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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

Quando se acredita no que faz, se faz melhor. Por isso, acreditar na 

possibilidade de uma metodologia que conseguisse apresentar a Arte Contemporânea 

para alunos do 9º. Ano das séries finais do Ensino Fundamental de uma escola 

pública, foi o primeiro passo para que esta proposta fosse elaborada. 

As ideias aqui apresentadas surgiram depois de uma leitura atenta de 

referenciais teóricos que tratam a arte como experiência e possiblidade, revelando 

resultados que ampliam o horizonte para os professores da disciplina, de forma a fazer 

com que eles busquem gestos, toques, olhares e detalhes que lhes sirvam como 

estratégias do ensino de Arte. Para tanto, antes, é preciso cultivar a atenção, escutar 

novos sons, perceber novas técnicas, pensar a arte amplamente, dentro do contexto 

onde academicismo e tecnologia se misturam e provocam indagações a respeito, 

especialmente do que é tido como Arte nos dias atuais. 

Ao possibilitar esta discussão, a partir de atividades que apresentam diversas 

linguagens da Arte, a pretensão é de que os alunos, estimulados com tanta descrição 

sintam-se estimulados a responder tais questões enquanto desenvolvem e trabalham 

as experimentações aqui apresentadas em forma de atividades, até que consigam se 

manifestar a respeito de suas próprias conclusões. 

Espera-se que a apresentação das obras de Elifas Vicente Andreato, 

especialmente do Cartaz Lua de Cetim, os alunos sejam levados à expressarem sua 

compreensão do ideal estético no mundo contemporâneo e que, somadas a tais 

obras, outras experiências estéticas abordadas os faça conceituar Arte 

Contemporânea.  

A prática das atividades aqui sugeridas oportunizam aos alunos condições de 

dissiparem dúvidas comuns a respeito do conceito e das formas como a Arte é 

apresentada, bem como, evidenciam uma metodologia para o ensino da disciplina, 

dentre tantas outras propostas didáticas que podem surgir a partir desta leitura. 

LUA DE CETIM: UMA METODOLOGIA PARA O ENSINO DE ARTE A 
PARTIR DA IMAGEM CONTEMPORÂNEA 



 

 

2 PRODUÇÃO DIDÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 
3.1 ATIVIDADE 1 – APRESENTANDO O PROJETO PARA A ESCOLA 
 
 

OBJETIVO: Dar a conhecer os passos e os objetivos do desenvolvimento do Projeto 

de Implementação Pedagógica para a Equipe Pedagógica e demais atores da 

instituição, dentro da Semana Pedagógica com calendário preestabelecido no início 

do ano letivo. 

 

DURAÇÃO: 50 min (1 hora/aula) 

 

METODOLOGIA: aula expositiva com utilização de slides desta proposta  

(Apêndice 1) 

 

DESENVOLVIMENTO: em uma data previamente marcada e um local na escola para 

que os interessados, a convite da professora-autora e da equipe pedagógica possam 

comparecer, todos os participantes conhecerão os objetivos da proposta de 

implementação pedagógica e serão convocados a apoiar e colaborar com o 

desenvolvimento das atividades. A professora-autora saudará a todos e divulgará os 

objetivos do Plano de Implementação.  

 

RECURSOS: TV Pendrive para apresentação dos slides onde constarão os principais 

referenciais utilizados para elaboração do projeto e figuras motivacionais. Este 

momento será importante para o acato de sugestões e para que todos sintam-se 

motivados a colaborar envolvendo-se. 



 

 

 
3.2 ATIVIDADE 2-  APRESENTANDO O PROJETO PARA OS ALUNOS 

 

 

OBJETIVO: apresentar a ideia principal da Proposta Pedagógica aos alunos da turma 

do 9º. Ano do Ensino Fundamental, solicitando a participação de todos e divulgando 

alguns pontos do projeto. 

 

DURAÇÃO: 50 minutos (1 hora/aula)  

 

METODOLOGIA: Palestra com a utilização de slides com o resumo da Proposta 

Pedagógica. 

 

DESENVOLVIMENTO:  a professora relatará aos alunos o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento da Educação, no Paraná, inclusive 

falando do cronograma e o motivo pelo qual ela estava fora da sala de aula, 

justamente para preparar a fundamentação teórica deste Projeto. Deverá pedir a 

colaboração de todos durante o desenvolvimento das atividades, comunicando-lhes 

que todas as atividades deverão ter duração de 32 horas/aula e que os resultados 

dependerão muito do interesse deles para que a avaliação seja positiva desde que 

haja o envolvimento de todos. Em seguida os alunos serão convidados a verem os 

slides a respeito da Proposta Pedagógica e a debaterem a respeito de como pensam 

que tais atividades deverão acontecer. 

 

RECURSOS: TV Pendrive . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

3.3 ATIVIDADE 3- LEITURA DE TEXTO E QUESTÕES 

 

OBJETIVO: perceber qual ou quais são os conceitos que alunos têm de Arte. 

 

DURAÇÃO: 2 horas/aula (100 min)  

 

METODOLOGIA: aula expositiva com texto de apoio 

 

DESENVOLVIMENTO: os alunos receberão o texto abaixo, impresso com imagens 

coloridas e serão convidados, logo após a leitura, a responderem a alguns 

questionamentos. 

 

FALAR SOBRE ARTE 

 

Quando você pensa sobre Arte, perceba que ela pode ser observada por toda 

parte, pode ser compreendida e apreciada em diversas representações. 

  

Andy Warhol (1962) 

Fonte:http://estudosdedesign.blogspot.com.br/20

10/11/pop-art-o-movimento-seus-artistas-e.html 

Toulouse-Lautrec. (Cartaz) Moulin Rouge. 1891. 

Fonte:http://detudoqueamo.wordpress.com/201

1/02/02/82/ 

 



 

 

 

 

Sleeping (CRANIO, Grafite, London, 2014) 

Fonte: http://cranioartes.com/ 

Elis (ANDREATO, Capa de disco, 1983) 

Fonte: http://www.andreato.com.br/ 

 

Desenvolvendo esta experiência artística você pode imaginar e criar, 

aprendendo a conviver e respeitar as diferenças, bem como, será capaz de modificar 

sua realidade. A arte dá forma e significado a vida e ao cotidiano, ela contribui para o 

desenvolvimento de conceitos e para a compressão do que você é, e do mundo que 

você vive. 

Agora observe estas imagens e responda: 

Você teve dúvida quanto a alguma delas ser ou não ser uma obra de arte?  

Qual ou quais delas você considera ser uma Obra de Arte?  

Como você fez para distinguir o que é arte e o que não é? 

Para que ser a arte, sob seu entendimento? 

Fonte: adaptado de Azevedo Junior (2007) 

 

RECURSOS: folhas do texto com impressão colorida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

3.4 ATIVIDADE 4 – A ARTE DO DIA A DIA 

 

OBJETIVO: apresentar a Arte e a Arte Contemporânea  

 

DURAÇÃO: 4 horas/aula (200 min)  

 

METODOLOGIA: vídeo e leitura de texto impresso e de imagens fotográficas 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os alunos serão chamados a sala de aula, colocados sentados de forma confortável 

e conclamados a prestarem muita atenção ao vídeo sobre A Casa da Flor, que lhes 

será apresentado. A professora deixará passar o filme até o final para, na sequência, 

ela apresentará fotos do dia a dia das pessoas. Ao final eles terão que fazer um relato 

oral, num debate e um relato em seus cadernos de anotações respondendo a 

questões pré-elaboradas. 

 

RECURSOS: fotos em slide, fotos impressas em texto e vídeo 

  

 

Vídeo 1: Sonho para fazer e faço (Mapa da Cultura do Rio de Janeiro,2011) 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NnLgz8DAxvQ> 

Acesso em 13 out. 2014. 



 

 

      

Casa do Oleiro (Alvorada do Sul, 2014)                     Detalhe da Casa do Oleiro (Alvorada do Sul, 2014) 
Fonte: Arquivo da autora        Fonte: Arquivo da Autora 
 

                     

Janela (JOFTE, 2014)       O Pescador (CANDIDO, 2008) 
Fonte: Arquivo da autora      Fonte: arquivo da autora 

 

 

 

 

 

a) O que você achou da Casa da Flor? 

b) Quem fez a Casa da Flor? 

c) Quanto tempo ele levou para fazer a casa e o que as pessoas pensavam dele? 



 

 

d) Você conhece Gaudí, já ouviu falar sobre ele? 

e) Das fotografias que lhes foram apresentadas qual ou quais você considera uma 

obra de arte e por que? 

f) O que é arte para você? 

 

Leia o artigo abaixo e escreva um pequeno texto, concordando ou discordando a 

respeito da comparação que Ariano Suassuna faz sobre a obra Casa da Flor ter 

semelhança com as obras de Gaudí. 

 

 

Por ocasião da Jornada Mundial da 

Juventude (2013), o Rio de Janeiro 

organizou uma mostra que apresentou o 

artista muito além das suas obras, criando um vínculo entre os jovens e Gaudí, o 

"colaborador da natureza". Durante este período, a Cidade Maravilhosa acolheu a 

exposição chamada “Antoni Gaudí e os dias da criação”, com o objetivo de dar a 

conhecer aos jovens a figura do genial arquiteto que projetou a basílica da Sagrada 

Família em Barcelona, relacionando a vida do artista com sua vontade de fazer seu 

método coincidir com o que Deus introduziu no mundo com a criação. 

Nesta ocasião aconteceu um workshop sobre hiperboloides, para que os jovens 

pudessem entender melhor esta figura tão empregada pelo artista. 

 

           

Cobertura da nave da Sagrada Família         Cobertura da Casa da Flor, mostrando a ilusão 
mostrando a luz que entra pelas aberturas        da Luz que o artista tentava encrustar  
elípticas dos hiperbolóides.                                Fonte: http://www.casadaflor.org.br/local.htm 
Fonte: Guedes (2007) 

 

 



 

 

 

Dentre as características das obras de Gaudí, estão os trecandís1, que é sua principal 

forma de decoração das paredes, bancos e demais detalhes 

 

                         

Tecrandís de Gaudí     Detalhe da arte da Casa da Flor 

Fonte:   http://www.ocw.unicamp.br   Fonte: http://www.casadaflor.org.br/local.htm 
 

  

Casa Vicens (GAUDÍ, 1883-1888)    Casa da Flor (GABRIEL, 1923-1985) 

Fonte:   http://www.ocw.unicamp.br  Fonte: http://www.casadaflor.org.br/local.htm 

 

Texto adaptado. 
Fonte: http://www.aleteia.org/pt/artes-entretenimento/noticias/jmj-exposicao-do-arquiteto-gaudi-no-rio-
de-janeiro-2337002 

                                                 
1 Trencadís: Técnica de mosaico usada para recobrir superfícies curvas através da composição de fragmentos de 

azulejos.Disponívelem:http://www.ocw.unicamp.br/fileadmin/user_upload/cursos/au909/CDgeoHM/trecandis.ht

ml> Acesso em 12 out. 2014. 



 

 

 

  3.5 ATIVIDADE 5 – O ARTISTA E SUA OBRA 
 

OBJETIVO: apresentar o artista Elifas Vicente Andreato, sua forma de 

trabalhar e fazer arte e algumas de suas principais obras 

 

DURAÇÃO: 6 horas aula (300 min) 

 

METODOLOGIA: aula expositiva com leitura de texto, pesquisa na 

internet, vídeo e desenvolvimento de trabalhos manuais. 

 

DESENVOLVIMENTO: os alunos terão seu primeiro contato com a 

biografia e obras de Elifas Andreato, a partir de quando então a 

professora levantará questionamentos a respeito de seu trabalho ser 

visto ou não como arte, haja vista ser produzido com fins comerciais. 

Num primeiro momento eles serão convidados a conhecer uma breve 

biografia do artista levando-os a perceber sua trajetória até os dias 

atuais. 

3.5.1) 

 

 

 

Fonte: Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Z7ljiThxWB> 

 

 

O painel foi chamado A 
Verdade Ainda Que Tardia, 
tem 5,5 metros de largura e 
2 metros de altura e presta 
homenagem às vítimas do 
regime militar. 
 
Fonte: Agência Brasil 

(2012) 



 

 

Os alunos serão levados a pesquisar a respeito da vida e obra de Elifas Andreato, e 

como apoio receberão o seguinte texto: 

3.5.2) 

Nome artístico: Elifas Andreato 

Nome de Nascimento: ELIFAS VICENTE ANDREATO  

Profissão : Desenhista, Cenógrafo, Jornalista 

Natalício: 1946. Rolândia/PR. Brasil. 

Formação: Autodidata. 

Biografia: 

 

Elifas Iniciou sua carreira aos 14 anos de idade, 

trabalhando como torneiro mecânico para a Fiat Lux, 

começou a pintar painéis que decoravam o salão de 

festas dos bailes de sábado. Aos 18 anos foi para a TV Record como assistente de 

cenografia do programa Eu Show de Luís Vieira. Em 1967 trabalhou como estagiário 

na Editora Abril, revistas Cláudia, Manequim, Quatro Rodas e Realidade. Em 1968 

tornou-se diretor de arte do núcleo de fascículos femininos. Se tornou Diretor de arte 

da Abril Cultural, em 1970, participou da criação da revista Placar e da coleção História 

da Música Popular Brasileira.  

Ainda na década de 70, fundou o semanário Opinião, o semanário Movimento e a 

revista Argumento, junto com grandes intelectuais brasileiros, entre eles Fernando 

Gasparian, Pedro Paulo Poppovic, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, 

Antonio Candido e Paulo Emílio Sales Gomes. ¶ Em 1978, voltou para a Editora Abril 

para editar as capas da revista Veja e fazer a reestruturação e modernização gráfico-

visual da publicação. ¶ Em 1974, iniciou o trabalho de programador visual para peças 

teatrais e destacou-se como criador de capas de discos para os mais importantes 

nomes da MPB. O trabalho de capista continuou durante a década de 80. ¶ Criou e 

organizou, junto com a TV Globo, a Primeira Semana Elis Regina e a Semana de Arte 

Paulista. Também na TV Globo foi cenógrafo do “Som Brasil”. Cenografou e dirigiu 

espetáculos musicais, entre eles o 50º Aniversário da Semana de Arte Moderna, em 

1972. Fez cenários para a Semana do Brasil em Roma, foi responsável pelos textos, 

cenários e figurinos para o espetáculo infantil Casa de Brinquedos, prêmio de melhor 

texto e melhor cenário da APC, bem como outros trabalhos de estaque como: direção 

e cenários para os espetáculos Cores do Brasil, direção de arte e cenários para os 

especiais premiados no exterior Vinicius para Crianças e Arca de Noé. Textos, 

cenários, figurinos e direção de arte para o especial realizado pela TV Globo, Canção 

 
Fonte: adaptado de Paula (2010) 



 

 

de Todas as Crianças, e para a peça Canção dos Direitos da Criança, publicada em 

livro em 1999. ¶ Sob sua direção, a empresa Elifas Andreato Comunicação Visual 

desenvolve, desde 1980, trabalhos em diversas áreas culturais. ¶ Nos anos 90, seu 

trabalho se volta para a área editorial, tornando-se responsável pelas coleções MPB 

Compositores e História do Samba, ambas lançadas pela Editora Globo. Além de 

recolher e organizar preciosas informações, a coleção ainda foi responsável pela 

seleção e restauro de cerca de 2.500 imagens e 600 gravações, em sua maioria, 

originais. Participou do Projeto Memória, em 1998, 1999 e 2002. Patrocinados pela 

Fundação Banco do Brasil e pela Odebrecht, onde foram criadas três exposições 

itinerantes. A primeira, O Brasil Encantado de Monteiro Lobato a segunda: Notícias de 

Rui Barbosa, um brasileiro legal e em 2002, repetiu-se o sucesso com a exposição JK 

– Cem Anos. ¶ Em 2003, no Sesc São Carlos, produziu o evento O Samba em Verso 

e Prosa, que contou a história do gênero musical através de shows, debates e uma 

grande exposição com seus trabalhos e imagens históricas. ¶ Atualmente, Elifas 

Andreato é responsável pela revista Almanaque Brasil de Cultura Popular¸ publicação 

mensal que circula a bordo dos voos da TAM. Com 100 mil exemplares/mês e um 

público leitor estimado em 300 mil pessoas/mês, a revista divulga aspectos da cultura 

e da história do Brasil. 

___________________________________________________________________ 

Fonte: adaptado de Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (2014) 
Disponível em:< http://www.ibacbr.com.br/?dir=biografias&verBio=00039> 

 

3.5.3) Agora que você já leu e já ouviu bastante sobre Elifas Andreato, precisa também 

conhecer algumas de suas capas de discos mais famosas. 

 

Capa do disco Ópera do Malandro, Almanaque e Vida, 

de Chico Buarque (1974) 

Fonte: http://emporioelifasandreato.com.br/ 

 

Capa do disco A Arca de Noé, 1 e 2, de 

Toquinho e Vinicius (1981) 

Fonte: http://emporioelifasandreato.com.br/ 



 

 

 

 

Capa do disco Aquarela de Toquinho (1986). Fonte: 

http://emporioelifasandreato.com.br/ 

 

 

Capa do disco Adoniran Barbosa (1980).  

Fonte: emporioelifasandreato.com.br/ 

 

 

Capa do disco de Clara Nunes (1979).  

Fonte: emporioelifasandreato.com.br/ 

 

 

Capa do disco de Chico Buarque (1984).  

Fonte: emporioelifasandreato.com.br/ 

 

 

Capa do disco Água da Minha Sede de Zeca 

Pagodinho (2000).  

Fonte: emporioelifasandreato.com.br/ 

 

 

Capa para o CD Enredo de Martinho da Vila 

(2013) 

Fonte: blognotasmusicais.com.br/2014 



 

 

 

 

Capa do disco Herdeiros do Futuro (2000).  

Fonte:guilhermeresendeportfolio.wordpress.com 

 

 

Capa do disco Elis de Elis Regina 

(2000).Fonte:guilhermeresendeportfolio.wo

rdpss.com 

 

 

Capa do disco Cem anos de Gonzagão (1976-

2012).Fonte:http://www.blognotasmusicais.com.br/20

12/05/disco-100-anos-de-gonzagao-vai-para.html 

 

 

Capa do disco Nervos de Aço de Paulinho 

da Viola (1973) 

Fonte:rapaduracult.blogspot.com.br/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.5.4 AGORA VAMOS FAZER ARTE:  

 

 

Vocês acabam de receber uma encomenda para fazer uma capa de disco para 

os seguintes cantores, duplas e grupos: 

A) Zezinho e Pimenta, com o álbum: Floresta em Festa (Sertanejo raiz); 

B) Angel Mama, com o disco: Cantai ao Senhor (Gospel); 

C) Mc. Poli Poli, com o álbum: Depois das Eleições (Funk); 

D) Banda Cheiro de Mar, com o disco: Assim é meu Lugar (samba e pagode); 

E) Grupo Conquista, com o álbum: Cheguei para ficar (rock pop); 

F) Lulu e Lili, com o disco: Amarei para sempre (sertanejo universitário) 

G) Mariana de Miranda, com o disco: Cantigas do Amor ao Mar (MPB) 

 

Todos estes cantores precisam de uma capa para seus novos discos. Eles 

gostaram muito do trabalho de Elifas Andreato, mas, desejaram descobrir novos 

talentos e, por isso, escolheram vocês.  

Agora, de posse dos temas dos discos e álbuns, sabendo do público que gosta 

de ouvir cada tipo de música e tendo em mãos o material disponível, formem duplas 

e desenvolvam uma capa de disco. Vocês podem escolher o tema que quiser, mas, 

apenas, um. Depois de pronto vocês farão a apresentação para justificar a escolha 

dos materiais e a arte realizada. Não tenham pressa, pensem bem antes de começar 

a execução da arte. Podem pesquisar na internet caso queiram. Podem fazer 

rascunhos quantos quiserem e, depois de terminado, façam uma assinatura da dupla, 

para que possamos fotografar as capas e enviar aos nossos “clientes”. 

 

 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO/METODOLOGIA:  as duplas receberão 

vários tipos de papel para que possam escolher em qual deles deverão 

desenvolver sua arte; tintas à base d’água, canetas coloridas, lápis e pincéis, 

lápis de cera, borrachas, retalhos de tecido, réguas, tesouras, cola, revistas e 



 

 

jornais, gliter, cola colorida, purpurina, lantejoulas e miçangas, botões de todos 

os tamanhos e modelos, linhas e lãs. 

 De posse dos materiais receberão as medidas para o trabalho final, e serão 

avisados que a arte final deverá ser executada num pedaço de papel Paraná, 

onde deverá constar a assinatura da dupla. 

 Todas as capas deverão vir acompanhadas de uma justificativa sobre a escolha 

do material e a respeito da arte final, baseadas no tema escolhido. 

 As capas serão expostas para toda escola 

 

  

3.5.5 FAZENDO OUTRA ARTE   

 

ATIVIDADE: CRIANDO MANDALAS 

 

OBJETIVO: produção artística e difusão da Arte; proporcionar vivência da Arte, 

concentração, capacidade analítica, interpretativa e expressiva; estimular a expressão 

artística. 

DESENVOLVIMENTO: depois da leitura do texto impresso, os alunos receberão os 

recursos discriminados e elaborarão sua própria arte a partir da compreensão do que 

significam as Mandalas e a que elas se propõem. 

 

RECURSOS: para execução serão utilizados muitos Compact Discs (CDs) virgens ou 

usados, que deverão ser tratados para que fiquem pronto para receber o material da 

arte que poderá ser: tecidos, papéis, cola colorida, cola vitral, miçangas, lantejoulas, 

dentre outros que poderão surgir. Também serão necessários alguns gabaritos 

(ANEXO, 1e 2) preparados pela professora para incentivar a criação individual, caso 

queiram.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANDALAS 

 

As figuras acima, coloridas e impactantes, são Mandalas, cuja arte foi 

desenvolvida pensando nesta atividade. 

De acordo com Rodrigues et al (2010, p.11): 

A palavra mandala vem do Sânscrito - língua cultural clássica indiana - e 
significa “círculo”. Mesmo que uma mandala esteja determinada 
exteriormente por quadrados ou triângulos, ela sempre tem uma estrutura 
concêntrica. Analisando uma mandala podemos dizer que o centro do círculo 
é equivalente à Deus, à origem, ao metafísico, ao mistério, o centro que está 
por trás de toda natureza visível. Nosso mundo está em um círculo. A 
representação de um círculo marca o início da cultura humana, estruturas 
circulares aparecem nas construções mais antigas já encontradas. Uma das 
mandalas mais antigas é o disco do sol, o círculo do sol – símbolo de força e 
movimento. O círculo é o símbolo da perfeição, da eternidade, da unidade, 
da completude; logo, as mandalas simbolizam o centro, o equilíbrio, a 
harmonia, a inteireza.  
 

Vale lembrar que as imagens visuais sempre tiveram um enorme impacto para 

o ser humano. As mandalas representam a individualidade, a forma como a pessoa 

vê o mundo, sempre servindo como refúgio para dentro de si próprio na tentativa de 

reconciliação consigo mesmo. São figuras místicas, utilizadas, muitas vezes como 

ferramenta de meditação para o caminho da iluminação. 

______________________________________________________________ 

Texto adaptado de: Rodrigues et al (2010) 

 

 

 

       
Figuras: Mandalas (ANDRADE, 2014) 
Fonte: Arquivo da autora 

 



 

 

 

 

a) MANDALA PASSO A PASSO 

 

1) O Círculo: Com um compasso ou régua própria, desenhe um círculo em um pedaço 

de papel em branco (pode-se se usar uma tampa ou um pires); 

 

2) O Centro: Marque o centro do círculo. Faça a lápis de leve uma linha de cima para 

baixo e de um alado para o outro, onde as linhas se encontrarem aí estará o centro 

do círculo. 

 

3) Simetria: a aparência da mandala depende de sua simetria, por isso deixe bem 

alinhado os temas escolhidos, em linhas direcionadas, ou seja, passe um traço como 

se nos pontos colaterais e você estará desenvolvendo seu próprio gabarito. Para isso 

precisará de régua e transferidor, marcando alguma linhas levemente. 

 

4) Marque o círculo central: faça um pequeno contorno no meio do círculo, com lápis, 

pode ser um losango, um quadrado, outro círculo, ou uma figura como sol e estrela, 

dependendo do tema escolhido. 

 

5) Outras formas: vá preenchendo com outras formas os espaços deixados entre as 

linhas, mas, sempre cuidando para que as formas sejam idênticas. 

 

6) Novos temas: siga desenhando novos temas a cada novo anel que for formado em 

direção ao círculo externo. Escolha temas simples como folhas, gotas, borboletas, ou 

formas geométricas. Repita os temas ou acrescente novos de acordo com sua 

criatividade, mas, desenhe algumas formas sobres as linhas direcionais e outras entre 

elas. Tente mover os desenhos de dentro para fora, pois haverá sempre mais espaço 

entre as linhas. 

 

7) Novos anéis: você pode sobrepor mais alguns anéis depois de ter escolhidos estes 

temas, em seguida deverá colorir respeitando o tema e a simetria, enfim, a arte é sua. 

Fonte:  adaptado de Aw et al (s/d) 



 

 

3.6 ATIVIDADE 6 – O ECLETISMO DA ARTE  

 

OBJETIVOS: apresentar diversos artistas e estilos de arte, fazer leitura de imagens 

 

DURAÇÃO: 6 horas aula (300 min.) 

 

METODOLOGIA: vídeo, material impresso e passeio pela internet  

 

DESENVOLVIMENTO: os alunos serão convidados a assistirem um vídeo a respeito 

de uma exposição de Eliseu Visconti que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, para 

que consigam depois falar sobre o Impressionismo, bem como, fazer comparações da 

arte de Visconti, com outras artes que serão apresentadas. 

 

3.6.3 

Eliseu Visconti 
Fonte: Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=xEUrrpSBnOY>  

 

Agora pesquisem: 

a) quem foi Eliseu Visconti? 



 

 

b) quais suas obras mais conhecidas? 

c) quais suas características mais chamativas? 

d) qual seu estilo? 

 

3.6.4 

 

 

Cranio Grafitagem 
FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=kVQqAKuLKX4 

 

VOCÊ SABIA QUE: 

Cranio é o nome artístico de Fábio de Oliveira? Antes ele foi pichador, mas, preferiu 

seguir o grafite, que é uma forma de linguagem elaborada, feira com autorização. O 

trabalho de Cranio tem um estilo próprio, ele mistura traços e cores originais dentro 

de um contexto com personagens que se apresentam em diversas situações, 

abrangendo muitas temáticas. Sua arte acabou sendo reconhecido por seus 

personagens específicos com características que os definem como, por exemplo, a 

cor azul, na pele do índio da cidade, representado pelo grafite. 

Fonte: texto adaptado de:<http://www.chakras.com.br/br/iq/cranio.htm> 

 



 

 

3.6.4   

 

 

Nightsea Crossing (2010) 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4 

 

 

VOCÊ SABIA QUE 

NIGHTSEA CROSSING é uma das performances de Marina Abramovic, artista 

iugoslava que foi pioneira na arte de usar o corpo como seu tema e meio, explorando 

os limites físicos, suportando dor, cansaço e perigo, em busca da transformação 

emocional e espiritual, utilizando-se da fotografia, vídeo, som e escultura? Esta 

performance consiste em permanecer sentado em uma cadeira em frente a uma 

mesa, sem se mover e em jejum, indo ao limite do corpo. Isso é chamado de arte 

performática. Este vídeo retrata momentos do Nightsea Crossing, quando então, 

Marina Abramovic permaneceu por três meses, impassível, sentada em uma cadeira, 

enquanto por sua vez, os visitantes podiam sentar em uma cadeira em frente dela. As 

pessoas se sentavam em frente do artista, havia também ali um homem que foi seu 

colega historiador, Ulay, que já havia trabalhado com ela no período de 1976-89, e 

que terminou seu trabalho com ela, com uma performance de separação andando 90 

dias a pé, um de encontro ao outro para dizer adeus, na Grande Muralha da China. 

Texto adaptado de: < https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4> 

 



 

 

3.6.5 AGORA RESPONDA:  

 

a) Dos três vídeos assistidos que apresentaram três formas diferentes de fazer arte, 

qual delas mais se aproxima do seu conceito de Arte? Justifique sua resposta. 

 

b) Qual imagem, dos três vídeos, mais lhe chamou a atenção? Comente sua resposta. 

 

c) Escolha um dos três modos de fazer arte que você viu nos vídeos, pesquise a 

respeito e elabore um pequeno texto que apresente outros artistas e trabalhos do 

mesmo estilo. 

 

d) Qual a diferença entre pichação e grafitagem? Pesquisa na internet com mais de 3 

autores de referência. 

 

f) Qual é o trabalho de um artista Performático? Apresente 2 deles e alguns de seus 

principais trabalhos. 

 

g) O que é Arte Impressionista? Pesquise na internet e escreva um texto de, no 

mínimo, 20 linhas descrevendo as características do Impressionismo.  

 

h) Qual a finalidade da Arte? 

 



 

 

 
 

 

OBJETIVO: fazer a leitura da imagem do Cartaz Lua de Cetim, de Elifas Andreato 

 

DURAÇÃO: 6 horas aula (300 min.) 

 

METODOLOGIA: cartaz, material impresso, pesquisa na internet, aula expositiva e 

debates 

 

DESENVOLVIMENTO: o Cartaz Lua de Cetim será apresentado aos alunos junto com 

o seguinte texto:  

 

 

O cartaz Lua de Cetim 

(ANDREATO, 1981) foi feito uma 

peça teatral que leva este nome. Nele pode-se ver itens sempre presentes em suas obras 

como: as estrelas, a lua, a criança, o céu como que numa arena circense, os brinquedos e as 

cores (sempre fortes). O cartaz remete o espectador a questionamentos sobre como entender 

a Arte deste design gráfico.  

A contemplar a imagem poética do cartaz você deve voltar-se ao mundo e pensar na 

coexistência do repouso da imagem com o barulho do seu dia a dia.  

No entanto, o caráter dessa obra foi extremamente comercial, ele foi feito sob encomenda, e 

por isso, talvez alguns questionem se um produto artístico, com este caráter de mercadoria 

possa ser considerado Arte.  

Vale lembrar, portanto, que neste quesito é a Arte Contemporânea que tem a capacidade de 

fazer com que o espectador siga contestando essa existência, negando por vezes e por outras 

aceitando o fato de que mesmo sendo mercadoria, trata-se de um belíssimo trabalho. 

No entanto, a Arte Contemporânea é aquela que produz a consciência da necessidade de 

transformar a arte em objetividades superando o classicismo que tinha como arte aquilo que 

era apenas para ser apreciado com o olhar. 

Quando Elifas Andreato escolhe as figuras de crianças, palhaços, estrelas e outras mais para 

compor suas obras, ele chama o espectador ao seu nível moral, social ou político e vai 

construindo e humanizando sua arte, como se faz com a própria vida, operando a 

transformação a partir da reflexão sobre o contexto. 



 

 

 

3.6.7  

 

 

Observando o cartaz Lua de Cetim, pense sobre como, onde e quando ele foi feito; 

sobre qual era seu objetivo, lembrando sempre que a arte contemporânea deve 

provocar muitas leituras direcionadas sempre pelo pensamento crítico. Portanto, 

responda:  

 

Figura: Lua de Cetim- Cartaz (1981) 
Fonte: (ANDREATO, 1981) 

 

 

 



 

 

 
 

OBJETIVO: perceber o conceito que os alunos conseguiram formar sobre Arte 

Contemporânea 

 

DURAÇÃO: 4 horas aula (200 min) 

 

METODOLOGIA: Questionário pré-elaborado a ser respondido e entregue a 

professora, que servirá para análise dos objetivos deste projeto 

 

DESENVOLVIMENTO: os alunos receberão o questionário e deverão respondê-lo 

individualmente até o final do prazo esperado, podendo fazer perguntas e pesquisar 

enquanto tiverem dúvidas. 

 

3.6.8 ATIVIDADE:  

a) Você viu muitas histórias 

e estilos artísticos até uma, 

em especial, que é de um 

senhor, paranaense, chamado Elifas Andreato que tem feito um trabalho intenso 

dentro do mundo da arte. Ele foi autodidata, aprendeu muito com a vida. Lutou muito 

para ter o sucesso que tem hoje, e o reconhecimento que recebe nos dias atuais. 

 

 O que você achou da história de Elifas? 

 Releia a história e faça uma lista das pessoas que o ajudaram ao longo de seu 

crescimento. 

 E você, o que gostaria de vir a ser? Qual o seu sonho? 

 Dentre as capas de disco que você teve acesso qual lhe chamou mais atenção 

e por que? 

 Quais são os detalhes recorrentes nas obras de Elifas Andreato? 

 Escreva o que você sentiu ao olhar para o Cartaz Lua de Cetim. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.6.9 CARTAZ: “SEM LUA NÃO TEM ESTRELAS” 

 

Vamos fazer nosso próprio cartaz? 

De posse dos materiais disponíveis, desenvolva (em dupla), um cartaz para um show 

SEM LUA NÃO TEM ESTRELA, musical da Dupla OS LUNÁTICOS, que será 

apresentado para toda escola e para toda região como divulgação e comercial destes 

artistas. 

 

Material disponível: papel Paraná, guache, pincéis tintas para tecido, lápis de cera, 

material orgânico (folhas secas, conchas, caracóis, cascas de árvores), gliter, 

purpurina, tecido, papéis coloridos, revistas, jornais, verniz, cola, tesoura, botões, fitas 

coloridas, fitas autoadesivas, etc. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

CARTA AO ARTISTA 

 

Bela Vista do Paraíso, 10 de outubro de 2014. 
 
Ao 
Ilmo. Sr. Elifas Andreato 
 
Prezado Elifas, 

 

Saudações! 

 

Sou professora de Arte numa escola pública da cidade de Bela Vista do Paraíso, no 

Estado do Paraná, escola esta que pertence ao Núcleo Regional de Educação da 

cidade de Londrina, subordinado à Secretaria de Estado da Educação. 

Durante o ano de 2014 tenho preparado um Projeto de Implementação Pedagógica 

com alunos do 9º. Ano do Ensino Fundamental, sob orientação do Professor Dr. Jardel 

Dias Cavalcanti, profissional vinculado à Universidade Estadual de Londrina. 

Este Projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento da Educação, que 

proporciona aos professores da Rede Estadual a possibilidade de estarem 

desenvolvendo suas pesquisas pedagógicas inéditas e implementando-as após a 

aprovação da Escola, onde o professor está vinculado, do orientador e da Secretaria 

de Estado. 

Para que isso aconteça, o professor deve fazer parte do Quadro Próprio do Magistério 

e responder a alguns critérios estabelecidos pelo edital que os convoca a participar e, 

logo em seguida, tendo aprovado sua inscrição, ele deve apresentar sua proposta 

pedagógica e submetê-la a avaliação. Para que ela seja aprovada, além das normas 

e documentos legais que a rege, precisa ser inovadora, precisa discutir temas 

motivadores, precisa ser, de verdade, inédita. 

Na ocasião da escolha do meu tema, como disse, na disciplina de Arte, escolhi o Arte 

Contemporânea como norte da minha pesquisa, mas, precisei ser mais específica 

com o assunto, haja vista que falar de Arte Contemporânea, pelo próprio período em 



 

 

que vivemos e pelo processo histórico que ainda se desenvolve, seria um trabalho 

infindável.  

Dentre as minhas perguntas e as perguntas que observo no decorrer de minha 

trajetória profissional, noto que os alunos, infelizmente, ainda não conseguem 

conceituar Arte Contemporânea, o que não é difícil de entender, visto que ainda a 

estamos vivendo, mas, percebo que eles precisariam, pelo menos, identificar as 

linguagens da Arte, aceitando-as ou rejeitando-as como TAL, justamente por suspeitar 

que eles próprios devem construir este conhecimento. 

Nesta seara, escolhi você. Escolhi seu trabalho. Pensei em apresentar suas obras, 

tão contemporâneas, haja dito, como proposta do meu trabalho, de forma a levar tais 

alunos a responderem a algumas perguntas enquanto analisam seu modo de fazer, 

como por exemplo:  

- O que é Arte? 

- O que é Arte Contemporânea? 

- Quem é Elifas Andreato e qual sua Arte? 

- Qual a finalidade da Arte? 

Para que o tema fosse “sentido”, intitulei meu trabalho de: Lua de Cetim: uma 

metodologia para o ensino de Arte a partir da imagem contemporânea, na certeza 

de que, com este título, a atenção se voltaria para seu trabalho e para o fato de você 

ser um paranaense, estar entre nós e ainda na ativa. 

No entanto, caro Elifas, preciso de algumas respostas a respeito, especialmente, do 

cartaz Lua de Cetim, pois, de todo material que vi na internet e dos contatos que fiz 

com sua produção, alguns pontos ainda não estão claros e não gostaria de cometer 

nenhum erro na leitura de peça tão bela. 

Por esta razão lhe escrevo, ou seja, para solicitar-lhe a fineza de responder a algumas 

perguntas e para pedir-lhe autorização para o uso da imagem da obra LUA DE CETIM 

durante meu trabalho e no material impresso que se chamará UNIDADE DIDÁTICA, 

onde constará, inclusive, sua biografia, coletada na internet, e outras imagens de 

capas de discos e cartazes de sua autoria. 

Desta forma, na certeza de que você aceitará ser homenageado com esta minha 

iniciativa, peço-lhe a gentileza de responder as questões em anexo e assinar a 

autorização do uso desta imagem (dentre outras) no meu trabalho, que não terá fim 

lucrativo, mas, que será divulgado APENAS pelo site da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, quando do término do trabalho e apresentação dos resultados. 



 

 

Resultados estes que farei questão de encaminhar-lhe, tanto quanto o material 

didático que será elaborado. 

Na expectativa de sua autorização, na esperança de poder, quem sabe, falhar-lhe via 

web conferência e na certeza de suas respostas, agradeço antecipadamente e coloco-

me ao seu dispor para responder qualquer dúvida a respeito deste singelo trabalho. 

 

Atenciosamente 

 

Professora Marli Maria Siena de Andrade 

Fone (43) 99696878 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

GABARITO 1 

 

 

Fonte: http://pt.wikihow.com/Imagem:Draw-a-Mandala-Step-9-preview.jpg (2014). 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

GABARITO 2 

 

 

 

Fonte: http://pt.wikihow.com/Imagem:Draw-a-Mandala-Step-9-preview.jpg (2014) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


