


Caderno de Mediação elaborado a partir da exposição “Diários Cápsula do Tempo”, 
uma proposta pedagógica desenvolvida no CAp. João XXIII a partir do Diário Intera-
tivo criado pela escritora Lauriana Paiva. Realizada virtualmente entre os dias 10 e 
28 de maio de 2021 no link:
https://arteemtransito.com.br/diarios-capsula-do-tempo



O Arte em Trânsito é um Programa de Extensão da UFJF que 

ocorre no Colégio de Aplicação João XXIII e tem por objetivo 

fazer transitar a reflexão e a produção no território da arte em 

suas diversas modalidades e em entrecruzamentos com outras 

áreas do saber. Uma das frentes de ação do programa é a re-

alização de exposições na Galeria Professor Pável, que fica no 

CAp. João XXIII. Desde de 2020, em razão da pandemia da CO-

VID-19, o trabalho na Galeria foi transposto e adaptado para o 

ambiente virtual. Com isso, a ideia era trazer as nossas propos-

tas expositivas para o site do Programa em uma Galeria onli-

ne, integrada com ações de divulgação e mediação em nossas 

redes sociais.

 

A exposição que apresentamos configurou-se como um pri-

meiro exercício de catalogação e construção de um memorial 

da infância atual momento histórico. Partimos de alguns re-

gistros de elaboração individual dos “Diários Cápsula do Tem-

po” construídos por crianças de 6 a 12 anos do Ensino Funda-

mental do CAp. João XXIII/UFJF, em um trabalho conjunto com 

a escritora e professora Lauriana Paiva, na primeira fase do 

Ensino Remoto Emergencial em 2020.

O olhar desses jovens sujeitos históricos sobre a pandemia da 

COVID-19 será descoberto daqui a 5 anos, revelando impor-

tantes documentos escolares. Eles possuem, ao mesmo tempo, 

um grande potencial para compreensão do tempo sócio-his-

tórico vivido a partir dos olhares e narrativas das crianças. 

Mas antes disso, conhecemos alguns rostos e registros que es-

tavam por trás desses documentos.

Todas as ações de mediação que compuseram a exposição 

“Diários Cápsula do Tempo” estão aqui reunidas e organizadas 

para serem compartilhadas e, quem sabe, replicadas, reativa-

das e adaptadas em outros ambientes. Elas seguem o prin-

cípio proposto pela escritora Lauriana Paiva em seus Diários 

Interativos. Pensamos que essa estratégia pode colaborar no 

preenchimento da lacuna existente na editoração de material 

didático destinado ao ensino de arte escolar. Além disso, pode 

ser interessante no sentido de partilhar experiências a partir 

de resultados positivos, ampliando a democratização do ensi-

no de arte.

Introdução





  Uma memória, uma foto: Desde que a pandemia começou a fazer parte de nossas vidas você viveu algum momento que te marcou              
  profundamente? 
  Um aniversário, um nascimento, uma conquista…

Mostre ou desenhe uma imagem que represente esse momento. 



Me diz: quais livros você leu e indica a leitura durante a pandemia. 



  Favorita do momento: Desde que a pandemia começou a fazer parte de nossas vidas você despertou ou aumentou seu interesse por algum 
  tipo de comida? 

Anote aqui a receita!



  
 Nosso TBT: o que fez sucesso para você durante a pandemia? (Anote aqui os nomes de músicas, filmes, séries, programas de tv/youtube, etc.) 



 
   Momento influencer: Desde o início da pandemia surgiram ou ressurgiram diversos estilos que marcaram o mundo da moda.

 Mostre ou desenhe um estilo, roupa, acessório, que se tornou tendência para você durante esses tempos de quarentena.



Pote da gratidão: Desde que a pandemia começou temos vivido dias difíceis, para aqueles que fazem sua parte ficando em casa, e ainda mais 
para os que saem dela para cuidar dos nossos. Pensando nisso gostaríamos de propor a você, que faça aqui uma homenagem. 
Pode ser por escrito, ou com uma imagem, ou com os dois (do jeito que preferir) para aqueles que se dedicam na missão de cuidar de todos 
e/ou daqueles que a gente ama, durante essa pandemia da COVID-19.


