DVD
- TV ou projetor de imagens

Rotas Experimentais 2014

Revelar algumas fotografias e colocá-las em um
paspatur largo, fixando-as na parede. As demais
imagens não reveladas, basta projetá-las com o
auxílio de equipamento adequado. É interessante
pensar numa projeção em local de grande
circulação da escola.
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SOMBRAS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
OBJETIVOS

5º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer os estudos de luz, sombra e perspectivas.
• Conhecer o trabalho das artistas Regina Silveira e
Kumi Yamashita.
• Desenvolver um trabalho a partir das sombras de
objetos em cima de uma cadeira.

Este projeto foi desenvolvido a partir dos estudos
de luz, sombra e perspectiva. Os alunos passaram
por exercícios técnicos de observação, analisando
e percebendo a incidência da luz nos objetos,
a identificação e classificação das sombras.
Estudaram também a relação do objeto com o
espaço e sua representação no plano bidimensional
utilizando a perspectiva.
Logo após as práticas realizadas acima, foram
apresentadas aos alunos duas artistas que
trazem, em sua poética, diálogos com as sombras:
a brasileira Regina Silveira e a japonesa Kumi
Yamashita.
A primeira artista cria em suas obras, de maneira
lúdica, projeções que distorcem a realidade de um
ou mais objetos através da colagem de sombras de
grandes dimensões em vinil adesivo. Já a segunda
trabalha com esculturas em papel produzindo
sombras, sobre determinado ângulo, de diferentes
perfis de figuras humanas.
A partir do debate sobre as possibilidades de
representação de sombras e suas distorções no
espaço, foi proposta uma atividade de projeções
de diversos objetos em cima de uma cadeira. As
sombras desses objetos tornaram-se enigmáticas,
na medida em que não se conseguia distinguir qual
era o objeto representado.
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SOMBRAS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
MATERIAIS

5º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Um holofote
- Papel cartolina
- Lápis
- Borracha
- Tinta guache preta
- Cola
- Pincéis
- Tecido TNT preto

Por ser um trabalho de grande dimensão, explorar
e fixar em todas as superfícies possíveis: chão,
teto e paredes. Podem ser instaladas as partes
separadamente em diversos ambientes.
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SELFIE
Profª. Renata Oliveira Caetano
OBJETIVOS

5º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Entender conceitos sobre a autorretratação a
partir do cruzamento de conhecimentos da História
da Arte e da prática contemporânea do selfie.
• Pensar criticamente o selfie no contexto da
contemporaneidade.

Como pensar o autorretrato nos dias de hoje?
A partir da grande produção de ‘imagens de
si’ veiculadas nas redes sociais, pensamos em
aproximar os autorretratos de artistas - produzidos
ao longo de tantos anos de história da arte - da busca
incessante pela melhor imagem que presenciamos
nos dias de hoje.
Conhecer a obra de alguns (algumas) artistas
importantes como Rembrandt, Giotto, Cindy
Sherman dentre tantos outros (outras) e observar
como cada artista responde às inquietantes
questões: quem sou eu em imagem? Como
eu quero que as pessoas me vejam? Como o
movimento do meu espírito pode ser fixado em
uma imagem?
A partir desses problemas e das imagens vistas,
começar a observar o que vem sendo produzido por
diversas pessoas (anônimos ou famosos) em redes
sociais e perceber como se dá a construção de um
selfie. Tal palavra foi incorporada aos dicionários
recentemente e se tornou sinônimo de um tipo de
autorretrato distinto: aquele que é amplamente
compartilhado e curtido nas redes sociais.
Desse jogo de aproximações, cada aluno foi
convidado a produzir um selfie que, em seguida,
foi impresso em preto e branco. Sobre a fotografia,
cada um pôde brincar com a sua própria imagem em
um jogo de produção de sentidos que posicionou
os resultados entre o tradicional gênero artístico e
a nova linguagem dos tempos atuais.
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SELFIE
Profª. Renata Oliveira Caetano
MATERIAIS

5º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Máquina fotográfica
- Impressões das fotografias feitas pelos alunos
- Aquarela
- Lápis de cor
- Acetato
- Elo de metal

Rotas Experimentais 2014

Para apresentar esse trabalho, pensamos em uma
rede, que, tal qual as redes sociais, vinculasse as
imagens produzidas pelos alunos. Para tanto,
colocamos as fotografias cortadas em um formato
quadrado em um sanduíche de acetato. Cada
trabalho teve as laterais furadas. Argolas uniram
um trabalho ao outro formando uma corrente com
cerca de 6 a 7 trabalhos. Esse número pode ser
modificado de acordo com o tamanho da parede
onde serão expostos.
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(C)ART(O)GRAFIAs
s

Profª . Andréa Senra, Rosângela Nasser e Elza Nogueira
OBJETIVOS

7º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Relacionar conhecimentos das artes visuais,
geografia e literatura.
• Produzir novos mapas geográficos com aspectos
artísticos e literários, apresentados em rotação.

Ter o Brasil e os muitos Brasis como tema central
e encontrar nele(s) uma visualidade artística,
geográfica e literária é um instigante desafio. As
grafias de três áreas do conhecimento imbricadas
pelas características climáticas, de relevo e
econômicas, com lendas e contos regionais, a
partir de um ponto de vista criativo e pictórico,
proporcionaram um resultado interessante. As
“(c)art(o)grafias” foram montadas em rotação
com intenção de apresentar as várias direções
que nosso país pode ter visto de cima.
Na etapa artística, as turmas foram divididas em
grupos, e cada grupo escolheu uma região que
foi trabalhada a partir da criação de carimbos e
impressões sobre um suporte de papelão.
Na etapa dos estudos geográficos, o exercício foi
o de aliar o conhecimento geográfico à abstração
de perceber e apreender os inúmeros “brasis”
onde vivemos, as maneiras de se regionalizar um
espaço e suas relações diretas com o olhar de cada
propositor.
Na literária, o contato com figuras mitológicas
de cada região do Brasil – tais como o lobisomem
e o saci – a partir da ótica da origem cultural e
geográfica dessas figuras e da intertextualidade
com narrativas contemporâneas brasileiras que as
recriam e as ressignificam, com a montagem de um
hipertexto sobre cada figura no blog das turmas.
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(C)ART(O)GRAFIAs
s

Profª . Andréa Senra, Rosângela Nasser e Elza Nogueira
MATERIAIS

7º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Papelão
- Várias cores de guache
- Carimbos criados com isopor e outros

Rotas Experimentais 2014

Se os trabalhos forem realizados em papelões, é
interessante pensar em fixá-los com pregos numa
parede ou painel de madeira. Após compor os
mapas a partir das regiões, desenhar os contornos
do Brasil em ângulos diferentes para dar a ideia da
rotação. Em seguida, fixar as informações sobre
literatura em papel pluma, o que dará um melhor
acabamento.
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MARDEQUÊ?
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
OBJETIVOS

5º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer as obras de Rosana Ricalde e Adriana
Varejão.
• Exercitar, através da aquarela, as tonalidades da
cor do mar.
• Explorar a linha e o gesto na construção do azulejo.

Este projeto foi desenvolvido a partir dos estudos
de tonalidades presentes nas obras de Rosana
Ricalde e Adriana Varejão que utilizam em suas
produções imagens e palavras. Foi feita uma aula
expositiva e comparativa de obras das duas artistas
com aproximações de uma mesma temática: o
mar.
Após um exercício de pintura, reforçando o controle
e a técnica de saturação e rebaixamento da cor, foi
proposta aos alunos uma atividade com a aquarela.
O objetivo foi representar o movimento das ondas
numa superfície quadricular (20cm²), variando a
tonalidade do azul.
Em seguida, os alunos, utilizando papel vegetal
e giz de cera em tons verdes e azuis, capturam a
superfície da parede da sala de aula que é revestida
por azulejos. A técnica da frotage foi realizada
através de movimentos com os braços imitando
o movimento de ondas, numa experimentação do
corpo, além do atrito do giz com o papel.
A próxima etapa do exercício, em parte realizada
pelo aluno em casa, foi de coletar e recortar todas
as palavras de revistas que tivessem escritas em
cores azuis ou verdes. Estas palavras seriam
fragmentadas e remontadas de maneira que
novas palavras surgissem e que, obrigatoriamente,
estivessem relacionadas à palavra mar (marinha,
Maria, Marvel etc); ou seja, todas que os alunos
conseguissem formar a partir de Mar. A colagem
dessas palavras guiou um desenho como ondas
sobre o papel vegetal.

Rotas Experimentais 2014
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MARDEQUÊ?
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
MATERIAIS

5º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

(1) dispor os azulejos de papel de 20 cm² na
parede, criando pelo menos duas linhas em
carreiras, com a distância de 2 cm entre eles.
Aconselha-se a revestir o verso da cartolina com
fitas adesivas antes de fixar diretamente na
parede;

- Papel cartolina e vegetal
- Giz de cera
- Tinta aquarela
- Cola
- Revistas

(2) observar a altura e a largura do papel vegetal
que serão alinhados abaixo das linhas dos azulejos
de papel;
(3) fazer pelo menos duas camadas de papel
vegetal, de modo que somente a borda superior
se fixe na parede, deixando solto o restante do
papel. Esta disposição do papel vegetal permite a
circulação de ar entre eles, fazendo com que haja
uma produção de som que se assemelhe ao som
do mar.
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MERCADO
Profª . Bruna Tostes, Valéria Fasolato
s

OBJETIVOS

6º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer um panorama geral da história da
escultura e os diferentes materiais e técnicas
utilizadas desde a Pré-história até os nossos dias.
• Apreciar esteticamente algumas esculturas
observando: materiais utilizados, temáticas,
proporções, linhas, cores, volumes, composição,
movimento, harmonia e equilíbrio.
• Desenvolver um projeto escultórico e a execução
do mesmo.

Os conceitos da tridimensionalidade foram o foco
dessa proposta, tendo como referência às obras
de Claes Oldenburg, que estabelece relações com
o uso e consumo dos objetos. Nesta perspectiva,
o objeto deslocado de sua funcionalidade é
apresentado aos alunos como uma forma de
construção de um pensamento tridimensional.
Foram propostas duas produções: alimentos e
objetos. A primeira explorando as possibilidades
de construção com papel jornal e utilizando
também o uso de papéis recicláveis para uma
melhor modelagem do alimento elaborado. Já
na segunda foram recolhidos objetos em desuso
trazidos pelos alunos. Nesta etapa foi proposta
uma atividade relacionada ao mesmo processo
plástico de Claes Oldenburg.
Em sua obra Armazém, Oldenburg cria aspectos
de objetos derretidos utilizando o material de
musselina embebida com gesso estruturada por
arame, e considera-os como produtos de uma loja.
Logo, a técnica realizada pelos alunos com atadura
gessada se assemelha, visualmente, à experiência
do artista.
Em cada processo do trabalho, foram pontuadas
com os alunos as noções de espaço relevos,
vazio/cheio, peso/leveza, movimento volumetria,
proporções, texturas.
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MERCADO
Profª . Bruna Tostes, Valéria Fasolato
s

MATERIAIS

6º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Fitas adesiva (crepe)
- Papelão
- Jornal
- Papel reciclado
- Cola
- Tinta guache e tinta PVA
- Atadura gessada e diferentes objetos

Rotas Experimentais 2014

Use carteiras escolares enfileiradas junto à
parede e revista-as até o chão com um tecido de
cor neutra para simular um longo expositor de
esculturas, depois é só dispor os objetos sobre o
módulo. Outras esculturas podem ser penduradas
na parede ou teto suspensas por fios de nylon.
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DE PONTA CABEÇA
Profª. Renata Oliveira Caetano
OBJETIVOS

2º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Compreender os conceitos básicos de natureza
morta.
• Produzir uma pintura a partir dos conceitos de
inversão de pontos de vista propostos pelas obras
de Baselitz.

A natureza morta foi um gênero artístico muito
realizado ao longo dos séculos. No entanto, quando
chega aos dias atuais, acaba cedendo sua fatura
às linguagens e abordagens contemporâneas. A
presente proposta visou apresentar a natureza
morta para os alunos de uma forma diferente e
surpreendente: a partir da pintura “Garrafa”, de
Baselitz.
Baselitz é o pseudônimo usado pelo artista HansGeorg Kern em homenagem à sua cidade natal.
Com uma linguagem gráfica e provocativa, muitas
vezes ele vira propositalmente seus quadros de
cabeça para baixo para colocar foco nos problemas
artísticos e não no tema da pintura. Isso acaba nos
causando um profundo estranhamento e muda
não só o nosso jeito de lidar com a pintura, mas
também o nosso olhar para ela.
Dessa forma, depois de relacionar o que
aprenderam sobre natureza morta a partir do
olhar de Baselitz, cada aluno recebeu um desafio:
formar pequenos grupos, sortear um elemento
da natureza morta (garrafa, fruteira, frutas, copos,
etc.) e, em conjunto, formar uma grande imagem
em uma cartolina. Feito isso passou-se para a
etapa da pintura, que foi trabalhada sobre um
plástico transparente com cola colorida. Feita a
pintura faltava só uma coisa: colocar os trabalhos
de cabeça para baixo para secar.
Expostas assim, de ponta cabeça, essas naturezas
mortas diferentes nos mostram como sempre é
possível reinventar um tema comum e corriqueiro.

Rotas Experimentais 2014
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DE PONTA CABEÇA
Profª. Renata Oliveira Caetano
MATERIAIS

2º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Folha A4
- Cartolina
- Plástico transparente grosso cortado no tamanho
da cartolina
- Cola colorida

Rotas Experimentais 2014

Fixar os plásticos transparentes pintados com
cola colorida em um espaço aberto, podendo ser
num varal de arame bem esticado ou numa janela,
sendo o mais importante inverter os trabalhos,
apresentando-os sempre de cabeça para baixo.
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DOS LIMITES DO QUADRO
Profª. Andréa Senra Coutinho
OBJETIVOS

6º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Experimentar materiais não convencionais para
criar efeitos matéricos em pintura de relevo.
• Conhecer outros modos de pintar que
extrapolam a tradição, relacionados às
experiências dos pintores informais dos anos 40
(século XX).
• Consolidar os conceitos de monocromia e
policromia.

A proposta foi provocar no grupo de alunos e
alunas a possibilidade de realizar uma pintura
que tente sair do suporte. Uma pintura carregada
de texturas e relevos, uma pintura que sai da
superfície da tela e explora também o lado de fora.
A pintura matérica, como é conhecida, foi uma
tendência pictórica dentro da informalidade
europeia e que surgiu após a Segunda Guerra
Mundial. Começou a ser desenvolvida a partir
do final dos anos 40 e início dos anos 50, século
XX. Considera-se que surgiu na França, com o
trabalho de artistas como Fautrier e Dubuffet.
Sua principal característica é ser uma pintura
abstrata feita com vários materiais nãotradicionais como areia, lixo, trapos, madeira,
massas, serragem, vidro ou gesso.
Nesse trabalho, os alunos foram desafiados a
pintar utilizando massas acrílicas e em seguida,
pigmentos e guaches para dar as cores desejadas.
Alguns trabalhos foram cobertos por tinta spray,
criando um contraste entre monocromia e
policromia. O painel construído dá um aspecto
monumental e contínuo, como se essa fosse uma
única pintura que tenta romper com os limites do
quadro.
Esse exercício é parte de um programa de estudos
sobre pintura e pretende instigar a curiosidade
sobre o tema e as possibilidades de criação pictórica
não tradicional.
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DOS LIMITES DO QUADRO
Profª. Andréa Senra Coutinho
MATERIAIS

6º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Tela
- Eucatex
- MDF
- Corante xadrez
- Guache
- Tinta spray

As pinturas matérias foram realizadas em
eucatex, MDF e até mesmo em papelão grosso,
portanto precisam ser fixadas com prego numa
parede ou painel de madeira. É interessante
compor os trabalhos conforme cor e tamanho,
analisando sempre o todo da construção. O efeito
é surpreendente.
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NOVA PAISAGEM
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
OBJETIVOS

2º ano
Ensino Médio

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Discutir e refletir sobre a produção de imagem da
modernidade na fotografia e no cinema.
• Conhecer o trabalho de Marcelo Silveira e as
poéticas do colecionar.
• Criar uma ação com o gesto rasgar, explorando
os tons neutros de uma fotografia previamente
realizada e elaborar uma imagem a partir desta.

Este projeto foi desenvolvido a partir dos estudos
sobre imagens da modernidade. No primeiro
momento, foi realizada uma apresentação e
apreciação do filme “Um homem com uma
câmera”, de Dziga Vertov (1929). Foi feita uma
conversa com os alunos sobre as qualidades
no tratamento/montagem das imagens da
película, comportamento de época, velocidade e
movimento, espaço e tempo dos personagens e a
sobreposição/colagem de imagens e sua produção
de sentidos.
A primeira proposição para os alunos foi que eles
registrassem, através da fotografia, a rotina de
um dia escolar deles. As imagens teriam que ser
entregues em preto e branco. Logo em seguida,
as fotografias impressas seriam organizadas num
papel preto de maneira cronológica.
A segunda etapa do trabalho foi a apresentação
da obra Paisagem II, do artista Marcelo Silveira,
exposto na trigésima bienal de São Paulo. A
aproximação entre a obra audiovisual, citada
acima, com o trabalho de Marcelo Silveira
perpassou pela manipulação de imagens em
preto e branco e a técnica de colagem recorrentes
nas duas obras. Desse diálogo, surgiu a proposta
de ressignificar as imagens dos alunos,
exercitando o mesmo processo poético do
artista contemporâneo, o que poderia ser feito
rasgando imagens de diferentes tonalidades do
branco/cinza/preto de revistas e remontando
pelo menos três imagens do cotidiano em uma
única e nova paisagem.
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NOVA PAISAGEM
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
MATERIAIS

2º ano
Ensino Médio

DICAS
DE MONTAGEM
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA

- Retratos em PB
- Papel cartolina
- Revistas e cola

Os trabalhos de tamanho A3 foram compostos
formando-se um único painel. A sugestão de
montagem é criar um escala das imagens mais
escuras até as mais claras, na direção de baixo
para cima. A montagem da “caixa de colecionador”
foi feita a partir de tiras de papel preto de 3 cm
de altura, criando linhas cruzadas em alto relevo.
Aconselha-se a revestir o verso da cartolina com
fitas adesivas antes de fixar diretamente na parede.
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PERSONAGENS
Profª. Valéria Mendes Fasolato
OBJETIVOS

8º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Pesquisar as origens e vocabulário das HQs.
• Construir personagens explorando expressões
faciais de acordo com seu perfil psicológico.
• Elaborar a apresentação do personagem.

Este trabalho surgiu a partir da proposta do trabalho
com a linguagem de HQ (História em Quadrinhos).
Um dos objetivos era fornecer aos alunos elementos
para que cada um criasse seu próprio personagem,
explorando as possibilidades da linguagem para
que, posteriormente, desenvolvesse uma história.
Para motivar a criação foram apresentados
alguns passos importantes e essenciais como: (1)
design do personagem; (2) expressões faciais e (3)
linguagem corpórea; tendo como fonte o livro de
Scott McCloud (2008) - “Desenhando Quadrinhos”.
Durante o processo, explorou-se a ideia de que
seus personagens precisavam de uma vida
interior, distinção visual e traços expressivos. Esse
exercício exigiu que cada aluno pensasse em uma
origem, uma visão de mundo, um corpo, um rosto
e uma indumentária distintos e ainda traços de
fala e comportamentos associados com os seus
personagens. Nessa apresentação seria possível
visualizar os personagens criados de corpo inteiro,
seus nomes, algumas variações de expressões
faciais e um pequeno texto com a breve descrição
das características mais marcantes.
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PERSONAGENS
Profª. Valéria Mendes Fasolato
MATERIAIS

8º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Nanquim sobre canson
- Aquarela e/ou lápis de cor

Os trabalhos feitos em tamanho A3 devem ser
plastificados com sacos de acetato transparentes e
dispostos em parede, respeitando o nível do olhar
humano.
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#IMAGEM
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
OBJETIVOS

1º ano
Ensino Médio

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Contextualizar historicamente os desdobramentos
e a utilização do suporte na arte.
• Refletir e problematizar sobre as inscrições visuais
nas paredes das escolas, como pichações e grafite.
• Explorar as técnicas que se relacionam com o
grafite.

Este trabalho surgiu a partir de uma proposta
prática, cujo tema está em torno do “suporte”,
dentro da História da Arte. Foi realizada uma
aula expositiva para os alunos com uma leitura
específica do surgimento, transição e permanência
do suporte da pintura, mais especificamente
relacionados à utilização de muros e paredes.
O contexto histórico propunha uma conversa
desde inscrições rupestres dos seres humanos
nas cavernas até as relações de artistas
contemporâneos que trabalham com esse tipo de
suporte e que provocam, consequentemente, uma
troca de paisagens.
A arte muralista e o grafite também foram postos
como questões para debates sobre arte e sua
relação arquitetônica, arte pública. Também foi
apresentado aos alunos o trabalho da artista Lais
Myrrha, realizado no Museu da Pampulha em
2004, que se tornou o ponto de partida para as
discussões de interferências de imagens privadas
em espaços públicos.
A obra dessa artista traz questionamentos
contemporâneos que partem da apropriação e do
deslocamento de objetos e imagens em contextos
urbanos distintos, se desdobrando em estratégias
e práticas visuais. O exercício prático realizado
pelos alunos foi o de capturar uma imagem que
se encontrava nas paredes da escola, nesse caso,
pichações. Logo depois, construiram uma nova
imagem ressignificando-a a partir de uma estética
urbana, inspirados no artista Basquiat.
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#IMAGEM
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
MATERIAIS

1º ano
Ensino Médio

DICAS DE MONTAGEM

- Um retroprojetor
- Papel cartolina
- Lápis
- Borracha
- Tinta guache
- Papel vegetal
- Cola
- Pincéis
- Estêncil

O trabalho realizado no papel cartolina, tamanho
80x 60 cm, pode ser disposto de forma linear,
respeitando uma distância entre eles. Aconselhase a revestir o verso da cartolina com fitas adesivas
antes de fixar diretamente na parede.
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BICHOS
Profª. Valéria Mendes Fasolato
OBJETIVOS

4º ano
Ensino Fundamental

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Abstrair a partir de formas orgânicas (bichos).
• Apreciar obras com representação de animais em
diferentes períodos na história da arte.
• Produzir uma pintura abstrata buscando
representar a essência do ser seguindo três etapas:
observação, projeto e execução.

A proposta de pintura feita é resultado de reflexões
acerca da decomposição da forma sem que se
perdesse sua essência. Desde a pré-história, os
bichos estiveram presentes em representações
artísticas. Usando o tema como motivação, os
alunos puderam escolher aquele que mais lhes
atraísse pela cor ou forma.
Para esta produção foram observadas algumas
pinturas de artistas como Siron Franco e do suiço
Heiner Kielholz. Do primeiro, pintor brasileiro,
observou-se a reprodução da obra “Rupestre”
(1992) em que o artista mescla imagens de pinturas
feitas nas cavernas com uma padronagem que
lembra a pele de onça. O segundo, artista suíço,
também “brincou” com as pintas pretas dos
dálmatas em seu quadro “Cão Dálmata” (1971).
Nessa perspectiva de abordagem, do “bicho” como
pressuposto de criação, é que os alunos foram
provocados a elaborarem seus projetos. A seguir,
as etapas de produção: (1) escolha individual da
imagem de um bicho – pesquisa de imagens; (2)
no caderno de processos, os alunos estabeleceram
o projeto de pintura sempre buscando a essência
do ser; (3) desenho do projeto na tela; (4) pesquisa
de cor e pintura propriamente dita.
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BICHOS
Profª. Valéria Mendes Fasolato
MATERIAIS

4º ano
Ensino Fundamental

DICAS DE MONTAGEM

- Guache sobre tela
- Impressão em papel fotográfico
- Colagem

Rotas Experimentais 2014

Por se tratarem de trabalhos bidimensionais
(telas) poderão ser expostos de várias maneiras
em paredes, painéis, em aparadores e outros.
Podem ser pendurados por pregos e fios de nylon
conforme o local.
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CORPOS/PAISAGENS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
OBJETIVOS

1º ano
Ensino Médio

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer trabalhos de artistas contemporâneos
que utilizam o corpo como suporte.
• Explorar outros suportes e ferramentas de
pintura, como o corpo.
• Realizar pintura–paisagens através da composição
de sombras.

Este projeto foi desenvolvido dentro de uma
perspectiva de construção de paisagens, utilizando
o corpo como ferramenta. Foram contextualizadas
aos alunos diversas maneiras de se experimentar
o corpo ao longo da História da Arte.
Como proposta artística, foi apresentado o trabalho
da artista Marcela Tiboni, que utiliza a fisicalidade
do seu próprio corpo para dialogar com a História
da Arte misturando-se à pintura.
Partindo desse foco, o processo de elaboração do
trabalho se deu na divisão de grupos compostos
por cinco alunos. A ideia era que cada grupo
construísse imagens esculpidas com seus próprios
corpos, projetando-os como sombras numa
parede. O desafio era tentar não representar a
figura humana especificamente, mas criar uma
nova forma-imagem a partir dos entrecruzamentos
dos corpos.
A próxima etapa foi capturar essa “nova” forma
projetada na parede em papéis A3, fragmentados
em cinco partes. A forma seria representada como
sombra, por isso foi pintada completamente de
preto. O fundo foi criado a partir de experimentações
de cores pelos alunos.
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CORPOS/PAISAGENS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira
MATERIAIS

1º ano
Ensino Médio

DICAS DE MONTAGEM

- Um holofote
- Papel cartolina
- Lápis
- Borracha
- Tinta guache
- Cola
- Pincéis

Por ser um trabalho coletivo que explora a dinâmica
de um quebra cabeça abstrato, a sugestão é
enumerar a ordem e a direção dos fragmentos
no verso da cartolina para que a paisagem não se
perca. Aconselha-se a revestir o verso da cartolina
com fitas adesivas antes de fixar diretamente na
parede.
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CARA DE BICHO

1º ano
Ensino Fundamental

Profª. Frederico Crochet
OBJETIVOS

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

• Conhecer a confecção e as diferentes significações
das máscaras em diferentes culturas.
• Estudar as representações dos animais enquanto
temas de obras de artes em diferentes períodos da
história.
• Construir máscaras representando animais com
materiais de fácil acesso.

Os animais são retratados pelos homens desde o
paleolítico nas pinturas rupestres e, no decorrer da
história, têm sido tema das artes através de diversas
eras, estilos e manifestações artísticas. Suas
características particulares têm sido exploradas em
desenhos, pinturas, esculturas, animações etc. Tais
manifestações mexem com o imaginário infantil
e possibilitam a produção prática de diferentes
trabalhos em sala de aula.
O trabalho em questão teve início com a exposição
de diversas produções em que os animais aparecem
como elemento principal, inclusive na produção
de máscaras primitivas de povos que acreditavam
incorporar os “poderes” dos animais ao utilizá-las
em seus rituais.
Divididas em pequenos grupos, as crianças
relataram umas às outras suas experiências com
animais, suas preferências entre espécies de
diferentes tamanhos, formatos e habitats. Com as
perguntas norteadoras: “Se você fosse um animal,
qual gostaria de ser?” “Por quê?”, os alunos
construíram, individualmente, uma máscara
que pode, no campo da imaginação, adquirir as
características dos animais por eles escolhidos.
Todo o processo, desde a construção da base até
o acabamento das máscaras foi realizado pelos
próprios alunos, sob a orientação do professor.
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CARA DE BICHO

1º ano
Ensino Fundamental

Profª. Frederico Crochet
MATERIAIS

DICAS DE MONTAGEM

- Folhas de jornais picadas
- Cola
- Bola de soprar para a base
- Tinta guache
- Papel colorset para acabamento.
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As máscaras devem ser expostas na parede,
“imitando” o formato em que, normalmente, elas
aparecem em museus e galerias.
Outra possibilidade seria pendurá-las com fio
nylon dando a impressão de que estão flutuando,
e numa certa altura de modo que o público possa
experimentá-las no rosto, enxergando através
delas o que algumas culturas apresentavam em
seus rituais.
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OBJETIVOS

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Realização
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