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Resumo: 

 

 Esta produção pretende aprofundar as 

reflexões sobre a leitura de obras de arte, 

promovendo a ampliação do repertório visual 

dos estudantes para contribuir com o 

desenvolvimento de uma criação artística 

como poética pessoal. Para tanto adota como 

referencial teórico Martins et all, Buoro e 

Camargo, entre outros. Realiza uma pesquisa 

ação para ampliar o repertório visual dos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio e 

conscientizá-los sobre a importância de 

aprimorar o olhar e a criticidade diante das 

imagens. Espera promover maior 



envolvimento dos estudantes com as aulas de 

arte, tornando-as mais profundas e 

significativas em suas vidas. 

Palavras-chave:  Olhar leitor, leitura de imagem, criação 

artística. 

Formato do Material Didático:  Unidade didática 

Público: Alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

“A vida só é possível reinventada”. Cecília Meireles 

 

Esta unidade didática busca colaborar com o professor na construção de um 

processo de ensino-aprendizagem que desperte nos estudantes um olhar mais 

“profundo e inquieto”, um olhar leitor que perscruta as imagens, que pensa e que 

fomenta o pensamento crítico, visando uma produção artística como poética 

pessoal, tornando visível seu olhar sobre o mundo, oportunizando aos mesmos a 

utilização de materiais, técnicas, suportes e métodos de trabalho não convencionais, 

incorporando ao fazer artístico novas tecnologias, tais como o vídeo, a fotografia e o 

computador. 

O tema deste trabalho é uma criação artística como poética pessoal, levando 

os estudantes a um contato sensível com a produção de diferentes artistas 

contemporâneos, pois toda imagem é portadora de sentido e como tal pode 

contribuir significativamente na formação dos mesmos, ampliando seus olhares 

sobre o mundo, o ser humano e a cultura.  

Os estudantes encontram-se em uma total anestesia dos sentidos, é 

necessário “arranhar a sensibilidade” dos mesmos com propostas de mediação que 

oportunizem vivências sensíveis e que os levem a buscar respostas às questões 

iniciais, problematizando, desvelando o pensamento e os sentimentos. 

 

A CULTURA VISUAL  E A LEITURA DE IMAGENS 

 

 As construções diversas, carros de vários modelos, pessoas vestidas cada 

uma a sua maneira, a poluição visual nas cidades, com propagandas e pichações; 

Em casa a televisão, a internet, as fotos de jornais e revistas... Tudo isso são 

centenas de imagens que muitas vezes passam despercebidas e parece não ter 

sentido algum, mas isto é um engano, essas imagens estão carregadas de 

informações sobre nossa cultura e o mundo em que vivemos, assim, elas têm muito 

a nos ensinar.  

 Quando o estudante consegue desvendar o universo visual de seu cotidiano, 

ele consegue conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor a sociedade em que 

vive, compreender sua cultura e também a de outros tempos e lugares. 



Hernández afirma que “o professor tem de despertar o olhar curioso, para o 

aluno desvendar, interrogar e produzir alternativas frente às representações do 

universo visual” (2002, p. 45). Ler as imagens que estão em nosso redor é 

fundamental na formação crítica, assim como na compreensão do mundo em que 

vivemos.  

Os olhares sobre as imagens ampliam os modos de sentir a materialidade e 

a potencialidade das mesmas, favorecendo a construção de olhares atentos para a 

arte, assim como para as outras imagens presentes no cotidiano, que muitas vezes 

são carregadas de estereótipos e preconceitos. 

A leitura de obras de arte é necessária, Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 

74) dizem que “toda obra de arte é dirigida a alguém. O fruidor é que completa sua 

existência...”, quando apreciamos obras de arte, nós criamos novos significados, ela 

é atualizada. Quando criamos uma relação com as obras de arte, modificamos e 

ampliamos nossa percepção. 

Propor a leitura de obras de arte nas aulas é estimular o contato mais 

sensível, acomodando o pensar do fruidor e com isso criando a possibilidade de 

produzir sentido, realizando assim uma leitura significativa. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Falar sobre avaliação envolve muito mais do que nota, valor e julgamento; 

Envolve pessoas, projetos de vida e também questões éticas. 

Os critérios de avaliação não são aleatórios, são resultados de uma 

sociedade, de uma ideologia, de uma época, sempre refletindo práticas e 

concepções pedagógicas diferentes.  

Os critérios de avaliação devem partir do objetivo das aulas, observando 

como os alunos se apropriam dos conhecimentos. A avaliação deve ser transparente 

para ambos os lados e deve acontecer durante todo o processo de trabalho e 

também no final. 

O portfólio pode ser usado para uma avaliação eficaz do processo de 

aprendizagem, pois demonstra os percursos do pensamento se tornando um 

testemunho da “experiência vivida”. Martins afirma que “portfólios, assim como obras 

de arte, têm marca pessoal”. (2010, p.132) 



O mesmo oferece ao professor a importante possibilidade de acompanhar o 

processo vivido, pois é exatamente isto o que mais interessa poder perceber a 

formação das ideias, a problematização, assim como a solução dos problemas e não 

apenas receber a produção final, ao mesmo tempo em que possibilita ao professor 

realizar mudanças durante o processo de ensino. 

Segundo Hernández,  

 

 

O que caracteriza definitivamente um portfólio como modalidade de 
avaliação não é tanto seu formato físico (pasta, caixa, CD, etc.), mas 
sim a concepção de ensino e aprendizagem que veicula. O que 
definitivamente o particulariza é o processo constante de reflexão, de 
contraste entre as finalidades educativas e as atividades realizadas 
para sua concepção, a maneira como o aluno explica o seu próprio 
processo de aprendizagem, como dialoga com os problemas e temas 
da série e os momentos-chave em que o estudante considera (e 
coloca para contraste com o grupo e com o professor) em que 
medida superou ou localizou um problema que dificulta e/ou permite 
continuar aprendendo. (2000, p. 166) 
 

 

Nesta proposta o portfólio será apresentado como “Diário Pessoal” onde os 

estudantes irão apresentar os trabalhos produzidos durante as aulas e a reflexão 

sobre o seu processo de aprendizagem, manifestando os conhecimentos que foram 

sendo construídos, as estratégias utilizadas para aprender e para continuar 

aprendendo.  

Através do diário pessoal é possível uma avaliação que apresenta o diálogo 

entre o professor e o aluno, este termina compreendendo a sua participação na 

construção do conhecimento. Quanto ao trabalho interdisciplinar contribui com os 

professores de diferentes áreas e demonstra a participação efetiva do aluno em 

relação ao processo de desenvolvimento da aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

 

É importante ressaltar que nesta unidade didática será adotada como 

abordagem metodológica a pesquisa-ação, que pode ser utilizada quando se 

pretende alterar a realidade dos fatos pesquisados.  Neste tipo de metodologia as 



propostas vão se construindo de acordo com as respostas dos estudantes durante o 

processo, sendo possível perceber as prioridades a serem trabalhadas. 

O mapa potencial desta ação é: 



No decorrer do trabalho serão utilizados 02 DVDs do projeto educativo Arte 

na Escola das artistas Jeanete Musatti e Sandra Tucci. Também será utilizado o dvd 

Lixo Extraordinário de Vik Muniz. Antes e após as apresentações serão realizadas 

discussões e pesquisas de materiais, assim como a discussão sobre as 

semelhanças e diferenças no processo de criação dos mesmos. Vale lembrar que as 

propostas desenvolvidas nesta unidade didática tem como base o caderno dos 

DVD´s Arte na Escola adotados. 

As estratégias de ação serão desenvolvidas principalmente em três passos: 

ler, contar e criar. Assim: 

1- LER: observar as obras de arte apresentadas visando compreender o que 

o olho vê e o que o olho percebe. 

2- CONTAR: produzir textos individuais, em dupla ou coletivamente, a partir 

das leituras realizadas. 

3- CRIAR: produzir trabalhos artísticos, a partir da leitura de obras de arte e 

da produção de texto. 

 

PARTE 01- ENTENDENDO E CONSTRUINDO O SEU DIÁRIO PESSOAL 

 

Antes do início do projeto o professor deve explicar aos estudantes o que é 

um diário pessoal, sua importância e contribuição no processo de construção do 

conhecimento. Após as explicações cada aluno irá montar o seu diário no tamanho e 

formato que desejar. 

É importante também que cada estudante tenha uma caixa portfólio, com os 

objetos que recolherá durante o projeto, assim como, alguns trabalhos realizados, o 

que contribuirá para que cada um perceba seu próprio processo de criação.  

 

Tempo estimado: 02 aulas. 

 

PARTE 02- A POÉTICA DE JEANETE MUSATTI 

 

 A artista Jeanete Musatti tem formação inicial em desenho, pintura e 

gravura, porém o seu trabalho percorre um caminho de criação variado com o uso 

de materiais diversos, onde explora possibilidades expressivas de maneiras 



variadas, o seu processo de criação envolve colagens, objetos, memórias, 

fragmentos de vida... Arte e vida são a temática de seu trabalho. 

No percurso criador da artista é possível perceber um olhar sensível sobre 

os objetos que armazenou em suas inúmeras viagens, objetos considerados tintas, 

muitos deles também encontrados na Rua 25 de Março em São Paulo, lugar que ela 

já considera um museu.  

Seu trabalho vai além dos limites da colagem, suas construções com objetos 

tridimensionais pertencem à escultura, à instalação e às assemblages. Em sua obra 

cada objeto, pedra ou graveto é um “cartão-postal de suas viagens”. 

Em seu projeto poético está o inventário de sua vida, de suas viagens, das 

histórias que conta de outras pessoas.  

“A poética de Musatti reveste-se de coisas. Grandes, pequenas, ínfimas, 

múltiplas, em um constante acumular sensorial e afetivo de objetos”. (2006, p. 03) 

A artista transmite uma busca incansável para inventar a sua poética de 

maneira que, enquanto a obra se faz, se inventa o modo de fazer. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO:  

 

Objetivo: Compreender o percurso criador percorrido pela artista Jeanete Musatti, 

percebendo a sua poética pessoal. 

 

Territórios contemplados: Processo de criação, saberes estéticos e culturais e 

materialidade. 

 

Tempo estimado: 10 aulas 

 

Atividades: 

 

1- Antes de apresentar o DVD peça aos alunos para realizar uma coleta de 

pequenos objetos pela escola, folhas, tecidos, fotos, embalagens de doces, 

etc.  

1.1- Provocar uma conversa informal e questionar: 

a- O que essas coisas podem contar sobre elas? E sobre quem as 

recolheu? O que podemos contar sobre estas coisas? 



b- O que eles imaginam ser possível fazer com a colheita de objetos? 

 

2- Apresentar o DVD “Jeanete Musatti” do material educativo Arte na escola: 

2.1- Após a apresentação conversar sobre: 

a- Seus alunos já pensaram na possibilidade de criar trabalhos 

artísticos com objetos? 

b- O que mais chamou atenção dos alunos no processo de criação da 

artista? 

c- Os seus alunos já viajaram? O que terão trazido de suas viagens? 

Levante com eles o que trouxeram ou, se nunca viajaram, o que 

trariam de lembrança dos lugares visitados. Às vezes, trazemos 

lembranças de simples passeios às praças e aos parques da 

cidade. 

d- Os alunos fazem coleções? Conhecem alguém que faça? O que 

essas coleções podem contar? Como as coisas que acumulamos 

podem integrar o nosso fazer artístico?1 

 

3- Escrevendo: 

3.1 - Reflita com os alunos: de que forma a vida cotidiana se impregna em 

nós? Convide-os a perceber sensivelmente a vida, as pequenas coisas, os 

tons da terra a cada estação, as raízes de uma árvore, o silêncio de cada 

um, cada objeto que temos contato no dia-a-dia. Os alunos podem 

colecionar, em seu diário pessoal, registros e referências das pequenas 

singelezas que se apresentam diariamente a nossos sentidos, guardando 

pequenas lembranças para criar o seu próprio “DNA de imagens”.  

3.2 - Produza um texto a partir desta reflexão. 

3.3 - Transcreva o texto para um suporte diferente. Utilizar a letra que mais se 

adequar. Exemplos possíveis: papelão, vidro, acetato, mdf, tecido, papeis 

diversos...  

 

 

 

                                                 

1 Atividade a partir do material  DVDteca Arte na Escola – Material educativo para professor-propositor; 50 



 

4- Prática: 

4.1- Conversar com os alunos e levá-los a observar que viver um processo de 

criação atento ao seu próprio pensar e fazer e, também, às suas escolhas, 

pode revelar a poética pessoal de cada pessoa. 

4.2- “O desafio de DNA pessoal”. A partir da obra de Jeanete Musatti, os 

alunos criarão colagens ou assemblages, compostas de várias imagens 

relacionadas à sua própria vida. Também podem criar composições com 

imagens e objetos, podem focalizando as questões simbólicas, tematizando a 

vida cotidiana, as relações sociais, o estudo, as questões políticas, o futuro, 

etc. 2 

4.3- "Representando a turma com objetos". Os alunos podem dizer como 

gostariam de simbolizar ou descrever  a turma através de objetos. Juntos 

deverão escolher vinte objetos ou mais que representariam o grupo da classe, 

o momento político, a vida dos jovens? Como mostrariam seus objetos? 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Atividade a partir do material  DVDteca Arte na Escola – Material educativo para professor-propositor; 50 

Aqui a interdisciplinaridade pode ser feita com um professor de história e/ou 

sociologia convide um colega para trabalharem juntos, a história pessoal de cada 

estudante. 

Este é um ótimo momento para a interdisciplinaridade convide um professor de língua 

portuguesa para trabalharem juntos, as produções textuais. 



Para saber mais: 

 

5- Avaliação: O diário pessoal será um ponto da avaliação, mas também serão 

observados: envolvimento durante a apresentação do DVD e as produções 

textual e artística. 

 

PARTE 03- A POÉTICA DE SANDRA TUCCI 

 

Podemos dizer que Sandra Tucci é uma colecionadora. Seu trabalho inicia-

se com a coleta de coisas relacionadas ao cotidiano que a artista coloca novamente 

na esfera do nosso olhar. Foi aluna de Nelson Leirner e herdou dele o interesse pela 

apropriação de objetos: esferas, tetas, coração, correntes, colares, pulseiras, 

pedaços de moldura, moldes, entre outras coisas, estes objetos despertam uma 

sedução na artista e ficam em seu ateliê até o momento de passarem por uma 

transformação através do seu gesto artístico.  

Estes objetos são utilizados em várias linguagens, se transformando em 

suporte de sua expressão, reforçando suas potencialidades, expandindo os seus 

sentidos além do senso comum. Através de sua obra somos levados a conversas 

sobre o valor estético, social e inédito dos objetos comuns do dia-a-dia, que 

adquirem novos significados a partir da recontextualização realizada.  

No seu fazer poético, a repetição é uma prática que cria um campo de 

sentido que se multiplica. A artista usa de forma repetitiva a esfera e faz dela sua 

“forma-chave” utiliza bolas de vidro nas cores âmbar e azul que são dispostas de 

modo harmônico em seus “Objetos flutuantes”, também utiliza muitas bolinhas, 

inclusive de gude, em organizações “caóticas”, colocadas em seus “pseudoquadros” 

Assemblage - É um tipo de arte em que, o objetivo é reunir uma série de objetos, 

papéis, ou tudo aquilo que o artista considerar interessante, e a partir daí originar 

uma composição de modo a que, mesmo que altere o significado simbólico, 

mantenha a sua identidade original. A ideia é que todo o tipo de materiais e 

coisas existentes possa dar origem a uma obra de arte. Este termo (assemblage) 

veio em 1953 por Jean Dubuffet  porém, já este tipo de arte era utilizada antes 

por outros artistas, por exemplo: no Cubismo, no Surrealismo, no movimento 

Dada etc.http://artevirtual26.blogspot.com.br/2012/09/assemblage.html  

Acessado em 09/09/2014. 



com molduras douradas. Na repetição Sandra Tucci acaba despertando em nós 

novas sensações visuais. 

Sandra Tucci utiliza cadernos para registros gráficos de suas ideias e 

também trabalha no computador usando-o para resoluções das questões de 

geometria e cria maquetes para o estudo da composição de suas obras no espaço. 

“Nem pintura, nem escultura, nenhuma das modalidades expressivas 

convencionais. Os trabalhos de Sandra Tucci se situam no meio do caminho”, diz 

Katia Canton no documentário. 

 

 

 “Na busca de um sentido para o mundo, Sandra Tucci cria 
ambientes repletos de beleza e de estranhamento, gerando em nós 
sensações visuais que conduzem os sentidos a uma nova sintonia 
com o mundo, na qual beleza e a sedução são as respostas”. (2006, 
p. 05) 

 

 

Sandra Tucci é paulistana, formada em artes plásticas em 1989 e mestre em 

poéticas visuais em 2003, pela Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP), com o 

projeto Formas de compor formas. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO:  

 

Objetivo: Analisar a ação criadora da artista Sandra Tucci, observando o seu 

processo de criação e a utilização dos materiais. 

 

Territórios contemplados: Saberes estético/culturais, processo de criação e forma-

conteúdo.  

 

Tempo estimado: 08 aulas 

 

Atividades: 

 

1- Antes de apresentar o DVD, pedir aos alunos que observem como é o 

processo de criação da artista em relação à Jeanete Musatti. 

1.1- Apresentar o DVD “Sandra Tucci” do material educativo Arte na escola: 



1.2- Realizar uma conversa informal e questionar: 

a- O que o documentário mostra sobre o processo de criação da 

artista? 

b- Por onde começa o trabalho de Sandra Tucci? 

c- Você percebe alguma forma-chave nos trabalhos da artista? 

d- O que o documentário desperta em você? 

 

2- Escrevendo:  

2.1- Registrando em seu diário: 

a- Que coisas do cotidiano atraem o seu olhar? 

b- Quais objetos vocês guardam pelo simples prazer de colecionar? 

Exemplos: Cds, pedras, bonés, bonecas, ursinhos, latas, carrinhos, 

anéis, adesivos, óculos de sol, miniaturas, canetas, broches, 

cartões, papéis, folhas de árvores, etc. 

c- Tem algum objeto que é sedutor para você? 

d- Um trabalho de arte pode começar com coisas comuns que um 

artista coleciona? 

2.2- Considerando as respostas às perguntas anteriores, produza um texto 

reflexivo contemplando o tema Objetos e Arte. 

2.3- Transcreva o texto para um objeto. Exemplo: garrafa, lata de 

refrigerante, caixa de papelão, camiseta, etc. 

 

3. Prática: 

3.1- A esfera é uma forma-chave no trabalho de Sandra Tucci. A proposta é 

trabalhar com uma forma-chave na linguagem tridimensional. Criar 

uma composição com agrupamentos de formas com materiais que 

despertem sensações visuais. O projeto do trabalho pode ser feito no 

computador, para estudo das formas. 

3.2- Após a produção concluída realizar uma conversa sobre o uso 

repetitivo de formas e as sensações visuais provocadas.3 

 

 

                                                 

3 Atividade a partir da DVDteca Arte na Escola – Material educativo para professor-propositor; 75 



 

Para saber mais: 

 

 

6- Avaliação: O diário pessoal será um ponto da avaliação, mas também serão 

observados: envolvimento durante a apresentação do DVD e produções 

textual e artística. 

 

PARTE 04-  A POÉTICA DE VIK MUNIZ 

 

De um gesto criador Vik Muniz faz nascer uma figura. Em suas obras, 

podemos observar diversas linguagens artísticas, como o desenho, a pintura, a 

escultura e a gravura, mas é a fotografia que mais se destaca em seu trabalho. É 

através das mesmas, que registra as imagens de aparência realista que ele produz 

com materiais inusitados como macarrão, fios de arame, pó, chocolate, açúcar, etc.  

Com um olhar contemporâneo trabalha sobre imagens registradas por ele, 

sobre imagens de arte, dos meios de comunicação e do cotidiano que são 

pacientemente compostas pelo desenho, pintura ou escultura com materiais 

perecíveis. Após são fotografadas e depois destruídas. Como produtos finais estão 

às fotografias que são expostas. 

O artista declara que, “as imagens estão dentro de imagens que estão 

dentro de memórias”. (2006, p. 04) E explica: 

 

 

Quero criar a pior ilusão possível que ainda possa enganar os olhos 
da média das pessoas. Algo tão rudimentar e simples que o 
observador pense: “Não acredito no que estou vendo, não posso 
estar vendo isto, minha mente é sofisticada demais para se deixar 
enganar por algo tão simples assim”. Ilusões tão pobres quanto as 
minhas tornam as pessoas conscientes das falácias das informações 
visuais e dos prazeres derivados de tais falácias. Estas ilusões são 

Sandra Tucci foi aluna de Nelson Leirner e foi através de sua obra a ideia de 

apropriação de objetos do cotidiano. Procure conhecer Leirner para uma melhor 

compreensão sobre a utilização de um objeto já pronto, que se destaca aos olhos 

do artista. Observe também Marcel Duchamp e a ideia de apropriação de objetos 

e os ready-made. 



feitas para revelar a arquitetura da nossa concepção de verdade. 

Elas são meta-ilusões. (2006, p. 05) 
 

 

Com o seu trabalho o artista deseja ir de encontro ao público, provocando 

com imagens simples do cotidiano, porém cheias de memórias, surpreendendo pela 

invenção e pelos procedimentos técnicos, convocando o espectador a percorrer os 

“labirintos das tramas de possíveis significações”. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO:  

 

Objetivo: Experimentar vivências visuais com um olhar atento e crítico e assim 

realizar a leitura das mesmas.  

 

Territórios contemplados: Saberes Estéticos e Culturais, processo de criação e 

forma-conteúdo. 

 

Tempo estimado: 08 aulas 

 

Atividades: 

 

1- Apresentar parte do DVD Lixo Extraordinário de Vik Muniz: 

1.1- Levantar as seguintes questões: 

a- O documentário amplia seu conhecimento e percepção dos 

processos de criação em arte contemporânea? 

b- O que te causa atração ou estranhamento? 

c- Que aspectos do trabalho de Vik Muniz atraem mais sua atenção? 

d- Reflita: a fotografia é uma linguagem, mas muitos a veem apenas 

como o retrato da realidade. Ela é uma criação, ela revela um olhar 

singular, histórico e cultural do sujeito atrás da máquina. 

 

2- Leitura de obras de arte: 

 

2.1- Apresentar a obra “Sócrates”, da série Aftermath, de Vik Muniz. 



Disponível em: http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-

muniz.html 

Em seguida pedir aos alunos que observem atentamente e digam o que seu 

olho vê?  Levantar as seguintes questões: 

a- Veja o agrupamento de coisas, o espaço, os objetos que formam uma 

imagem...                    

b- Observe os materiais, a disposição dos materiais... 

E o que seu olho percebe? 

a- Perceba a expressão do rosto e do corpo; as cores, o movimento... 

b- Porque o artista escolheu estes materiais? 

c- Qual a primeira sensação que esta imagem lhe prococa? 

d- Que título você daria a obra? 

 

Para saber mais: 

  

 

 

2.2 -   Apresentar uma obra  de Vik Muniz feita com mini brinquedos coloridos: 

Disponível em: http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-

muniz.html 

Em seguida Pedir aos alunos que observem atentamente e digam: 

a- O que é possível ver nesta obra? 

b- Quais os materiais utilizados? 

E o que seu olho percebe? 

O artista Vik Muniz criou uma série de fotos de crianças 

marginalizadas, chamou esta série de “Aftermath” palavra em 

inglês que quer dizer “consequência”. Realizou, fotos em preto 

e branco de crianças de rua entre 06 e 10 anos. Em seguida 

trabalhou sobre estas fotos usando lixo do carnaval, recolhido 

das ruas, como por exemplo: pontas de cigarro, tampinhas de 

cerveja, confetes, serpentinas amassadas, plumas sujas, 

vidros quebrados, pedaços de madeira, tudo envolvido em 

terra e cascalho. Após voltou a fotografar as imagens já 

trabalhadas.  

http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-muniz.html
http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-muniz.html
http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-muniz.html
http://vikmuniz.blogspot.com.br/2010/09/mais-obras-de-vik-muniz.html


a- Que conceitos estão presentes nesta obra? 

b- Qual a primeira sensação que esta imagem lhe prococa? 

c- Que título você daria a obra? 

 

3- Escrevendo: 

3.1- Consirede uma das imagens, relacione a um fato cotidiano e produza um 

texto reflexivo. 

3.2- Considerando o texto crie uma narrativa ilustrada. Pode ser feita no 

computador. 

 

4- Prática: 

4.1- Como Vik Muniz, os alunos podem desenhar com outros materiais sobre 

imagens selecionadas e fotografar os resultados. Partindo de fotografias que 

marcaram um momento de sua vida ou de obras de arte que lhes sejam 

significativas, ou mesmo de imagens retiradas da mídia, o importante é que 

não se preocupem apenas com a técnica, mas com o que estão dizendo com 

essas imagens escolhidas. Cada aluno deve utilizar o material que mais se 

identificar. Ex: tecido, areia, sucata, etc. Também é possível trabalhar sobre 

as imagens desgastando com lixa ou com produtos como água sanitária.  

 

5- Avaliação: O diário pessoal será um ponto da avaliação, mas também serão 

observados: participação na leitura de imagens, produção de texto e criação 

artística.  

 

 

PARTE- 05 EXPERIÊNCIAS NA ARTE E NA VIDA E A POÉTICA PESSOAL 

PRODUÇÃO FINAL 

 

O contato com a arte pode proporcionar experiências significativas para o 

ser humano. Quando observamos uma obra de arte, assistimos a um filme, a um 

espetáculo de dança, a uma peça de teatro ou quando ouvimos uma música, 

sentimos emoções. Essas podem ser agradáveis ou não, também podem causar 

estranhamento ou incômodo. Cada um passa por experiências de um jeito diferente, 

porque somos seres únicos, exclusivos. 



As referências pessoais, que são obtidas a partir de experiências individuais 

e as referências culturais, advindas no convívio com a sua cultura, direcionam o 

conhecer, o produzir e o sentir arte. Quanto mais referências os indivíduos tiverem, 

maiores serão as possibilidades para análises e interpretações. Cada um lê o mundo 

a sua maneira e o reapresenta sob a sua visão. 

Através da arte é possível fazer com que os alunos, prestem mais atenção ao 

seu próprio processo de sentir, dando a eles a oportunidade de elaborar sua “visão 

de mundo” e manifestá-la em suas produções artísticas. 

Os seres humanos buscam uma atribuição de sentido a tudo e a todos que os 

cercam, desde as coisas mais simples do dia a dia, até as mais complexas como a 

própria existência e revela este sentido em formas simbólicas. São entre estas 

formas que estão os signos artísticos, os quais possibilitam ao ser humano construir 

sua poética pessoal, a sua maneira própria de mostrar seu olhar sobre o mundo. 

Assim observamos a marca pessoal do artista, também é assim que uma obra 

artística pode gerar em nós encantamento, estranhamento, identificação, repulsa 

etc.  

 

PROPOSTA DE FINALIZAÇÃO: 

  

Objetivo: Despertar nos alunos o interesse por uma produção artística a partir de 

suas referências pessoais e culturais, desenvolvendo a sua poética pessoal. 

 

Territórios contemplados: Todos os territórios abordados. 

 

Tempo estimado: 04 aulas 

 

Conclusão: Sintetizar tudo o que foi trabalhado no decorrer do processo por meio de 

uma produção artística, podendo ser um texto e um objeto, um texto e uma 

composição bidimensional, etc. 
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