Passo a passo do processo

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta um passo a passo do jogo
Releituras em transposição, concebido pela professora de
artes visuais Inês Regina B. de Argôlo, como um relato da
aplicação da proposta pedagógica no Colégio da Polícia Militar Unidade Dendezeiros (Salvador/BA), no segundo semestre de
2015, fruto de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado
Profissional em Artes (PROFARTES- UFBa/CAPES). Além disso,
funciona como um guia para professores que desejam aplicar
essa proposta pedagógica em seu contexto.

OBJETIVO

Estimular o potencial criativo dos estudantes, de forma a
desenvolver outras habilidades, como a apreciação de obras e
artistas estrangeiros, nacionais e locais, bem como dos trabalhos
dos colegas de classe e seu próprio trabalho, a consciência
acerca da importância dos museus/galerias, o conhecimento
sobre diferentes técnicas artísticas, além de estimular a pesquisa
em arte.

O JOGO

O jogo é dividido em duas grandes fases: uma que engloba
o sorteio dos cartões, leitura críticas de obras, produção da
releitura em sala, contextualização acerca das obras (com a
pesquisa sobre o artista/contexto histórico em que viveu/obra);
e outra que envolve a preparação e apresentação das releituras
ao público: incluindo o estudo de todas as obras trabalhadas
em sala, confecção de materiais para divulgação, colocação de
molduras para a proteção das obras, preparação da vernissage
e abertura da exposição.

O QUE É O JOGO?
No jogo Releituras em transposição, o estudante cria sua
releitura com base em uma obra sorteada em uma técnica
diferente da obra original.
A proposta foi elaborada para desenvolver os alunos e
aperfeiçoar a prática docente, no entanto, tem potencial para ser
utilizada por outros professores que, adaptando a escolha das
obras e técnicas para suas necessidades pedagógicas, poderão
fazer uso da mesma.
O jogo é dividido em duas grandes fases:
Fase 1: Engloba o sorteio dos cartões, leitura críticas de
obras, produção da releitura em sala, contextualização acerca
das obras (com a pesquisa sobre o artista/contexto histórico em
que viveu/obra);
Fase 2: Envolve a preparação e apresentação do que foi
desenvolvido à comunidade escolar: incluindo o estudo de todas
as obras trabalhadas em sala, confecção de materiais para
divulgação, preparação da vernissage e de todo aparato para
organização e proteção das obras no espaço de exposição e
abertura da mostra, de forma que alunos atuem como guias de
visitação.
Ao longo do texto, apresento o jogo e paralelamente relato a
aplicação deste no contexto do 7º ano.

Antes de entrar em sala:
A) Selecionar obras a transpor e definir que técnica ou
linguagem o professor deseja que elas se
transformem
B) Preparar cartões
C) Selecionar exemplos de obras transpostas para
alunos compreenderem o jogo
D) Preparar um roteiro do jogo com a proposta para
guiar alunos.

A) selecionar obras a transpor e definir que técnica ou
linguagem o professor deseja que elas se transformem:
Professor deve selecionar obras de artistas que pretende
trabalhar e as técnicas a serem transpostas. No caso da
aplicação do 7º ano, essas foram as obras selecionadas para o
jogo:

Vai se transformar:
Escultura/instalação

FASE 1: Releituras em transposição
Antes de entrar em sala, é preciso preparar todo o material
didático que é utilizado para o jogo e para a compreensão do
mesmo por parte dos alunos.
“Azul, vermelho e Amarelo”, Piet
Mondrian,
pintura,
1930.
Fonte:ALLPOSTERS. (2015).

Vai se transformar:
Fotografia
Vai se transformar:
Escultura

“Mulher, pássaro e estrela”,
Joan Miró, pintura. Fonte:
PINTEREST. (2015).

“Autorretrato”, Tarsila do Amaral,
Pintura, 1923. Fonte: PORTAL DO
PROFESSOR (2015).

Vai se transformar: Colagem
Vai se
transformar:
Gravura

“A pomba da paz”, Pablo Picasso,
Desenho. Fonte: EDUCAÇÃO PÚBLICA.
(2015).

“Retrato de Dora Maar”, Pablo
Picasso,
Pintura.
Fonte:
MYURBANBONTON. (2015).

Vai se
transformar:
Grafite

Sem título, gradil do Solar do Unhão, Carybé.
Monumento, 1997. Fonte: ANDRADE (2012).

B) Preparação dos cartões:

Frente do cartão

Verso do cartão

Os materiais para a confecção que usei na experiência
do Colégio da Polícia Militar foram o papel cartão,
fotocópias coloridas das obras selecionadas, cola, tesoura.

O professor necessita confeccionar cartões que figurem a
impressão da obra, nome do artista, título e a técnica original.
No verso, deve vir a técnica que a releitura daquela obra se
transformará.

Após aprontar os cartões, sugiro colocá-los dentro de
envelopes coloridos para a realização do sorteio em sala.

C) Selecionar exemplos de obras transpostas para alunos
compreenderem o jogo:
A fim de facilitar a compreensão do jogo em sala, é
importante que o professor selecione alguns exemplos de
obras transpostas para outras técnicas.

“Mulher no espelho”, Pablo Picasso; a pintura vira uma
escultura. Fonte: NOVA ESCOLA. (2015).

À esquerda, obra original de Pablo Picasso, o
“Retrato de Dora Maar”, pintura; à direita, releitura da
obra em transposição, no caso, fotografia. Fonte:
BOOOOOOOM, (2015).

“Jardim”, Joan Miró, à esquerda; à direita, releitura em
que a pintura vira escultura. Fontes: TRIBARTE (2015);
ESCOLA DINÂMICA DE MARINGÁ. (2015).
À esquerda, “O grito”,obra original de Munch,
pintura; à direita, releitura transposta para a arte
digital. Fonte: CHERRYOUTH. (2015).

Roteiro utilizado na aplicação, que pode ser adaptado para
outros contextos:
PROJETO RELEITURA DE OBRAS DE ARTES VISUAIS POR
MEIO DE TRANSPOSIÇÃO

O que é: em grupos de cinco alunos, algum representante da equipe
deverá pegar um dos cartões do sorteio. No cartão vai conter a foto da
obra original e no verso do cartão terá a modalidade (ex: pintura,
escultura, fotografia, instalação, colagem, gravura, etc.) que a nova
obra confeccionada pelo grupo deverá fazer.
“O mestiço”, Cândido Portinari, à esquerda; à direita, releitura
em que a pintura vira fotografia. Fonte: DANILO CASTRO
(2015).

*A nova obra não necessita ser igual à original, já que consiste numa
releitura (releitura = uma nova interpretação de determinada obra de
arte).
Exemplo de releituras:

Pode-se levar como exemplos, também, artistas de renome
que fazem uso da intertextualidade como Vik Muniz ou Cindy
Sherman.

D) Preparar um roteiro do jogo com a proposta para guiar alunos:
O roteiro esclarece e detalha o jogo para os estudantes,
complementando e reforçando a instrução do professor em sala.
Releitura da Monalisa

Como podemos ver, o artista que fez a releitura da Monalisa não
copiou a obra original, ele colocou outros elementos nela, que fazem

com que lembremos da original, mas trazem novas interpretações
(Monalisa cangaceira).
No nosso trabalho, além de trazermos uma nova interpretação,
mudaremos o suporte da obra original, o que já permite maior
criatividade. Por exemplo: se a obra original for pintura, será
transformada em escultura ou fotografia, conforme o que estava pedido
no cartão sorteado.

As vezes, só a troca de técnica já transforma o trabalho em algo
criativo.
Exemplo:

Exemplos de releituras deste tipo:

Pablo Picasso.Técnica: Pintura

Frida Kahlo
Técnica original: Pintura

Releitura
Técnica nova obra: fotografia

Elemento criativo: além da mudança de suporte (mudou da pintura
para a fotografia), um homem representa a artista
Releitura. Técnica: instalação.
Exposição: Os trabalhos das equipes serão expostos no dia 26 de
Outubro.
* No dia da exposição, também faremos uma festa (vernissage). Os
alunos devem trazer um prato ou bebidas (refrigerante ou suco).
Tarsila do Amaral
Técnica original: Pintura

Releitura
Técnica nova obra: Grafite

Elemento criativo: mudança de cores, posição
simplificação das formas, etc.

dos

operários,

Calendário do projeto:











24 de Agosto: sorteio dos cartões, escolha de equipes, conversa
inicial sobre o projeto.
31 de Agosto: semana da pátria. Não haverá aula. Equipes devem
se articular para compra dos materiais e discussão de como
realizarão o trabalho.
07 de Setembro: feriado. Equipes devem se articular para compra
dos materiais para levar para a aula seguinte.
14 de Setembro: Levar materiais para produzir os trabalhos em
sala.
21 de Setembro: Levar materiais para produzir trabalhos em sala.
28 de Setembro: Pesquisa sobre artista sorteado, correção dos
textos em sala.
05 de Outubro: Organização de recursos para a exposição, Lista de
comidas e bebidas, colocação das molduras nos trabalhos
bidimensionais, correção de textos que tiverem que se refeitos.
12 de Outubro: Feriado.
19 de Outubro: Ensaio para a exposição.
26 de Outubro: Exposição.

estudar sobre o artista e a obra original. Na visitação, devem falar
para os visitantes sobre biografia do artista, obra e o processo de
construção de sua releitura.
Critérios de avaliação:
Criatividade, participação do grupo, empenho para realizar as obras,
responsabilidade para trazer os materiais, assiduidade para entrega do
trabalho e montagem da exposição.
Sobre a exposição:
A exposição terá auxílio do professor para a montagem. No
entanto, os alunos devem trazer impressos o nome da sua obra e o
nome da obra original, junto com um pequeno texto (pode ser
pesquisado da internet), falando sobre artista e obra original. Este
texto será fixado junto com a releitura de sua obra. É aconselhável
que os alunos tragam o texto no dia 28 de Setembro para que o
professor confira se está tudo em ordem.

Valor do trabalho: 4,0 pontos (não haverá prova. O trabalho terá o
valor da prova), dividos em:
- 1,5 para a construção da obra
- 1,0 para a pesquisa
- 1,5 para organização da exposição e desenvoltura como guia

RELATO DA APLICAÇÃO DA FASE 1:

Observações:
 Quem tiver qualquer dificuldade com as atividades práticas, deve
falar com a professora ANTES do término do projeto e pedir
auxílio. Pessoas que se manifestarem apenas depois do dia 21 de
Setembro, não levarem os materiais para a produção em sala, terão
nota zero nesta parte do projeto.

* Cada dia de aula compreendia duas aulas da disciplina, porém não
geminadas.



Equipes devem comunicar ao professor quem não produziu nada.



No dia da exposição TODOS os integrantes de cada equipe devem

Instituição:Colégio da Polícia Militar (Unidade Dendezeiros - Salvador/BA)
Segmento: 7º ano do Ensino Fundamental II
Número de alunos: 24
Período: 24/08/2015-26/09/2015

1) Reunião em equipes, sorteio, explanações sobre o
trabalho e leitura de obras (24/08/2015):
A) Reunião das equipes, sorteio e explanações sobre o
trabalho:
No primeiro horário de aula, solicitei que os alunos se
agrupassem em equipes de três a cinco pessoas, de livre

escolha dos estudantes. Após isso, busquei que cada grupo
escolhesse um representante para ir à frente, que sorteou um
envelope.

aulas, pois os alunos ensaiam para desfilar no 7 de Setembro),
totalizando três interrupções (31/08, 07/08 e 12/10).
Quadro 1 - Calendário do projeto e ações a serem cumpridas
24 de Agosto:

12 de Outubro:

Sorteio dos cartões, escolha de equipes, conversa
inicial sobre o projeto.
Semana da pátria. Não haverá aula. Equipes devem
se articular para compra dos materiais e discussão
de como realizarão o trabalho.
Feriado. Equipes devem se articular para compra dos
materiais para levar para a aula seguinte.
Levar materiais para produzir os trabalhos em sala.
Levar materiais para produzir trabalhos em sala.
Pesquisa sobre artista sorteado, correção dos textos
em sala.
Organização de recursos para a exposição, Lista de
comidas e bebidas, colocação das molduras nos
trabalhos bidimensionais, correção de textos que
tiverem que se refeitos.
Feriado.

19 de Outubro:

Ensaio para a exposição.

31 de Agosto:

07 de Setembro:
14 de Setembro:
21 de Setembro:
28 de Setembro:
Alunos sorteiam obra que sua equipe iria transpor. Fonte: Acervo pessoal. (2015).

Findo o sorteio, os alunos voltaram a sentar com suas
equipes; em seguida, distribuí cópias do roteiro do projeto.
Solicitei, então, que olhassem o que havia escrito no verso do
cartão que cada representante pegou. Assim, expliquei que
deveria ser feita uma releitura daquela obra, mas não na mesma
técnica da obra original e sim na que constava no verso do
cartão.
Para exemplificar como se dariam as transformações das
obras em outras técnicas, levei para a sala as imagens que
apresentam obras transpostas para outras técnicas (que constam
no item D, visto anteriormente). Observando os exemplos, os
estudantes compreenderam como seria feito o trabalho prático.
Não foi necessário instruir os sujeitos acerca das técnicas
que constavam no verso dos cartões, pois durante o ano letivo
trabalhamos todas as técnicas presentes nessa proposta.
Explicitei, também, os objetivos do projeto e as datas que cada
etapa ocorreria.
Acompanhando o Quadro 1, fica claro que os meses que
compreendiam o trabalho possuíam muitas interrupções, como
feriados e semana da pátria (que no colégio militar não ocorrem

05 de Outubro:

26 de Outubro:

Exposição.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

B) Leitura das obras:
No segundo momento da aula, coloquei reproduções das
obras sorteadas no quadro e questionei oralmente cada equipe
em relação à forma e as sensações que cada obra provocava.
Foram feitas as seguintes perguntas:
1) Que cores a obra sorteada por sua equipe possui?
2) Há predominância de linhas horizontais, verticais ou
diagonais?
3) Você identifica a presença de formas geométricas?
Quais?
4) Os traços são mais precisos (pressupõem a utilização
de instrumentos técnicos como a régua, por exemplo) ou
mais soltos (realizados à mão livre)?

5) Há elementos do mundo reconhecível (pessoas, animais
etc.) ou trata-se de obra abstrata?
6) Quais as sensações que essa obra provoca em você e
por quê?
A equipe da releitura de Mondrian identificou que a obra era
abstrata, possuía linhas retas, provavelmente desenhadas com
um compasso, presença de horizontais e verticais, uso das cores
primárias. Quanto às sensações, citou que a obra parecia “muito
parada, mas não era feia”; um dos alunos afirmou que lembrava
um conhecido jogo de videogame, o Tetris (antigo jogo de
videogame e, mais recentemente, de computador, em que peças
montadas em blocos de formatos variados caem e precisam ser
encaixadas a fim de formar linhas). Ao perguntar porque
achavam-na “muito parada”, uma das alunas repondeu que
provavelmente por causa das linhas horizontais (estudamos
sintaxe da linguagem visual ao longo do ano em outros projetos).
Optei por não respondê-los imediatamente acerca do conteúdo
da obra na visão do artista, pois uma das etapas da proposta era
justamente a pesquisa sobre a biografia do pintor, contexto que
envolvia a obra e mais informações sobre a mesma.
O grupo da releitura de Miró afirmou que achava que a obra
era abstrata e possuía as cores: verde, amarelo, preto, vermelho
e azul. Em relação ao traçado, falou tratar-se de obra feita à mão
livre, com uso de algumas formas geométricas como círculos,
quadrados,
retângulos,
triângulos
e
outras
formas
não-geométricas. Sobre a sensação que causava, o grupo
declarou que sentia alegria, porque a figura representada
lembrava os palhaços de circo. Após isso, questionei se
realmente achavam a obra abstrata, afinal identificaram um
“palhaço” e a resposta foi um “não” em uníssono. Ainda indaguei
se a figura representada de fato tratava-se de um palhaço, pois o
título da obra é “Mulher, pássaro e estrela”. Todos ficaram
tentando encontrar a “mulher” na obra. Avisei que investigar mais
sobre a referida pintura fazia parte da pesquisa.

No caso das respostas da equipe responsável pela releitura
de “A Pomba da paz”, identificaram a figura de uma pomba com
um ramo de folhas no bico, linhas desenhadas à mão livre, em
preto e branco. Acharam a obra “linda” e falaram que transmitia
paz, porque a pomba era um símbolo da paz. Perguntei quando
e como a pomba começou a ser considerada como um símbolo
da paz. Uma das alunas atribuiu o símbolo à pomba bíblica.
A equipe da releitura da outra obra de Picasso, “O retrato
de Dora Maar”, respondeu que alguns traços pareciam feitos
com régua, como o fundo, e outros desenhados à mão livre.
Identificaram uma mulher sentada numa cadeira, presença de
linhas verticais, horizontais, diagonais. Quanto às cores,
identificaram tons de roxo, vermelho, verde, amarelo, marrom e
preto. Em relação à sensação, colocaram que gostavam dela e
achavam-na alegre, pois a figura parecia um desenho animado.
Nesse sentido, percebe-se que a identificação de muitos alunos
que tiveram pouco contato com obras dos grandes mestres
da arte moderna deve-se, em grande parte, à indústria da
animação, que coloca personagens em cores fantasiosas e
formas diversificadas.
Em relação à obra “Autorretrato”, o grupo respondeu que
identificava uma mulher, pintada à mão livre com o uso de
cores primárias e o preto. Quanto à forma, identificaram um
círculo, implicitamente, na gola da roupa da figura representada.
A sensação que relataram foi de “beleza”, “elegância”.
Atribuíram a “elegância” da figura ao vestido e à pose.
O grupo da releitura da obra de Carybé identificou linhas
verticais, horizontais, diagonais, curvas, onduladas e retas;
figuras de pássaros, folhas, ondas, sóis, cajus, o orixá Yemanjá
e várias “figuras dançando”. No que diz respeito à cor, alguns
integrantes colocaram a cor do horizonte presente na foto como
a cor da obra e outros protestaram, dizendo que a conheciam
pessoalmente e que a única cor presente na obra era o cinza.

Assim, levantei a questão para a reflexão: a cor do horizonte não
faria parte da obra também? A resposta ficou de ser dada com o
aprofundamento da pesquisa sobre a obra. Quanto à sensação,
afirmaram que nunca tinham parado para prestar atenção com
calma nesse monumento que, inclusive, pertence ao trajeto que
alguns deles faziam para chegar até a escola, mas que gostaram
muito de perceber os detalhes e que a obra era “muito bem feita”,
“muito bonita” e transmitia tranquilidade.
C) Produção de ideias e escolha dos materiais:
Ainda nesse dia de aula, no meio do segundo horário, pedi
que os grupos gerassem muitas ideias para as releituras, se
fosse o caso, desenhassem projetos de obras ou escrevessem
como fariam-nas e os materiais para isso. Sublinhei que os
estudantes precisariam ter muitas ideias e deveriam suspender o
julgamento, para só depois avaliarem-nas e qual delas seria a
melhor escolha (a mais viável, a mais inovadora etc.).
Foram colocadas no quadro algumas perguntas a fim de
favorecer a geração de ideias:
1) E se as cores dessa obra fossem outras?
2) E se o tamanho dela fosse enorme ou muito pequeno?
3) E se essas formas fossem de outro jeito?
4) O que podemos modificar na obra?
5) O que podemos manter?
6) Quais materiais usar?
Os alunos discutiram com a equipe e decidiram como
procederiam. Após dar tempo para que o grupo discutisse, passei
por cada equipe conversando com os estudantes para saber
sobre a geração das ideias e que materiais planejavam para
construir cada obra.
Na conversa com cada equipe, a dificuldade de suspender o
julgamento ficou aparente: a maioria havia produzido muitas
ideias, mas misturavam a fase de elaboração de ideias com a

fase de julgamento.
Atualmente, após ter passado a experiência, reconheço
que deveria ser destinado mais tempo para o processo de
elaboração de ideias, talvez uma aula inteira. Contudo, isso não
invalida a experiência, ao contrário, apontou um caminho para
o aperfeiçoamento do jogo em futuras aplicações.
Em relação aos materiais, as equipes que fariam a releitura
da “Pomba da paz”, de Picasso e o gradil do Solar do Unhão,
de Carybé falaram que estavam com dificuldade na escolha.
A equipe da releitura da “Pomba da paz” alegava que a
gravura ficaria “feia”, pois só sabia fazer gravuras com o uso
incisões no isopor e o material parecia muito irregular para que
as formas resultassem em uma obra parecida com uma gravura
“de verdade”. Assim, comentei que as gravuras poderiam ser
feitas com outros materiais mais “regulares”, como a madeira, o
papelão, o papel panamá e até pratinhos de isopor, por
exemplo. Uma das alunas perguntou se haveria algum
problema em trazer uma base de isopor das que vêm embaixo
de pizzas vendidas em mercados, afinal a mesma era redonda.
Falei que a forma do material poderia favorecer a criação da
releitura e que a base para pizza poderia ser riscada com o uso
de um bocal de caneta.
A equipe incumbida de realizar a releitura da obra de
Carybé, alegou que não saberia onde fazer o grafite, pois a
escola não permitia pintar as paredes. Conversei sobre a
utilização de suportes alternativos e chegou-se a um consenso
por usar o papel mural.
O grupo encarregado de produzir a releitura da obra de
Mondrian questionou acerca das dimensões do trabalho, pois
imaginava que a instalação deveria ocupar grande parte do
recinto na exposição. As angústias da equipe eram
principalmente referentes ao:
1) Planejamento de uma obra para um espaço que não

sabiam como seria;
2) transporte de materiais de grandes proporções em ônibus
coletivo, de modo que estes poderiam ser danificados.
Quadro 2 - Sugestão de materiais para a construção das obras
Obra: “Azul, vermelho e amarelo” (Figura
5), Mondrian, pintura (vira instalação):
1) 7 caixas de tamanhos variados;
2) Papel mural branco;
3) Tintas guache e pincéis;
4) Cola e tesoura.

Obra: “Retrato de Dora Maar” (Figura 8),
Pablo Picasso, pintura (vira colagem):
1) Cola, tesoura;
2) Revistas velhas e jornais;
3) Papéis coloridos;
4) Cartolina;
5) Tinta guache e pincéis.

Obra: “Mulher, pássaro e estrela”(Figura
6), Joan Miró, pintura (vira escultura):
1) 2 Bolas de isopor grandes e 3
pequenas;
2) 1 placa de isopor plano para a
base;
3) Arames, para compor a parte
superior;
4) Cola de isopor;
5) Tintas e pincéis.

Obra: “Autorretrato” (Figura 9), Tarsila do
Amaral, pintura (vira fotografia):
1) Máquina fotográfica ou celular;
2) Elementos para construir cenário e
figurino;
3) Software de edição de imagem para
celular ou computador.

Obra: “A pomba da paz” (Figura 7), Pablo
Picasso, desenho (vira gravura):
1) Placa de isopor (pode ser aqueles
pratinhos de isopor);
2) Caneta com o bocal;
3) Cartolinas coloridas, para
gravação;
4) Rolinho de esponja ou esponja de
pratos;
5) Papel ofício, para fazer o desenho
que será transferido para a placa;
6) Tintas guache.

Obra: Gradil do solar do Unhão (Figura 10),
Carybé, monumento em ferro (vira grafite):
1) Papel mural branco;
2) Tintas guache, acrílica ou spray;
3) Trinchas e pincéis menores;
4) Aventais;
5) Lápis e borracha.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Falei ainda nessa aula, sobre a forma de avaliação, a
necessidade de se fazer uma pesquisa sobre o artista e obra.
Até este momento, o valor do trabalho eram 4,0 pontos, sendo
divididos da seguinte forma: 1,5 ponto para o processo de
construção da obra em classe, 1,5 ponto para a montagem da
exposição e desempenho como guia de visitação e 1,0 ponto
para a pesquisa escrita. Este valor aumentaria, posteriormente.

2) Processo de construção das obras em sala (14/09/2015,
21/09/2015 e 28/09/2015):
No dia 14/09/2015, as equipes que levaram os materiais
começaram a construir os trabalhos em sala.
Duas equipes apareceram sem materiais: o grupo da
releitura de Tarsila e o de Carybé. Os estudantes alegaram que
havia passado muito tempo entre a aula que o projeto foi
apresentado e a deste dia e por isso haviam se esquecido de
levar os materiais.
A equipe que ficou responsável pela releitura do “Retrato de
Dora Maar” levou revistas antigas, tesoura, cola e uma cartolina
rosa para montar sua obra. No início, estava presa à realização
da colagem unicamente com revistas e, por isso, estava tendo
alguma dificuldade em encontrar unidades que poderiam
compor a obra. Dessa maneira, sugeri que as partes poderiam
ser completadas com papel colorido ou pintadas, desde que a
maior porção da superfície fosse preenchida com a técnica da
colagem. Como não haviam trazido papéis coloridos,
hidrocores, giz de cera ou tinta guache, nessa aula limitaram-se
a procurar as partes que poderiam encontrar nas revistas.

Processo de construção da releitura do “Retrato de Dora Maar”.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

A equipe responsável pela releitura de Mondrian afirmou não
ter encontrado caixas velhas para montar o trabalho, mas
conseguiu trazer pedaços de papelão para montar as caixas que
comporiam a escultura/instalação.

Processo de construção da releitura de Mondrian.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

Os alunos tiveram alguns problemas de execução, como:
1) Montagem das caixas, pois haviam sido recortadas sem
abas internas e presas com fita adesiva externamente, ficando
sem firmeza e algumas partes soltavam-se;

2) Após a montagem, não conseguiam pintá-las pois a fita
adesiva que fixou boa parte do trabalho não permitia adesão da
tinta guache;
3) A fim de solucionar o problema da pintura, resolveram
forrar as caixas com papel ofício externamente, mas o resultado
plástico não agradou a equipe. Desse modo, decidiram refazer o
trabalho na aula seguinte, com o uso de caixas velhas.

Processo de construção da releitura de Picasso, “A pomba da paz”.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

Processo de construção da caixa: nesta tentativa, os alunos inicialmente
recortavam cada face do cubo e as uniam com fita adesiva transparente.o
resultado era uma caixa sem estabilidade quando ficava apoiada na mesa,
com várias lacunas entre uma face e outra, além de estar unida por um
material que dificultou a pintura das faces com a tinta guache. Fonte:
Acervo pessoal (2015).

A equipe da releitura da “Pomba da paz”, de Picasso, levou a
base de isopor, cartolinas coloridas, tintas, lápis, caneta, pincéis
e um rolinho de espuma. Foi o grupo que demonstrou sentir
menor dificuldade na realização da releitura. Inicialmente, uma
das alunas da equipe fez o desenho em uma folha de papel;
depois traçou novamente o desenho, desta vez em cima do
suporte, “encalcando” com o lápis.

Após o traçado do desenho, as alunas usaram um bocal
para reforçar os sulcos e toda a equipe fez texturas diversas na
placa matriz. Ainda nesta aula, entintaram a matriz com tinta
guache e imprimiram a prova do artista em uma cartolina
branca.

A prova do artista é a primeira impressão de uma série de
gravuras, por isso, normalmente o resultado desta impressão
não é muito nítido. A partir da segunda impressão, as gravuras
ficam mais nítidas.

O grupo da releitura de Joan Miró também não apresentou
grandes dificuldades. Os alunos trouxeram bolas de isopor,
pincéis, tintas guache e de tecido, copinhos descartáveis e cola
de isopor. Começaram marcando com o lápis as zonas que
deveriam pintar. O passo seguinte foi pintar as zonas
demarcadas.

Após entintar a matriz, aluna imprime a prova do artista;
prova do
artista, à direita. Fonte: Acervo pessoal (2015).

A equipe ficou tão satisfeita com o sucesso do trabalho, que
imprimiu muitas cópias em folhas coloridas e realizou alguns
experimentos.

Processo de construção da releitura de Miró.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

No dia 21/09/2015, os grupos que começaram a fazer o
trabalho na aula anterior, prosseguiram e as equipes que não
haviam iniciado o processo de desenvolvimento das suas obras,
principiaram as atividades.
A equipe incumbida da produção da releitura da obra de
Tarsila do Amaral recebeu algumas noções de iluminação, foco e
outros princípios básicos da fotografia. Assim, caracterizaram
uma das colegas da equipe e fizeram três fotografias com uma
câmera doméstica para escolher a mais nítida a fim de fazer
modificações em software gráfico. A escolha da foto muito
provavelmente se deu pela aluna retratada preferí-la em
detrimento das outras. Como não levaram computador ou celular
com software gráfico, as modificações foram deixadas para
serem feitas na aula seguinte. Uma das alunas da equipe chegou
a cogitar a possibilidade de levar uma bóia para compor a
indumentária, pois afirmou que o apetrecho se parecia com a
gola da artista no autorretrato. As demais componentes
rejeitaram a ideia, pois acharam que produzir novas fotos
consumiria mais tempo.
Nesse sentido, percebe-se que talvez devesse reservar mais
dias para a construção das obras em trabalhos futuros. No caso
da aplicação aqui citada, o calendário não podia ser estendido
por mais tempo, pois iria adentrar na semana de provas da última
unidade.

A equipe responsável pela releitura da obra de Carybé
intercalou o uso do spray com o guache para não fazer mal a
quem estava na sala nem à própria equipe. Apesar do
empenho do grupo, o trabalho não foi concluído neste dia de
aula e os detalhes finais tiveram que ser postergados para a
aula seguinte, misturando a fase da correção das pesquisas e
organização dos detalhes da exposição. Foi o grupo que mais
demorou para concluir a releitura.

Sequência com o processo de construção da releitura da obra de Carybé.
Fonte: Acervo pessoal (2015).
Sequência de fotografias feitas pela equipe da Releitura da obra de Tarsila
do Amaral; a foto escolhida para as modificações no computador foi a
central. Fonte: Acervo pessoal (2015).

tarefa. Assim, pintaram as faces das caixas e passaram uma
base de cola, pois como a obra da equipe seria uma
escultura/instalação, era preciso proteger os blocos que seriam
manipulados durante a exposição.

Sequência com o processo de construção da releitura da obra de Carybé.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

O grupo responsável pela releitura da obra Mondrian teve
que iniciar as atividades novamente, vez que a solução da aula
anterior não se mostrou satisfatória. Levei caixas diversas para
que os estudantes selecionassem as que mais se adequavam à

Processo de construção da releitura de obra de Mondrian.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

A equipe responsável pela releitura da obra “Retrato de Dora
Maar”, prosseguiu com a colagem, desta vez utilizando papéis
coloridos e completando as partes que faltavam com giz de cera
e hidrocor.

Processo de construção da releitura do “Retrato de Dora Maar”.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

O grupo responsável pela outra releitura de Picasso, a
“Pomba da paz”, continuou imprimindo, embora desta vez
realizando algumas experimentações como: aplicação da tinta
acrílica e tinta guache em conjunto; uso da pintura no fundo; e o
uso de tintas com cores metálicas.

Experimentações em gravura; abaixo: resultado das
experimentações - gravura com policromia, pintura com uso de
cores diversas no fundo (ao centro) e gravura com fundo
pintado com uso de tintas metálicas.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

O grupo da releitura da obra de Miró, continuou o processo
de pintura e colou as partes das esferas de isopor. A equipe não
conseguiu encerrar todo o processo nessa aula.

Como apenas dois grupos conseguiram finalizar suas obras,
estabeleci que na aula seguinte seriam feitas as correções nos
textos e o processo de finalização das releituras prosseguiria.
No dia 28/09/2015, prosseguiu-se com o processo de
produção das obras no primeiro horário de aula.
A equipe da releitura da obra de Tarsila levou para a classe
um trabalho manipulado por software gráfico no computador.
Uma das alunas afirmou que usou o programa Adobe
Photoshop para fazer os cortes e alterações na imagem.
Como se pode perceber, o resultado entre figura e fundo
ficou bastante artificial, provavelmente pelo grupo não ter
domínio suficiente do software e ter realizado as
transformações sem a supervisão docente. Como um dos
alunos da turma (de outra equipe) havia levado seu computador
pessoal, o grupo fez as transformações com o uso do programa
Photoshop Online (http://www.photoshoponline.blog.br/).

Sequência da pintura das esferas. Fonte: Acervo pessoal (2015).
À esquerda, releitura de Tarsila que a equipe trouxe pronta; à direita,
manipulação de imagem feita em sala. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Sabe-se que o uso de softwares livres deve ser estimulado
em classe, como o GIMP, por exemplo. Contudo, instalar esse
software demandaria muito tempo, além de ser um programa que
as alunas ainda não possuíam domínio (seriam necessárias mais
aulas para explicar o funcionamento do software), diferente do
Photoshop, que já demonstravam alguma fluência e ainda
contava com o agravante de exigir a instalação em um
computador que não pertencia à equipe. Diante desse contexto, o
uso do Photoshop Online mostrou-se mais viável.
O grupo da releitura da obra de Carybé finalizou os contornos
e pintou partes que faltavam completar no trabalho.

Detalhe do grafite que consiste na releitura da obra de Carybé. Fonte: Acervo
pessoal (2015).

A releitura do trabalho de Miró ficou quase pronta nesse

horário de aula, sendo fixadas as peças com palitos de
churrasco por dentro do boneco e cola de isopor. As esferas
menores foram pintadas com tinta guache e uma demão de
cola branca para resultar em maior brilho. Estas foram presas
ao boneco com um pedaço de arame. O chapéu foi
confeccionado com um pedaço de cartolina pintada e coberto
por uma demão de cola branca. A base que sustentava toda a
peça foi feita de partes de isopor - daquelas que vem em caixas
de eletrodomésticos com a finalidade de protegê-los. Esta base
foi pintada com auxílio docente e o boneco foi montado em
seguida. O resultado da figura semipronta pode-se ver a seguir,
como também o resultado das outras releituras finalizadas
nesta aula.

Releitura da obra de Miró semipronta.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

À esquerda, releitura de obra de Mondrian instalação vista de cima; à esquerda, visão
oblíquia. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Releitura da obra de Picasso completa. Fonte: Acervo
pessoal (2015).

FASE 2: Preparação para a exposição

para fixar ao lado das obras no dia da abertura:

A proposta não consistia somente em fazer uma
apresentação do que foi construído durante o jogo, mas todo o
processo de preparação da exposição, estudo das obras
trabalhadas em sala, confecção de todos os materiais de
divulgação e proteção das obras.
Outro aspecto da proposta é que no dia da abertura da
mostra, os alunos atuam como guias de visitação, explicando
sobre os artistas e obras originais, releituras feitas por seus
grupos e dos grupos dos colegas.

O texto gerado pela pequisa deve ser corrigido pelo
professor até chegar a um resultado satisfatório.
Recomenda-se que o formato final seja impresso. O professor
deve dar especificações do tamanho de fonte, espaçamento,
tipografia, para padronizar os textos expostos. Após textos
prontos e corrigidos, é importante que alunos compartilhem
suas pesquisas com outros grupos, a fim de estarem
preparados para apresentar todas as obras no dia da
exposição.

Sugere-se que todos os estudantes estudem sobre todos os
trabalhos apresentados, para que se revezem.

C) Preparar roteiro para instruir alunos/guias no dia do evento:
É interessante que cada professor adeque o roteiro para
sua realidade. No caso específico da aplicação feita no 7º ano,
o roteiro elaborado segue abaixo:

Passos para a preparação da exposição:
A) Pesquisa sobre biografia do artista e obra sorteada;
B) Estudantes devem desenvolver texto com auxílio do professor
para fixar ao lado das obras no dia da abertura;
C) Preparar roteiro para instruir alunos/guias no dia do evento;
D) Providenciar espaço físico para a exposição;
E) Preparar materiais de proteção às obras e de divulgação para
o evento;
F) Organizar lista de alimentos e bebidas para a abertura.

A) Pesquisa sobre biografia do artista e obra sorteada:
Propor que os alunos façam uma pesquisa sobre a biografia
do artista sorteado e também da obra. Essa pesquisa gera um
texto para ser fixado ao lado da obra no dia da exposição.

B) Estudantes devem desenvolver texto com auxílio do professor

Você é o guia do museu
(Roteiro para a exposição)
O grande dia está perto e você além de artista,
será o guia do museu! Para ser um bom guia você
precisa:
1) Cumprimentar os visitantes e pedir que eles
assinem o livro de visitação;
2) Se posicionar próximo à sua obra;
3) Saber bastante sobre o que será exposto, portanto,
você precisará estudar sobre o artista que a sua
equipe fez a releitura e sobre a obra dele;

4) Precisará falar sobre este artista para as pessoas que
visitarem o local;
5) Falar sobre o processo de construção da sua própria
obra (a releitura);
6) Falar sobre a proposta do trabalho, as técnicas
utilizadas;
7) Oferecer alguma merenda aos visitantes;
8) Quando o visitante que você recepcionou sair,
revezar com seu colega de equipe - agora ele fará tudo
o que você fez, enquanto você descansa.
Importante: os alunos que estudarem sobre os artistas
e obras das outras equipes ganharão um ponto extra,
por terem um desempenho digno de um guia
completo !

E não se esqueça!!!!
- No dia do evento, você precisa chegar às 10 h da manhã
para ajudar a professora arrumar a sala;
- Levar a comida ou bebida que se comprometeu trazer;
- Impreterivelmente, começaremos o evento às 13 h. Evite
atrasos na hora que for sair para o almoço;
- O evento será até as 17 h. No último horário,
desmontaremos a exposição.
D) Providenciar espaço físico para a exposição:
O professor necessita procurar algum espaço na escola que

seja amplo suficiente para a realização da exposição e
visitação. Se for possível, organizar para o evento ocorrer em
um turno inteiro.
E) Preparar materiais de proteção às obras e de divulgação
para o evento:
Emoldurar obras bidimensionais só será necessário no
caso do evento receber visita de turmas mais infantis. Sugiro
que o preparo das molduras seja com materiais de baixo custo
como: papel Panamá ou papelão ao fundo; bordas com papel
pintado com guache e impermeabilizado com cola; acetato.
Sobre o material de divulgação, é interessante que alunos
preparem panfletos e/ou cartazes para divulgar o evento,
manualmente ou feito em gráfica.
F) Organizar lista de alimentos e bebidas para a abertura:
O professor distribui uma lista de alimentos e bebidas em
sala e solicita que alunos decidam o que cada um deve trazer.

RELATO DA APLICAÇÃO DA FASE 2:
1) Pesquisa sobre o artista sorteado (28/09/2015):
No segundo horário do dia 28/09/2015, corrigi os textos que
os estudantes levaram sobre a biografia e obra dos artistas que
cada grupo sorteou. A maioria dos alunos levou para a classe
uma pesquisa totalmente copiada da internet, sem sequer
alterar as palavras por sinônimos.
Argumentei que o que a turma havia feito eram cópias da
internet e não pesquisa. Explicitei que deveriam pesquisar em
mais de um local e colocar as fontes de onde encontraram
aquelas informações. Sinalizei, também, que deveriam ter

colocado no texto o que era mais relevante sobre o artista e sua
obra. Assim, os alunos reescreveram uma parte de seus textos
em sala e a outra parte foi completada em suas residências.

TNT (branco e preto), cola de isopor; 24 crachás para
identificação dos nomes dos alunos; fita fixa forte para fixação
das obras bidimensionais nas paredes.

2) Recursos necessários para organização do evento e
ensaio:

Nesse período, também busquei uma sala adequada para a
exposição. A sala que se mostrava mais compatível era uma
que estava interditada, pois no período de chuvas ocorreram
algumas infiltrações. Ao procurar informações com os
coordenadores, soube que o problema das infiltrações estava
resolvido e por isso entrei em contato com a direção da escola
a fim de conseguir a reserva da sala.

No dia 05/10/2015 começou a etapa de organização dos
recursos para a exposição. Como o trabalho estava adquirindo
uma proporção muito maior do que tinha em seu princípio,
definiu-se uma pontuação maior para o projeto: 6,0 pontos.
Foram distribuídas duas listas em sala: uma com uma
relação de alimentos e bebidas para os alunos colocarem seus
nomes no espaço referente ao quitute que iriam trazer e outra
com telefones e e-mails de todos os estudantes da turma. Seria
passada uma terceira lista com materiais necessários para a
organização da exposição, mas muitos alegaram não ter mais
condições financeiras de fazer mais gastos. Assim, me
comprometi a comprar os materiais para emoldurar os trabalhos
bidimensionais, fitas adesivas para fixar os trabalhos na parede,
TNT (Tecido Não Tecido, o popularmente conhecido como
“cami”), etc. Devido a isso, o calendário do projeto sofreu mais
um atraso: as molduras das obras bidimensionais teriam que ser
colocadas no mesmo dia do ensaio para a exposição.

A diagramação e impressão dos panfletos e do banner que
deveria ficar próximo à entrada da sala no dia da exposição
também foram realizados nesse período. O ideal era que os
alunos fizessem estes materiais, mas como o calendário estava
atrasado para isso, elaborei os panfletos e imprimi-os em uma
gráfica. Os panfletos foram concebidos a cores, porém tiveram
que ser impressos em preto e branco para baratear os custos e
ficar prontos em tempo hábil para a divulgação do evento. O
Banner seguiu a mesma linha da diagramação do panfleto, com
poucas diferenças.

No horário restante, corrigi as pesquisas que não ficaram
com um resultado satisfatório. A fim de reduzir os atrasos e evitar
eventuais quebras das obras dos alunos durante o transporte,
optei por levar as obras para a minha residência.
Nas semanas do dia 06/10/2015 até o dia 17/10/2015, fiz
compras de materiais para a emolduração das obras
bidimensionais, como o papel panamá, fita adesiva transparente,
cola branca, tinta acrílica com PVA; materiais para forrar as
mesas e colocar os trabalhos tridimensionais, como fita adesiva,
Primeira versão do panfleto, antes de ir para a gráfica.
Fonte:Acervo pessoal (2015).

Por causa dos atrasos no cronograma, decidi começar
também o processo de emolduração das obras na minha
residência e encerrá-lo com a participação dos alunos. Estas
foram coladas (com cola branca) em um suporte de papel
panamá, entintado com uma base branca .

Panfleto que foi distribuído na escola. Fonte: Acervo pessoal
(2015).

Obras coladas no suporte. Fonte: Acervo pessoal (2015).

A base branca foi feita com uma mistura de tinta acrílica de
paredes e látex PVA (Poli acetato de vinila) e passada com um
rolo de pintura de paredes. Em seguida, colei o acetato, com
cola de isopor, e cortei as sobras com tesoura. As partes que
comporiam a moldura apenas foram cortadas para que os
alunos pudessem pintá-las e colá-las sobre o acetato.
Banner. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Outras tarefas que realizei foram: a medição das mesas

que seriam usadas como suporte de apoio para as obras
tridimensionais e acerto com uma costureira para confeccionar os
forros que serviriam para cobrí-las; encomenda de 100 trufas
para o dia da exposição e compra de quatro caixas de chocolate;
acerto com motorista de uma caminhonete para levar as obras e
materiais para a montagem da exposição; acordo com um
cinegrafista para realizar as fotos e vídeo do evento; por, fim,
acerto com uma colega de trabalho que pudesse cuidar das
outras turmas que lecionava no dia da exposição.

análise dos dados.
3) Montagem e exposição:
No dia 26/11/2015, os alunos ajudaram a pegar as mesas
que serviriam de suporte para as obras, a mesa dos quitutes,
as cadeiras e a colocar o banner. O trabalho de montagem foi
tão organizado que, antes das onze horas a sala estava pronta.

No dia 19/10/2015, no primeiro horário de aula, os alunos
pintaram com tinta guache as partes que compunham as
molduras e, depois de secas, passaram uma base com cola
branca para que ficassem brilhantes. Após isto, a moldura foi
colada com cola de isopor.

Exemplo de obras emolduradas. Fonte: Acervo pessoal (2015).

No segundo horário de aula, os alunos fizeram um ensaio
básico para o dia do evento. Esclareci acerca do papel do guia e
distribuí o roteiro “Você é o guia do museu”. Como sobrou pouco
tempo para ensaiar, os alunos se comprometeram a chegar
preparados no dia da exposição. Por último, distribuí cópias do
questionário que avaliava a proposta, que foram respondidos em
sala; depois recolhidos e guardados para posterior tabulação e

Sala com exposição montada, ainda sem as cadeiras.
Fonte: Acervo pessoal (2015).

As obras foram dispostas com a pesquisa sobre o artista que
inspirou a releitura, a reprodução da obra original, um texto sobre
esta e a releitura que os alunos produziram. Os papéis foram
fixados com fita adesiva transparente e as obras com fita fixa
forte.

Disposição do banner. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Pesquisa, reprodução da obra original e releitura. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Na entrada da sala, ficou disposta uma mesa com o livro de
visitação em cima. O banner com o título da exposição foi
pendurado abaixo da televisão que ficava na sala, pois não havia
um prego na parte superior do quadro branco e não é permitido
fazer furos nas paredes. A TV foi coberta com o TNT.

A visitação começou às treze horas. Como era um dos
horários da aula de arte desta turma, fiquei com os estudantes,
acompanhando-os. A partir do segundo horário, a visitação
seguiu a seguinte dinâmica: eu saía da sala do evento, buscava
cerca de cinco a dez alunos da turma de 6º ano que tinha aula
naquele horário, enquanto a colega professora tomava conta do
restante da classe de 6º ano; os alunos do 6º ano ficavam no
espaço da exposição por volta de dez a quinze minutos, depois
voltavam para a sala acompanhados por mim, que buscava
mais alunos para realizar o mesmo processo.
Além dos alunos do 6º ano, a exposição recebeu a visita de
professores, coordenadores, policiais militares em serviço na
escola e outras turmas que estavam sem aula.

Imagens da visitação da exposição. Fonte: Acervo
pessoal (2015).

Imagens da visitação da exposição. Fonte: Acervo pessoal (2015).

Imagens da visitação da exposição. Fonte: Acervo pessoal
(2015).
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A ideia de só um aluno/guia falar de cada vez e se revezar
com o colega de equipe não se efetivou, pois todos da equipe
queriam estar perto da obra e falar sobre o trabalho. Isto causou
um pouco de tumulto no início, pois atrapalhava, de certa forma,
a visualização das obras. Posteriormente, uma das professoras
da escola, que visitou o evento, assumiu espontaneamente o
papel de auxiliadora na organização dos alunos/guia na sala,
enquanto eu continuava buscando os alunos do 6º ano. Assim, a
proposta de revezamento não funcionou com esta turma.
Uma outra ideia que não se mostrou eficaz foi que os
estudantes falassem também sobre os artistas e obras dos
colegas. A princípio imaginei que o motivo tinha sido a falta de
estudo por parte dos alunos, até o momento que percebi que
alguns alunos davam “dicas” sobre o artista de outras equipes,
mas sem se distanciar da obra de seu grupo. Isso deixou
aparente que alguns, de fato, haviam estudado sobre todos os
artistas e obras expostas. Ao indagá-los acerca do porque não
revezavam as equipes para explicar aos visitantes sobre outras
obras além da sua própria, os estudantes responderam frases
como: “podem quebrar meu trabalho se eu sair de perto”, “quero
ficar para ouvir os elogios”, “outros colegas podem não ter o
mesmo cuidado que eu com o meu trabalho”. Estas frases
demonstram satisfação por estar perto da obra que
desenvolveram, por isso, optei por não exigir que saíssem de
perto da sua obra.
No entanto, o fato de todos os alunos desejarem estar perto
de suas obras, não pode ser considerado como um problema,
pois indica consciência acerca do valor da arte e satisfação pelo
trabalho realizado. Pelas declarações destes, fica aparente que
queriam proteger as releituras, além de sentirem-se
recompensados pelos elogios feitos pelos visitantes. Sinalizo
apenas que, no caso aplicado o revezamento não se mostrou
eficaz: todos queriam estar perto das obras que construíram, por
isso não se revezaram. Para saber se o revezamento funcionaria
com outras turmas, será preciso submetê-lo a futuras testagens.
O processo de exposição, apresentou à comunidade escolar

os resultados da construção das obras, como também
oportunizou que os alunos falassem sobre o que
desenvolveram e estudaram, de modo que puderam lidar com
os visitantes de forma lúdica. A simulação do museu e o aluno
como guia gerou maior consciência acerca da importância dos
espaços oficiais onde a arte é exposta, conservação das obras
e a necessidade da preparação em termos de conhecimento
para vivenciar esse papel. Por tudo exposto, percebe-se que a
referida proposta pedagógica foi bem-sucedida.
O docente que quiser se utilizar da proposta, pode
adaptá-la, selecionando outros artistas, como pode também
pode optar pela aplicação em grupos ou individualmente.
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