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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 e alunas. 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 e professoras de outros contextos escolares. Trata-se dos registros textuais e
imagéticos de algumas das experiências pedagógicas em arte, apresentadas na V e VI Mostra Cultural Arte em
Trânsito, em 2015 e 2016. Todas as exposições que compuseram os cenários das Mostras 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 adequálas, 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

AUTORRETRATO,
REFLEXOS E REFLEXÕES
Prof. Leandro Souza

5º ano · Ensino Fundamental
NEPArtE · Colégio Pedro II · Campus São Cristovão · Rio de Janeiro

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender o processo artístico fotográfico;

Imagens visuais articulam informações, significados e
valores que influenciam os modos como as pessoas se
posicionam em relação às ideias, problema e situações,
atuando na construção de como se compreende o

Desenvolver/criar imagens fotográficas em diálogo
com poéticas pessoais.

mundo em que vivem. (MARTINS; TOURINHO, 2012).

Nesta proposta visual buscou-se, pelo autorretrato,
ampliar as possibilidades criativas e poéticas
do registro da própria imagem. Pesquisamos a
série fotográfica “Reflexos e Reflexões”, do cantor
Paulinho Moska, na qual captura sua própria
imagem refletida em diversos acessórios de
banheiros por onde passa durante sua turnê de
shows. As imagens fotográficas criadas dialogam
com os selfies, tão presentes nos cotidianos,
sobretudo nos meios virtuais. Divertido e distorcido,
entre reflexos de objetos da sala de arte, o rosto de
cada estudante é ressignificado.
A diversidade de olhares, modos de ver e repertórios
são considerados e acolhidos durante a captação
das imagens com ênfase na abrangência identitária,
inspirada pela proposta.
Os/as estudantes experimentaram possibilidades
de criação, com sorriso contagiante e olhar curioso,
na captação de seus reflexos, ao som das músicas
do artista. Assim, foi fundamentado os usos
pedagógicos do celular como recurso durante as
experiências visuais vivenciadas nas aulas de artes
visuais e nos cotidianos.
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AUTORRETRATO,
REFLEXOS E REFLEXÕES
Prof. Leandro Souza

5º ano · Ensino Fundamental
NEPArtE · Colégio Pedro II · Campus São Cristovão · Rio de Janeiro

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• imagens e músicas do cantor e compositor
Paulinho Moska
• objetos diversos que possibilitem reflexos
• câmera fotográfica
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É aconselhável imprimir as imagens em papel fosco
e exibi-las em suporte preto ou branco, organizadas
de acordo com os diálogos que têm entre si.
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DAS CORES À COR
Profª. Andréa Senra Coutinho

5º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Saber a diferença entre cor-pigmento e cor-luz;
Compreender o conceito de matização através de
uma experiência pictórica;
Criar relevos no papel através de cortes e dobras.

Nos estudos da teoria das cores, as crianças
aprenderam que a cor-pigmento se refere às tintas,
corantes e pigmentos variados. São responsáveis
pelas cores dos objetos e podem ser naturais ou
artificiais. Os diferentes tipos de terra e o corante
contido em algumas sementes são exemplos de
pigmentos naturais. As tintas e os gizes de cera são
exemplos de pigmentos artificiais.
Aprenderam também que é possível tonalizar e/
ou matizar esses pigmentos, criando novos tons e
novas cores. No processo de matização é possível
graduar de uma cor para outra, ou seja, criar uma
passagem de uma cor para outra, quando surgem
variações de tons e cores nesse intervalo.
A proposta apresentada é o resultado dessas
experimentações e descobertas no casamento
entre duas cores selecionadas pelos/as estudantes,
obtido a partir da técnica de pintura com rolo de
espuma.
Após terem realizado a experiência da matização
sobre o papel, as crianças puderam realizar cortes e
dobras no papel já seco, retirando o aspecto plano
do suporte, dando a ele movimento e espacialidade.
Os cortes e as dobras unidos aos efeitos pictóricos,
na composição coletiva, deram uma visualidade
emotiva à superfície. Uma atividade relativamente
simples que conquista uma dimensão maior com a
finalização proposta.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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DAS CORES À COR
Profª. Andréa Senra Coutinho

5º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel canson A3
• guache em cores variadas
• rolos de espuma
• tesoura
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Há várias possibilidades de montagem para esses
trabalhos. Podem ser colados sobre uma superfície
deixando algumas abas para cima. Podem ser
colados entre si, formando grupos de três ou quatro
peças, o que gera um módulo que pode ser preso
por fios de nylon. E ainda, simplesmente colocados
sobre mesas ou no próprio assoalho.
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GEO_ORG
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Reconhecer a ideia de elementos geométricos
e elementos orgânicos em obras de arte
contemporânea;
Criar um trabalho a partir do cruzamento de linhas
orgânicas e formas geométricas.

Ao estudarmos a ideia de GEOMÉTRICO e ORGÂNICO
nas turmas dos 3o anos do Ensino Fundamental,
começamos pelas relações que as próprias crianças
faziam verbalmente sobre esses dois conceitos.
A partir de exemplos, foram apresentadas imagens
da padronagens de animais, construções, imagens
naturais etc. Posteriormente apresentamos as obras
de dois artistas: Baitogogo de Henrique Oliveira e os
“Bichos” de Ligia Clark. Visualmente elas incorporam
em si os conceitos apresentados sendo a primeira
orgânica e a segunda geométrica.
A atividade prática atrelada à essa reflexão propunha
que as crianças vinculassem os dois conceitos em
um desenho muito simples: o da própria mão. No
entanto, a mão, composta de linhas orgânicas,
seria desenhada em uma placa de argila e o seu
interior deveria apresentar formas geométricas com
prioridade para linhas retas e quebradas.
No final, alunos e alunas pintaram não somente a
mão, como também a placa de papelão onde ela se
apoiou.
Temos exposto aqui o resultado de um desafio.
Algo que nos mostra como cada aluno captou
individualmente as relações entre GEOMÉTRICO_
ORGÂNICO. As fraturas, rachaduras e curvaturas, que
ocorreram aleatoriamente, foram incorporadas ao
projeto.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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GEO_ORG
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• placa de papelão
• argila
• varetas e palitos de picolé
• tinta guache
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Afixamos as placas de papelão com as mãos de argila
feitas pelos estudantes em praticáveis de madeira,
contudo elas podem ser afixadas na parede ou em
outros suportes. É importante cuidar para que as
peças de argila fiquem bem coladas na placa de
papelão. Para tanto, usamos bastante cola branca,
de forma que ela fixasse as peças, mas também
desse um acabamento brilhoso ao trabalho das
crianças.
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CAIXALIVRO DE ARTISTA
Profª. Andréa Senra Coutinho

3º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender a modalidade Livro de artista,
na contemporaneidade, como um espaço de
subjetividades.
Exercitar a capacidade de criar metáforas visuais
para questões discutidas em torno de temas/
problemas
Experimentar formas variadas para dar expressão
plástica e gráfica a ideias e pensamentos.

A instalação apresentada é resultado das
intervenções realizadas pelos/as estudantes a partir
de temas/problemas lançados ao longo do ano
letivo, tais como: autobiografia, violência, cultura
indígena brasileira, religião, cultura afro-brasileira e
política. As intervenções foram realizadas em uma
caixa-livro, inspirada nos livros de artista.
Como é sabido, o livro de artista é veículo de ideias,
concepções, delírios, segredos e sonhos de seu
autor, sendo um repositório pessoal e íntimo.
Seguindo essa linha de pensamento, ao serem
lançados os temas/problemas citados acima,
através da produção artística contemporânea e
da crítica, cada estudante em posse de sua caixalivro e materiais expressivos diversos, como lápis,
nanquim, aquarela, papéis variados e outros
materiais disponíveis à imaginação e criação,
realizou intervenções gráficas no suporte. Essas
intervenções variaram entre palavras, frases,
símbolos, metáforas, metonímias e gestos que
revelam o pensamento através da ação artística
de pintar, colar, cortar, desenhar, escrever, fixar,
decompor, etc
As caixas-livros, em exposição, são o resultado do
esforço empreendido por cada criador/a de dar
forma, entre visualidade e visibilidade, às suas
próprias inquietações e percepções do mundo. São
objetos íntimos e carregados de subjetividades.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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CAIXALIVRO DE ARTISTA
Profª. Andréa Senra Coutinho

3º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• caixa de sapato ou outro suporte
• látex branco
• materiais diversos de desenho
• pintura
• colagem

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017

Utilizar elásticos redondos para a amarração que
suspenderá as caixas, em colunas, do chão ao teto.
Para a vara que sustenta todo o conjunto foram
utilizados canos de plásticos presos com arames.
Essa instalação permitiu que as caixas-livros de
artista ficassem suspensas no ar, o que contribuiu
para que as mesmas girassem lentamente,
mostrando todos os lados ao espectador.
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DESMEDIDAS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira

3º e 5º ano · Ensino Fundamental
Escola Municipal Bom Pastor · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Explorar materialmente percepções espaciais
produzidas pelas relações corporais com objetos
e arquiteturas, através de construções que se
inscrevem num lugar para estruturá-lo e distorcêlo temporariamente.
Discutir as questões: como tornar acessível aos
corpos os fluxos, formas e ações envolvidos no
processo de criação de uma obra/aula? Como
fazer das tensões dos processos o objeto da
experiência dos corpos? Como transformar
ações em experiências? O que implica partilhar
os processos de criação? Um trabalho de arte
pode produzir-se em meio a um contexto escolar
enquanto uma escola se produz como lugar de
experimentação artística?

O trabalho trata de atravessamentos da arte e
educação como intervenção na escola, sobre o
fazer artístico como processo formativo a partir
da produção realizada pelo artista propositor, em
parceria com estudantes da E. M. Bom Pastor, numa
criação coletiva.
O artista se apresenta: se medirmos da planta dos pés
ao alto da cabeça, e se essa medida for aplicada às
mãos estendidas, encontraremos a mesma largura
e a mesma altura, como as superfícies quadradas
(Vitrúvio, 1998). O artista sugere um método de
construção: que cada um pegue quatro ripas de
madeira, meça nelas a sua altura e corte. Depois,
que cada ripa tenha um dos lados pintados de uma
cor (preto ou branco).
A proposta é clara: cada corpo vai gerar um
quadrado.
Quando os quadrados são unidos por uma fita de
borracha produz-se uma geometria flexível, que
vai espacializando um desenho como uma espécie
de grade continuamente aberta. Os corpos logo
se reconhecem nessas aberturas como pontos de
intersecção entre os quadrados e inventam modos
de fazer valer seu movimento sobre a estrutura.
Emergem outras brincadeiras como carrinho de batebate, pique-pega, trenzinho, polícia e ladrão entre
outros. Cada corpo está mergulhado na sua própria
experiência, no transitar entre múltiplas possibilidades
do objeto em movimento, permitindo-se desenrolar
entre dobras do espaçotempo em ação.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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DESMEDIDAS
Profª. Bruna Tostes de Oliveira

3º e 5º ano · Ensino Fundamental
Escola Municipal Bom Pastor · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• 1 DVD
• ripas de madeira
• lápis
• tinta acrílica preta e branca
• serrote
• fita adesiva preta
• nylon
• rolos
• bandejas
• câmeras de vídeo
• fotografia para registro

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017

O resultado foi um vídeo de 12 minutos, sob
uma estética do cinema mudo, preto e branco,
contendo frases emitidas pelos alunos e alunas no
processo de construção da obra. Esse vídeo pode
ser apresentado através de televisão ou projetor
multimídia numa sala ambientada para a exibição.
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ARTE E PROPORÇÃO
Prof. Frederico Crochet

1º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Aprender noções de proporção na realização de
atividades artísticas.
Ampliar o repertório através de amostragem de
algumas obras famosas que compõem o acervo
mundial histórico de arte.
Produzir uma composição policromática de uma
natureza morta, com atenção à proporção entre
os elementos representados.

O programa de ensino de artes nas turmas do 1o
ano do Ensino Fundamental consiste na introdução
e experimentação de elementos e materiais diversos,
visando criar uma importante base de recursos
artísticos/expressivos. Tal aproximação é de suma
importância, pois a partir disso acontece uma
ampliação gradual do repertório artístico de alunos
e alunas, de forma prática e teórica, no decorrer dos
anos escolares subsequentes.
Dentre alguns conceitos utilizados em artes nesse
primeiro momento, a ideia de PROPORÇÃO é uma
construção primordial para a estruturação do espaço
de figuração. Isso possibilita que as crianças entendam
o seu uso e até mesmo a posterior desconstrução ao
longo da História da Arte.
A presente proposta toma como base a representação
de naturezas mortas realizadas por distintos artistas,
com várias faturas/soluções e em diferentes épocas.
Os alunos e alunas realizaram uma composição
com objetos de sua preferência, com o desafio de
estabelecer uma proporção perto do real, usando
como acabamento a pintura com giz de cera derretido.
O resultado é uma composição policromática com
olhares e vibrações particulares.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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ARTE E PROPORÇÃO
Prof. Frederico Crochet

1º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• giz de cera
• vela
• fósforos
• papel canson
• papel colorset

Para exposição dos trabalhos é interessante
que ocupem um corredor comprido para que as
produções não fiquem muito amontoadas e de
difícil percepção visual.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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EMBATES

7º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

Profª. Andréa Senra Coutinho

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Conhecer a produção da artista
contemporânea Beatriz Milhazes;

brasileira

Compreender os processos e percursos das técnicas
de decalque e molde vazado;
Experimentar
materiais
e
suportes
convencionais da pintura/gravura;

não

Trabalhar de forma colaborativa com os/as colegas.

A cor é um elemento estrutural na obra de Beatriz
Milhazes, artista escolhida como referencial para
essa série de trabalhados realizados durante as
aulas de impressão/gravura. O repertório da artista
brasileira inclui questões relativas à abstração
geométrica, ao carnaval, modernismo, arte concreta,
neoconcretismo, op e pop art.
Nessa proposta, foram utilizadas as técnicas do
decalque e molde vazado, inspiradas nas pinturas de
Milhazes. A matéria pictórica obtida por numerosas
sobreposições não apresenta nenhuma espessura:
os motivos de ornamentação e arabescos são
colocados plano a plano, e obtidos a partir dos
embates estabelecidos entre os moldes e tintas
utilizados, bem como a força que os comprime no
suporte. Há uma busca também pela harmonia e
contrastes cromáticos.
O olhar do espectador é levado a percorrer
toda a imagem impressa em papelão paraná,
acompanhando os efeitos gráficos obtidos nesse
exercício.
O acaso também é uma peça chave nessa produção,
afinal não se sabe ao certo quais resultados serão
alcançados quando os materiais não oferecem
precisão. Os alunos e alunas precisaram ser
ousados/as, arriscando-se numa proposta que
indicou um começo, mas não estabeleceu um fim.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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EMBATES
Profª. Andréa Senra Coutinho

7º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papelão paraná
• guache
• toalhinhas de plástico rendadas
• rolos de espuma

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017

É aconselhável que os trabalhos fiquem protegidos
e esticados em molduras com vidro, mas, caso isso
não seja possível, basta fixá-los com pregos nas
quadro extremidades do papelão numa parede. Os
trabalhos emoldurados podem ser fixados com o
auxílio de um prego na parede.
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ESPELHO
Prof. Frederico Crochet

2º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Estudar as características e transformações,
introduzidas no renascimento, do ponto de vista
artístico, histórico e social.
Produzir releituras de obras renascentistas
anexando elementos contemporâneos através da
manipulação digital da imagem.

O programa curricular para o segundo ano do ensino
médio propõe estudos sobre as rupturas artísticas
ocorridas ao longo da História da Arte. Dentre elas,
uma das mais significativas e importantes foi a do
período do renascimento e toda a herança por ele
deixada para o pensar e o fazer artístico.
O termo renascimento faz referência a um movimento
intelectual e artístico surgido na Itália, entre os
séculos XIV e XVI, e daí difundido por toda a Europa.
À concepção medieval do mundo se contrapõe
uma nova visão empírica e científica do homem e
da natureza. Relacionando-se à revalorização do
pensamento, da arte da antiguidade clássica e da
formação de uma cultura humanista.
Após estudar os conceitos e principais obras que
marcaram esse período na História da Arte, e
orientados pelos ideais de perfeição, harmonia,
equilíbrio e graça - representados com o auxílio dos
sentidos de simetria e proporção das figuras-, os/as
estudantes fizeram a composição do trabalho em
exposição.
Divididos em grupos, fizeram uma pesquisa sobre o
artista e a obra de sua preferência, para que através
desse conhecimento realizassem uma incursão na
“beleza” projetada segundo os padrões idealizados
do universo clássico, dando a ela uma leitura mais
contemporânea e pessoal.
Utilizando-se das técnicas de manipulação digital de
imagens, cada grupo fez uma apropriação de obras
renascentistas, inserindo suas próprias imagens
nessa nova composição.

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017
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ESPELHO
Prof. Frederico Crochet

2º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• reprodução de pinturas renascentistas
• equipamento digital para manipulação de
imagens
• fotografias pessoais

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017

Por se tratar da manipulação da imagem de obras
muito conhecidas, a montagem dessa exposição
pode simular as montagens encontradas em museus,
onde as paredes são quase que completamente
tomadas por quadros.
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FRÁGEIS
ELEMENTOS MÓVEIS
Profª. Andréa Senra Coutinho

4º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Conhecer algumas peças da produção do
artista brasileiro Abraham Palatnik e a do artista
estadunidense Alexander Calder;
Compreender a entrada da cinética na produção
artística a partir dos Objetos;
Cinéticos de Palatnik e dos Móbiles de Calder.
Pintar peças em isopor para compor um móbile
de grande dimensão e coletivo.

Cinética é o ramo da física que trata da ação das forças
na mudança de movimento dos corpos. A palavra
tem origem no grego kinétós, que significa móvel ou
o que pode ser movido. A arte cinética busca romper
com a condição estática da pintura e da escultura,
apresentando a obra como um objeto móvel, que
não apenas traduz ou representa o movimento, mas
está em movimento.
No Brasil, podemos citar as obras de Abraham Palatnik,
considerado um dos pioneiros da arte cinética, nasceu
em 1928, em Natal (RN). O artista abandonou o pincel
e a arte figurativa, iniciando relações mais livres entre
cor e forma. A partir de 1964, Palatnik desenvolveu os
Objetos cinéticos.
Tomando as noções contidas nos objetos cinéticos
de Palatnik e nos móbiles de Calder, a proposta foi
tirar a pintura de seu estado fixo e bidimensional,
tornando-a móvel e tridimensional.
Assim sendo, as crianças escolheram um fragmento
de uma peça de isopor, comumente utilizada para
proteger eletrodomésticos e afins, pintaram cada uma
a sua própria peça com cores variadas, respeitando os
baixo e alto relevos. Em seguida, definiram quais peças
dialogavam com quais, construindo um objeto vertical,
encaixando uma peça sobre a outra, alinhavadas por
um fio de nylon. Ao final, as peças foram esticadas
até o teto, permitindo que se movessem ao sabor
das correntes de ar. Seus elementos balançam
suavemente e giram livremente, descrevendo uma
infinita variedade de movimentos.
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FRÁGEIS
ELEMENTOS MÓVEIS
Profª. Andréa Senra Coutinho

4º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• peças de isopor
• tinta látex
• corantes
• nylon

Alinhavar as peças de isopor, já pintadas, umas
nas outras através de um fio de nylon. Em seguida,
prender o fio num ponto alto de modo que a peça
possa ficar suspensa no ar e assim, ao sabor da
brisa, se movimentar. É preciso escolher um local
que não tenha fortes correntes de ar, pois isso pode
levar a destruição do trabalho.
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LENDAS INDÍGENAS EM
TÊMPERA DE TERRA
Profª. Karine Teixeira Gomes

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Refletir sobre a arte e lendas indígenas brasileiras;
Pintar com tintas alternativas como a têmpera de terra.

O trabalho foi desenvolvido com os alunos dos
sextos anos nas aulas de pintura. Explorando as
diversas formas de pintar, para além das mais
tradicionais utilizadas e conhecidas pelos alunos
e alunas, foi desenvolvido durante as aulas, a
confecção de têmperas de terra. As terras utilizadas
na experiência foram trazidas pelos próprios
estudantes, encontradas e recolhidas nos terrenos
do colégio.
Após uma aula sobre a pintura, cultura e
características da arte indígena, foi feito um sorteio
com a turma de várias lendas indígenas brasileiras,
para que os mesmos pesquisassem e trouxessem
para contar aos colegas na aula seguinte.
As lendas escolhidas para compor o sorteio eram
majoritariamente desconhecidas por eles e elas,
exatamente para que pudessem conhecer mais da
cultura indígena brasileira. Dentre elas, compõem
o trabalho: a lenda da Boiuna, Muiraquitã, Flor do
Mato, Uirapuru, Açaí, Pirarucu, Vitória Régia, Cobra
Norato entre outras.
Após a apresentação das lendas para a turma, cada
aluno/a criou uma imagem relacionada à lenda
pesquisada, e posteriormente as imagens foram
pintadas com as têmperas de terra confeccionadas
anteriormente.
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LENDAS INDÍGENAS EM
TÊMPERA DE TERRA
Profª. Karine Teixeira Gomes

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel A4
• têmperas de terra
• produzidas com terra
• cola
• água
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O trabalho foi montado com todas as composições
feitas pelos alunos, juntas, formando um retângulo de
aproximadamente 1,5m x 1,5m. Os trabalhos foram
colados num plástico resistente e fixado na parede.
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FIM?
Prof. Frederico Crochet

1º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Explorar diferentes técnicas artísticas através de
um tema norteador.
Ampliar a pesquisa, o debate e o amadurecimento
de produções individuais.

Dentro do programa da disciplina Artes Visuais
destinado ao ensino médio, encontra-se o estudo
crítico e ambientado dos processos artísticos ao longo
da História.
Percebe-se, nessa trajetória, que alguns temas são
constantes em diversas culturas espalhadas pelo
globo e permanecem motivando obras artísticas com
o passar dos tempos. Dentre esses temas universais,
escolhemos discorrer sobre o tema da MORTE.
A morte é considerada assunto envolto a mistérios,
crenças, misticismos e variados sentimentos.
A morte é tema recorrente nas mais variadas
produções artísticas e unindo essas diferentes
expressões às suas próprias, os alunos e alunas
criaram, individualmente, uma maneira estética de
expor suas ideias a esse respeito.
Nas aulas destinadas a esse trabalho, os alunos
trouxeram músicas, poesias, contos e lendas que
tinham a morte como elemento principal e receberam
diversas referências de obras de diferentes países,
épocas e modalidades das artes plásticas na
perspectiva de ampliar o repertório imagético pessoal.
Dessa maneira, cada um/a pode escolher uma
técnica como desenho, pintura, colagem, montagem
digital, etc. para expressar suas próprias impressões
e sentimentos acerca do assunto.
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FIM?
Prof. Frederico Crochet

1º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papéis tamanhos e cores variados
• tintas
• canetas
• outros
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A montagem vai depender das escolhas individuais
dos alunos em relação à técnica e ao suporte a serem
utilizados. Podem ser fixados com fitas, amarrados,
pendurados e outras possibilidades.
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NOSSAS HISTÓRIAS
Prof. Frederico Crochet

8º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Desenvolver uma narrativa através dos códigos
específicos das Histórias em Quadrinhos.
Promover a união das linguagens artísticas das
HQs e da Fotografia.
Valorizar suas próprias experiências cotidianas.

O trabalho apresentado compõe a finalização
da linguagem artística desenvolvida no primeiro
semestre letivo/2016, consistindo na criação de
uma página de história em quadrinhos (HQ) em
grupo, respeitando a ordem de produção que inclui
o roteiro, story board, arte e arte-final, e utilizando
como técnica a fotonovela.
Os/as alunos/as criaram ou reproduziram histórias
que podem, poderiam ou jamais aconteceriam em
nossa escola sendo eles/elas mesmos os personagens
da ação.
O roteiro foi discutido e elaborado em grupo e,
diante dele, cada membro produziu um story board
para que os quadros fossem escolhidos um a um
por toda a equipe.
Em seguida, os/as estudantes fizeram as fotografias
seguindo o cenário, o ângulo e o plano estabelecido
pelo roteiro. A arte-final foi feita no laboratório de
informática, sob a orientação do professor, contando
com a presença de todas as equipes de trabalho,
garantindo que cada membro dos grupos tivesse a
experiência com todas as etapas de realização de
uma HQ. Todas as etapas foram realizadas durante
as aulas de Artes, fazendo parte do programa
curricular escolar.
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NOSSAS HISTÓRIAS
Prof. Frederico Crochet

8º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel Canson
• impressão digital

Essa exposição pode reunir todas as histórias em
formato de revistas, mas sem colocar mais do que
quatro narrativas em cada.
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CIDADE PEQUENA, CIDADE GRANDE:

A MEMÓRIA DE JUIZ DE FORA
Profª. Karine Teixeira Gomes

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender a relevância do patrimônio histórico
da arquitetura da cidade de Juiz de Fora.
Aproximar e comparar passado e presente, através
das fotografias históricas da cidade.

O trabalho foi desenvolvido com os alunos e alunas
nas aulas de pintura. Explorando os diferentes
materiais e formas de pintar, o trabalho é inspirado
nas intervenções em aquarela feitas em fotografias,
pelo artista brasileiro Rubens Matuck.
Buscando formas de intervir em imagens fotográficas
através da pintura, pensamos o trabalho a partir de
contrastes: a foto e a pintura, o preto e branco e o
colorido, e finalmente: o passado e o presente.
Com a intenção de discutir, informar e formar sobre a
relevância de patrimônios históricos, a conservação
dos mesmos, bem como as transformações
geradas pelo tempo, antes do trabalho ser realizado
comparamos imagens da cidade de Juiz de Fora na
década de 50 e 60, com as imagens – totalmente
modificadas – da cidade de hoje.
Cada estudante recebeu uma imagem fotográfica
(preto e branco) da cidade como era antigamente,
e deveria completá-la com a pintura em aquarela,
lembrando como as modificações resultaram no
que a cidade é atualmente, e como os mesmos a
enxergavam. Alguns procuraram retratar fielmente
os lugares como estão; outros acrescentaram
elementos que imaginavam estar nos locais. O
resultado são trabalhos em técnica mista, colagem
e aquarela, surgindo paisagens fantásticas que
remetem à memória e à imaginação.
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CIDADE PEQUENA, CIDADE GRANDE:

A MEMÓRIA DE JUIZ DE FORA
Profª. Karine Teixeira Gomes

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel Canson A3
• aquarela
• fotografias preto e branco impressas em papel
sulfite.
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Os trabalhos foram montados em sobreposição
a projetos arquitetônicos, que continham apenas
croquis de construções. A ideia de uma cidade em
construção que dialoga com a proposta de fazer
aproximar a memória dos lugares, às imagens da
cidade. Poderia também ter sido montado sobre
mapas de Juiz de Fora.
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UBUNTU
Prof. Frederico Crochet

3º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Investigar as inovações técnicas e tecnológicas
propostas na Arte Contemporânea.
Compreender os conceitos de vídeo-arte.
Participar de um debate entre as religiões
combatendo violências, preconceitos e
intolerâncias.
Produzir um vídeo-arte com as questões levantadas
e discutidas, a partir de uma estética própria.

A Arte Contemporânea trouxe um novo olhar e uma
série de questões acerca da Arte e de seu papel
perante a realidade na qual está inserida. Essas
questões são vivenciadas e debatidas ao longo
de todo o programa da disciplina Artes Visuais no
terceiro ano do ensino médio. As aulas têm como
ponto de partida diferentes situações/problemas
que são discutidas através da ótica de artistas
contemporâneos e os conceitos e críticas pessoais
dos próprios alunos e alunas.
O trabalho apresentado faz menção a uma das
problemáticas propostas por diversos artistas
contemporâneos em diferentes partes do mundo: a
(in)tolerância religiosa.
Uma das técnicas utilizadas atualmente na arte é a
produção de vídeo-arte, e através dessa linguagem
audiovisual, os alunos e alunas criaram uma
proposição em que expressam seus incômodos
sobre o desrespeito e a violência justificados pela
noção do divino.
Nas aulas, através de debates, os alunos e alunas
chegaram a um acordo sobre o que queriam mostrar
e, sob orientação, criaram um roteiro do vídeo que
conta com filmagens realizadas nos espaços do
colégio e outras imagens por eles/elas pesquisadas.
O resultado é um trabalho em audiovisual que
demonstra grande maturidade e posicionamento
crítico em relação ao direito e ao respeito a todas as
religiões existentes.
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UBUNTU
Prof. Frederico Crochet

3º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• câmera
• equipamento de edição
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O vídeo produzido deve ser exibido com uma
projeção de grande proporção e em local de grande
movimentação da comunidade escolar.
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O EXTRAORDINÁRIO
CASO DO CHAPÉU
Profª. Renata Oliveira Caetano

2º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender o conceito de abstração;
Conhecer o trabalho de Janine Antoni e suas
marcas corporais;
Criar sobre jornal, uma pintura que parta de suas
marcas corporais.

Nos dias de hoje, ao se autorretratar, a tendência da
maioria é tentar captar o melhor ângulo e expressão.
Esquecemo-nos do quanto o exercício do autorretrato
significou dar vida às inquietações pessoais para
alguns artistas.
Quando começamos a trabalhar autorretratação
com as crianças do 2o ano, pensamos em fazê-lo por
uma via diferente: E se a gente pensar em detalhes?
E se o ângulo não for o mais bonito? E se eu mostrar
uma expressão de traquinagem, de loucura, de
divertimento, de tristeza?
Pensando nisso, tomamos com referência a obra de
três grandes artistas especialistas em autorretratos:
Rembrandt van Rijn, Vincent Van Gogh e Frida Kahlo.
O que esses artistas têm em comum é a vontade de
registrar suas próprias imagens nos mais distintos
momentos de suas vidas, mas outra coisa também
chama a atenção: o uso de algum acessório na cabeça
em muitos desses autorretratos.
Assim, propusemos às crianças um trabalho em duas
partes: primeiro a criação de uma imagem fotográfica
deles, só que com uma “expressão diferente no
rosto” e segundo, sobre a imagem impressa em
preto e branco, eles criariam um chapéu maluco. A
ideia era fazer com que o chapéu complementasse
a expressão. Dessa experiência, surgiram vários
chapéus extraordinários!
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O EXTRAORDINÁRIO
CASO DO CHAPÉU
Profª. Renata Oliveira Caetano

2º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• Impressão fotográfica em preto e branco dos
alunos e alunas
• cartolina
• tinta guache
• colagem com materiais diversos (fitas, lã, botões,
rendas, etc)
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Optamos por imprimir as imagens das crianças
em preto e branco, de forma a destacar o chapéu
colorido criado por elas. A montagem pode ser na
parede, mas também pode ser feito um conjunto
de móbiles pendentes por um fio de nylon,
que equilibre em alturas diferentes os vários
autorretratos.
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DECOMPOR, RECOMPOR E COMPOR:

A REAPROPRIAÇÃO DAS FORMAS A
PARTIR DA OBRA DE RUBENS VALENTIM
Profª. Karine Teixeira Gomes

4º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Criar composições inspiradas na obra de Rubens
Valentim;
Compreender os processos de composição e a
decomposição na construção de novas imagens.

O trabalho surgiu da necessidade de trabalhar os
conceitos de composição e de decomposição das
formas na arte. Exploramos possíveis conceitos e
definições do que seriam as ações de “construir” e
“desconstruir”, para que a partir do entendimento
de tais conceitos pensássemos como eles poderiam
ser aplicados à arte.
No começo da experiência prática, cada estudante
recebeu uma forma geométrica já “construída”,
e deveria então desconstruí-la e reconstruí-la.
Alguns alunos e alunas tentaram a partir da forma,
construir novas formas e figuras. Outros, apenas as
desmembraram, abstraindo-as.
Após essa introdução, foi apresentado aos alunos
o trabalho do artista brasileiro Rubens Valentim.
Foi mostrado, separadamente, os elementos
da religiosidade africana dos quais o artista se
apropriava para compor suas obras, de um lado; em
comparação aos trabalhos do artista já finalizados,
de outro.
Por meio do trabalho do artista e os símbolos das
religiões africanas, os alunos puderam observar
a desconstrução e a reconstrução na obra,
sucessivamente. Finalmente, receberam alguns
destes símbolos, em molde de papel, separadamente.
Através da manipulação, desconstrução e
reconstrução dos mesmos, por meio da pintura, foi
possível que criassem, em duplas, suas composições
a partir da referência do trabalho do artista.
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DECOMPOR, RECOMPOR E COMPOR:

A REAPROPRIAÇÃO DAS FORMAS A
PARTIR DA OBRA DE RUBENS VALENTIM
Profª. Karine Teixeira Gomes

4º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel Canson A3
• tinta guache
• papel colorset
• diferentes cores
• cola e tesoura

Utilizar um tecido preto como fundo e colar os
trabalhos sobre o mesmo. A primeira experiência do
trabalho de construção e reconstrução de imagens
geométricas foi colada abaixo dos trabalhos em
maior dimensão das composições em duplas e em
folhas A3, baseadas na obra de Rubens Valentim. O
tecido preto ofereceu contraste às composições.
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TIRAS DE COR
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Entender o conceito de abstração a partir da obra
“Ripas” de Ione Saldanha;
Utilizar os conhecimentos sobre círculo cromático,
usando misturas para conseguir cor secundária e
cores terciárias entre duas primárias.

A presente proposta visa apresentar conceitos de
abstração pela forma e pela cor, usando a obra da
brasileira Ione Saldanha e suas “Ripas”. A artista ficou
conhecida na década de 1960 pela pesquisa de novos
suportes, incorporando elementos tridimensionais
em suas pinturas. Foi assim que surgiram as ripas
de madeira pintadas de um só lado.
Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural (http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa9565/ione-saldanha)“as Ripas,
[...] são expostas em conjunto, possibilitando uma
infinidade de combinações de cores e apresentando
grande leveza. Nessas obras, destaca-se o ritmo
criado pela sucessão de variações cromáticas, que
parecem se disseminar pelo espaço expositivo.”
Para que as crianças experimentassem tais ideias,
foram acrescidos os dois conceitos aprendidos nas
aulas de artes: abstração e exercício de composição
do círculo cromático.
Cada criança recebeu uma tira de papel paraná e
criou desenhos nelas, levando em consideração
linhas retas. Formadas as áreas de pintura,
sorteamos as famílias de cores. Então eles e elas
deveriam fazer misturas entre duas cores primárias
conseguindo o máximo de variação entre as matizes,
pintando os dois lados de seu trabalho. Isso nos
possibilita múltiplas formas de expor os materiais,
dando dinâmica aos conceitos apresentados.
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TIRAS DE COR
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• tiras de papel paraná
• lápis
• régua
• guache
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Se as tiras forem pintadas dos dois lados, é possível
fazer uma montagem tridimensional, juntando a
ponta de uma na outra. No nosso caso, optamos por
expor as tiras coladas no alto da parede, colando as
duas pontas de forma a gerar uma encurvatura na tira.
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MARCAÇÕES REPETITIVAS
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender o conceito de abstração;
Conhecer o trabalho de Janine Antoni e suas
marcas corporais;
Criar sobre jornal, uma pintura que parta de suas
marcas corporais.

A presente proposta se desenvolveu a partir de
uma proposição artística de Janine Antoni. Em sua
obra Butterfly Kisses (Beijos de Borboleta). A artista
piscou 1254 vezes em cada metade de um papel. O
uso de rímel fez com que ligeiras marcas em preto
ocupassem toda a área da tela, ao mesmo tempo
que esse resultado gráfico configurou-se como uma
pintura abstrata.
O ponto de partida das crianças foi o pensamento
sobre a arte contemporânea e alguns de seus
potenciais de atuação. Assim, começamos a trabalhar
com o uso do corpo em obras de arte.
As “Marcações Repetitivas” surgiram inicialmente nos
cadernos, com a impressão de objetos do cotidiano
reproduzidas várias vezes, até ao ponto da forma
quase se perder. Em seguida, propusemos aos alunos
que criassem marcações usando seus próprios
corpos, sobre um papel que faz parte de nosso dia a
dia, o jornal. A ideia era que as crianças fugissem das
explorações obvias de algumas partes do corpo como
a boca, dedos, mãos, pés.
Com esse material pronto, propusemos uma pintura
em torno das marcações, de forma a deixar a sua
interpretação ainda mais subjetiva. Portanto, em meio
a esse mar de cores, é possível encontrar marcas de
cotovelos, orelhas, pernas, braços, cabelos, rostos,
narizes e assim por diante.
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MARCAÇÕES REPETITIVAS
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• folha de jornal (sem partes coloridas)
• tinta guache
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Os jornais pintados foram usados para “emoldurar”
elementos arquitetônicos do espaço escolar, como
portas e janelas internas, gerando uma outra forma
de expor os trabalhos.

39

PERSONAGENS LITERÁRIOS E
CRIAÇÃO DE SERES INEXISTENTES
Profª. Karine Teixeira Gomes

1º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Reconhecer novas formas de ler histórias através
de imagens;
Estimular a imaginação através da criação de seres
inexistentes.

A proposta produzida é decorrente do projeto
coletivo dos professores das turmas dos 1º anos
que, no ano de 2016, teve como tema: “Eu, o outro
e o mundo”. Buscando o incentivo à leitura, foi feita
uma visita à Biblioteca Municipal com as crianças,
onde participaram de contações de histórias e
conheceram o espaço físico da Biblioteca. Além
disso, os alunos e alunas fizeram uma visita à Feira
do Livro, evento organizado no próprio colégio.
Após os eventos descritos acima, fizemos uma
roda de conversa com as crianças na aula de Artes,
explorando as diferentes formas de vivenciar
uma história (oralidade, manuseio do livro, vídeo
e imagem). Em seguida, cada criança apontou
a história que mais gostava, dentre as histórias
ouvidas no passeio, livros ou filmes.
Feito isso, procuramos as histórias escritas,
imprimimos em papel sulfite e conversamos sobre
a existência real ou não dos personagens das
mesmas. Cada aluno representou, na folha com
a história escrita, a imagem de como imaginava os
personagens inexistentes de suas histórias favoritas.
Retomando a discussão sobre seres existentes ou
não no “mundo real”, cada criança criou em seguida
seu próprio ser inexistente, explorando também
mundos e situações possíveis em que tais seres
habitariam.
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PERSONAGENS LITERÁRIOS E
CRIAÇÃO DE SERES INEXISTENTES
Profª. Karine Teixeira Gomes

1º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• cola colorida em papel sulfite impresso
• papel colorplus preto
• cola
• barbante
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A montagem do trabalho aconteceu em forma de
“móbiles”, amarrando os trabalhos dos alunos uns
aos outros, com uma linha de barbante. Os trabalhos
(móbiles) ficaram em um varal entre duas pilastras
(para aproveitar do espaço físico da escola), em altura
acessível tanto às crianças menores, quanto dos
adultos.
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ELOS
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Estudar a arte produzida no continente africano
por alguns artistas contemporâneos;
Explorar uma das proposições artísticas de
Nnenna Okore.

Pensar a arte produzida por artistas de diversos
países do continente africano significa visualizar uma
grande pluralidade de questões e debates. Quando
começamos o trabalho, pensamos em fazer um
percurso que desmobilizasse olhares estereotipados
promovendo uma percepção crítica sobre o tema.
Para tanto, apresentamos as proposições artísticas
de alguns artistas contemporâneos como Yinka
Shonibare, Ablade Glover, El Anatsui e Nnenna
Okore. A última artista foi escolhida como principal
referência para a proposição artística elaborada
com as crianças.
Nascida na Austrália e criada na Nigéria, Okore
chama a atenção pelas instalações que recuperam
materiais descartados pela sociedade, dando-lhe
novas configurações, texturas e cores em grandes
obras tridimensionais. Somado a isso, recupera os
contornos do seu cotidiano na Nigéria, por meio de
trabalhos artesanais e repetitivos.
Assim produzimos a partir de canudos de jornais,
conjuntos de círculos pintados com têmpera
vinílica, que foram ligados uns aos outros com
barbante, formando um grande conjunto que
soma reaproveitamento de materiais e artesania.
A composição nos faz lembrar não somente dos
conhecimentos investigados e adquiridos com essa
proposição, mas também, dos elos que nos ligam
à África.
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ELOS
Profª. Renata Oliveira Caetano

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• jornal
• barbante colorido
• cola
• pigmento
• água

Cada criança produziu um conjunto com cerca de
10 círculos coloridos e amarrados com barbante.
Com diferentes formatos, eles foram unidos
gerando um grande objeto maleável. Na exposição
optamos por montá-lo aberto e suspenso. Contudo,
há a possibilidade de uma montagem em forma de
objeto tridimensional, uma espécie de escultura
vazada, que pode ser exposta no chão.
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PINTURA OBJETO
Profª. Andréa Senra Coutinho

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Conhecer a modalidade da pintura que extrapola
os limites do quadro;
Experimentar suportes não convencionais como o
isopor;
Conhecer proposições artísticas que utilizam
materiais descartados pela sociedade,
ressignificados na arte.

A composição criada a partir de peças de isopor
de proteção e embalagem de eletroeletrônicos ou
brinquedos, pintadas com uma mistura de pva branco
neve e corantes miscíveis entre si, ganha uma nova
dimensão estética.
Partindo de um conceito ampliado de pintura que
começou a ser experimentado pelos modernistas
como Miró, Braque, Picasso e outros, a inserção de
elementos estranhos às pinturas foi se expandindo em
experimentos cada vez mais ousados e inesperados,
sendo que a pintura matérica e a pintura objeto
alcançam o seu ápice na arte contemporânea.
Também pautada pelo conceito de sustentabilidade,
tão em voga na atualidade e necessário, a ideia de
reutilização de materiais descartados pela sociedade
tem sido bastante explorada por artistas como Tápies,
Vik Muniz, Arman, Nuno Ramos etc.
A despeito de o isopor ser 100% reciclável, no Brasil
ainda há obstáculos a serem enfrentados para que o
descarte seja adequado e a reciclagem eficiente.
A proposta foi que cada aluno/a, com sua peça de
isopor, realizasse uma pintura procurando respeitar
os volumes já impressos no material. Cada trabalho
individual veio a compor um coletivo. As peças
dialogam entre si a partir de critérios como a cor ou
a forma, gerando um movimento fluido e dinâmico.
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PINTURA OBJETO
Profª. Andréa Senra Coutinho

6º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• peças de isopor de proteção
• tinta têmpera
• pincéis

Rotas Experimentais · 4ª edição · 2017

Em uma parede, fixar os pregos primeiro e ir
encaixando as peças através de um pequeno furo
do lado do isopor que ficará grudado à parede. Usar
uma cola de isopor para ajudar na fixação da peça
ao prego. É aconselhável bater os pregos conforme
o espaço disponível e a composição que se modela
à inclusão de cada peça.
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DA CABEÇA PARA A MÃO
Profª. Renata Oliveira Caetano

2º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Compreender o conceito de arte figurativa;
Criar um desenho que parta da imaginação.

Quando as crianças chegam ao 2o.ano do Ensino
Fundamental, é preciso perceber quais serão os
processos que lhes possibilitarão a compreensão dos
principais conceitos sobre arte figurativa. Para tanto,
começamos o ano conversando um pouco sobre o
tema “Arte e Representação”. Vendo a reprodução
do quadro “Ceci n’est pas une Pipe” de René Magritte
elas percebem que apesar de haver um cachimbo
pintado na tela, o artista escreve embaixo: “Isto não é
um cachimbo”.
Depois de muito conversarmos sobre as intenções do
artista com uma imagem tão enigmática, as crianças
logo chegam à uma importante conclusão: “Isto não é
um cachimbo. É a pintura de um cachimbo...”
Assim, aos poucos vamos entrando no mundo da
representação daquilo que vemos, percebendo
o quanto pode ser complexo o trabalho de um/a
artista que traz aquilo que ele/ela observou, e está
na sua cabeça, para as suas obras de arte. Por isso
propomos às crianças um primeiro exercício em sua
jornada pelo 2o. ano: o que as suas mãos trazem
para o papel diretamente da sua cabeça? A presente
exposição mostra um trabalho ainda inicial, mas de
suma importância para a construção de conceitos
sobre arte com crianças de 7/8 anos. Viaje junto com
eles por esse universo de imagens!
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DA CABEÇA PARA A MÃO
Profª. Renata Oliveira Caetano

2º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel Canson
• lápis
• aquarela
• papel colorido

Sobre cada imagem criada, afixamos a mão da
criança (desenhada e recortada por elas). Isso deu
contornos concretos à ideia do diálogo da mão que
leva ao papel o que está na mente. Para a montagem,
usamos um grande plástico transparente e colamos
os trabalhos lado a lado, sem espaços entre um e
outro. A unidade existente no coletivo de desenhos
e mãos deu outra dimensão à produção individual
das crianças.
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MÁSCARAS

1º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

Profª. Nati Borba

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Conhecer e identificar elementos visuais presentes
na arte do continente africano;
Relacionar aspectos da arte africana com as
experimentações formais dos movimentos
modernistas da virada dos séculos XIX/XX;
Explorar a relevância da arte africana na
conscientização multicultural;
Explorar os elementos visuais identificados na arte
africana na confecção de máscaras em papelão.

As máscaras de rituais africanos, presentes na maioria
dos grupos étnicos daquele continente, serviram
de referência para a realização deste trabalho.
Inicialmente foi feita uma sondagem entre as alunas
e os alunos sobre suas ideias e conhecimentos sobre
a arte nos países da África.
Nos debates, deu-se destaque a questões como o
reconhecimento da identidade e da diversidade como
elementos cruciais nos estudos das inúmeras culturas
que contribuem na formação da cultura brasileira.
Buscou-se desconstruir estereótipos e preconceitos
em relação aos povos africanos, discutindo-se a falta
de fundamentos sólidos para estas visões distorcidas
e equivocadas sobre o que não é familiar ou próximo
de nós. Foi dada visibilidade à relação existente entre
arte e religiosidade na África e sobre como essa
característica foi trazida e ressignificada no continente
americano.
Em seguida, foram debatidas questões formais
presentes nas máscaras, como utilização de cores
de matiz terroso, geometrização da forma, traços
fisionômicos negros e composição de equilíbrio
simétrico. Na sequência, foi evidenciada a influência
desta arte nas mudanças e experimentações formais
que originaram os movimentos modernistas da virada
dos séculos XIX/XX na Europa. Como conclusão do
trabalho, foi proposta a criação de uma máscara com
inspiração nos aspectos formais das máscaras rituais
dos povos africanos.
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MÁSCARAS

1º ano · Ensino Médio
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

Profª. Nati Borba

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• têmpera vinílica artesanal sobre papelão Paraná
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Expor as máscaras na parede sobre um fundo
desenhado com imagens de grafismo africano ou
utilizar um tecido com padronagem africana como
fundo.
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TECER AFETOS: EU E O OUTRO
Profª. Fernanda Morais

6º ao 9º ano · Ensino Fundamental
Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá · Petrópolis

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Vivenciar a criação e produção de imagens através de
elementos e materiais têxteis;
Articular fazeres manuais, textos literários, contos
tradicionais, brincadeiras e jogos com a prática
artística contemporânea;
Trabalhar sistematicamente as relações entre
sensações, sentidos, sentimentos, pensamentos,
ações, corpos, gestos e espacialidades, aspectos do
universo da percepção e da sensibilidade.

Como somos afetados pelo o outro? Quais histórias
nos conectam? O que podemos construir juntos
através da arte?
Por meio da elaboração manual de redes, tecidos
e tapeçarias foi possível deixar emergir a fala, ver
surgir uma trama de narrativas.
A partir do texto “Falando com os botões”, de Lygia
Bojunga, entramos em contato, estudantes e eu,
com o fio da memória, com os materiais de costura,
com a relação estreita entre a atividade manual e a
elaboração de ideias.
Usando nossas mãos, juntos, esticamos os barbantes.
Fios que, no encontro com as mãos, formaram
trabalhos que continham todos nós. As tapeçarias,
a rede, foram sendo tecidas, observadas. Fomos
aprendendo pontos, como fazer com as mãos o
entrelaçamento de tecidos e pessoas.
Enriquecemos nosso repertório com contos da
tradição oral e textos literários que tratam do tecer.
Enovelamos obras de diversos artistas: Louise
Bourgeois, Arthur Bispo do Rosário, entre outros.
Ao trabalhar com diversos anos e turmas o mesmo
projeto, foi possível focalizar conceitos e estabelecer
conexões entre artistas, autores, fazeres e,
principalmente, entre os próprios alunos da escola.
Uma rede de afetos foi estabelecida de modo coletivo
e espontâneo. Do fazer e do tecer compartilhado
surgiram trabalhos feitos por muitas mãos. O eu e o
outro foram costurados.
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TECER AFETOS: EU E O OUTRO
Profª. Fernanda Morais

6º ao 9º ano · Ensino Fundamental
Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá · Petrópolis

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• linhas
• barbantes
• fios de malha
• retalhos de tecidos variados
• talagarça para tapeçaria
• agulhas
• papelão
• bambolês como teares
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Ao longo do projeto, os trabalhos de cada aluno
foram organizados e costurados por eles próprios,
unidos a fim de formar grandes peças, algo próximo à
tapeçaria. Essas peças foram esticadas em bastidores,
presas em molduras ou a varas, como estandartes.
Assim, puderam ser expostas em paredes, ocupando
os corredores e escadas da escola.
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TRAJANDO AS FIGURAS
GEOMÉTRICAS

Profª. Renata O. Caetano e Profª. Acácia Bedim

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Reconhecer as figuras geométricas a partir de sua
presença em obras de arte;
Discutir sobre o uso de formas geométricas nos
projetos de roupas de duas artistas: Sonia Delaunay e
Sophie Tauber
Desenvolver um projeto interdisciplinar usando
formas geométricas, moda e artesania.

Há algum tempo, as Artes Visuais e a Matemática
vinham ensaiando um trabalho conjunto sobre
figuras geométricas com as crianças do 2o ano
do Ensino Fundamental. Mas como trabalhar
artisticamente a racionalidade intrínseca em um
triângulo ou um quadrado com crianças de 8 anos,
para além dos percursos já feitos?
Ao ver obras de artistas como Sophie Tauber e
Sonia Delaunay, podemos dizer que as nossas
ideias foram ganhando uma nova dimensão. Em
Artes, os alunos passam uma boa parte do primeiro
trimestre estudando o autorretrato. As duas artistas,
acima citadas, têm em comum o uso da vestimenta
composta por figuras geométricas como uma face
de suas obras.
Dessa forma, surgiu a proposta de um trabalho
interdisciplinar: a partir da dimensão crítica que a
roupa assume para alguns artistas, propusemos que
as crianças tomassem como base todo o trabalho
sobre figuras geométricas feito na Matemática e
somassem ao conhecimento artístico do autorretrato
tendo como princípio não a similaridade, mas a
personalidade.
Vemos aqui uma pequena amostra de roupas
criadas com figuras geométricas assim como fizeram
Tauber, Delaunay e tantos outros, possibilitando
perceber, dessa forma, uma expressão altamente
particular das características dessas crianças em
meio a círculos, quadrados e retângulos.
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TRAJANDO AS FIGURAS
GEOMÉTRICAS

Profª. Renata O. Caetano e Profª. Acácia Bedim

3º ano · Ensino Fundamental
Colégio de Aplicação João XXIII · Juiz de Fora

DICAS DE MONTAGEM

MATERIAIS

• papel Canson A3
• giz de cera
• lápis de cor
• canetinha
• papeis coloridos
• blusas de malha com pintura e/ou colagem de
materiais diversos
• fotografias dos alunos
• alunas vestindo suas criações.
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Na montagem dessa exposição, foram articuladas entre
si as etapas do projeto, desde o desenho, passando
pela camiseta criada e a fotografia da criança utilizando
sua criação. Os desenhos e fotografias foram fixados
por alfinetinhos numa cortina instalada junto a parede
e as roupas em cabides num arara.
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