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Resumo 

 

No ambiente escolar é notório a dificuldade dos alunos em identificar-

se com a Arte, outro aspecto é a dificuldade na utilização de 

instrumentos de desenho como a régua e o compasso. Geralmente a 

Arte é unicamente uma imagem bonita, de possível identificação e 

que remete a uma figura reconhecível, sendo difícil considerar o 

abstrato como Arte. Dessa forma, a Arte é concebida de forma 

distanciada da vida, tornando-se algo à parte, como um 

conhecimento possível apenas para alguns. Constatando tais 

dificuldades diante da Arte, problematizamos sobre quais as 

significações podem ser construídas por meio da composição entre a 

arte e a vida por alunos do 6°Ano do Ensino Fundamental. No 

desenvolvimento das atividades objetivamos a construção de 

significados por meio da composição entre a Arte e a vida, significar 

composições abstratas a partir da pesquisa de azulejos, a forma de 

compor de Escher e expor os trabalhos realizados como forma de 

socialização das significações no processo de criação artística. 
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1- APRESENTAÇÃO  

 

 Esta Unidade Didática propõe como tema a relação entre a Arte e a vida. 

Refere-se ao segundo período de trabalho desenvolvido no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) o qual oferece aos professores da Rede 

Pública Estadual o afastamento das aulas para estudo juntamente com as 

Instituições de Ensino Superior, as quais viabilizam estudos, discussões e 

construção de pensamentos mais elaborados. Interagir com professores de 

universidade nos permite novos olhares diante da realidade da Escola Pública, 

consequentemente a qualidade do ensino nas escolas tende a avançar.  

Ao propor o tema, busco situações que ocorreram durante a minha 

experiência como professora da disciplina de Arte na Escola Pública em que 

constantemente convivo com a dificuldade que os alunos têm em identificar-se com 

a Arte Abstrata e na utilização de instrumentos de desenho como a régua e o 

compasso. Para eles, de forma geral, a arte é somente uma imagem bonita, de fácil 

identificação que remete a uma figura reconhecível. Diante disso, não conseguem 

ver e considerar o abstrato como arte e são capazes de relacionar as imagens ao 

seu redor com as imagens da arte abstrata e muitas vezes nem mesmo a arte com 

figuras reconhecíveis é relacionada. Dessa forma a arte se afasta da vida, tornando-

se algo à parte, como um conhecimento possível apenas para alguns. 

Ao trabalhar com as significações que fazem parte da composição, em 

especial a geométrica, pretendemos aguçar e aproximar o aluno do cotidiano, para 

que possa observar o mundo a sua volta: os desenhos das calçadas, dos azulejos, 

das grades das janelas e portões, das estamparias, das toalhas de crochê, as 

calotas dos carros, os aros da bicicleta, entre outros exemplos que podem ser 

explicitados no dia a dia. Com o desenvolvimento desse trabalho os alunos poderão 

desenvolver sensibilidades que permitam a percepção e a integração da arte com o 

mundo que o cerca, apresentando-se como pessoas capazes de refletir sobre a 

própria realidade por meio da arte. 

Pretendemos que os alunos possam perceber as composições abstratas 

deixando de achar que é uma arte com pouca significação somente por não 

reconhecer nela um objeto. Importa-nos ainda, neste processo, a organização e o 

significado das cores, as formas no espaço e tempo, os meios e as escolhas de 

composição, contextos culturais, históricos e sociais.  A utilização das linhas, o 



tratamento com a cor e a forma, a simetria, a composição circular e os planos, fazem 

com que se estabeleça a ligação entre a arte e a realidade circundante, como forma 

de projetar novas realidades.  

Dessa forma, serão abordados conteúdos referentes à composição figurativa 

e à composição abstrata, identificando-as como elementos do cotidiano, estudos 

sobre o Abstracionismo, as obras do artista russo Wassily Kandinsky (1866 - 1944), 

o significado das formas e das cores, a arte dos azulejos em composição com as 

obras do artista Holandês Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972).  As práticas 

diversificadas em relação ao conteúdo visam o desenvolvimento da capacidade e 

autonomia de produção artística dos alunos.  

Propomos a construção de uma unidade didática que será implementada no 

Colégio Estadual Costa Monteiro de Nova Esperança, em uma turma do 6º Ano do 

Ensino Fundamental. O tema estudado possibilitará ao aluno estabelecer relação 

entre a arte abstrata e elementos do cotidiano, como forma de conhecimento 

humanizador, concebendo a arte em sua função que perfaz um percurso criador 

significando o objeto construído.  

 

Problema/problematização 

 

Quais as significações podem ser construídas por meio da composição entre 

a arte e a vida por alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental? 

 

Objetivo Geral 

 

- Oportunizar a construção de significações por meio da composição entre a 

arte e a vida por alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivos específicos 

 

- Interagir com imagens presentes no cotidiano por meio da arte;  

- Desenvolver a percepção visual em relação às cores e as formas, a 

harmonia, o equilíbrio, a simetria e o movimento; 

- Abordar as formas e as cores como parte da organização natural e cultural 

do ser humano; 



- Desenvolver o manuseio dos instrumentos de desenho geométrico por meio 

da criação artística; 

- Socializar em exposição artística os trabalhos realizados elaborando texto 

com relatos dos conceitos e significações atribuídos ao longo da criação; 

- Avaliar e comparar os dados adquiridos para elaboração de um artigo 

relatando o Projeto PDE. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Sobre a criação artística 

 

Criar é fazer algo diferente, o qual faz parte da construção do ser humano e 

do mundo que o cerca, não é algo etéreo e desconectado da vida. Criar é 

concretizar projetos e ideias, com enfoque no novo, é estabelecer um elo entre as 

descobertas, mudanças, obras, as quais expressam olhares, mentes, sentimentos e 

memórias. Criar exige esforço, oportunizando ao ser humano viver experiências 

novas, consequentemente relacionar-se com a realidade de maneira diferente.  

A criação pode ser observada em diversos campos da vida humana, em 

destaque a criação artística representadas nas obras de arte. Por meio das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica da disciplina de Arte destacamos que: 

“uma obra de arte deve ser entendida como a forma pela qual o artista percebe o 

mundo, reflete sua realidade, sua cultura e sua época, dentre outros aspectos” 

(PARANÁ, 2008, p.72) 

O ser humano é essencialmente criativo e criador, Fayga Ostrower confirma 

tal posicionamento ao considerar a criatividade inerente a humanidade, configurando 

uma visão política, histórica e filosófica. Segundo a autora: 

 

o comportamento de cada ser humano se molda pelos padrões 
culturais, históricos, do grupo em que ele, indivíduo, nasce cresce. 
Ainda vinculado aos mesmos padrões coletivos, ele se desenvolverá 
enquanto individualidade, com seu modo pessoal de agir, seus 
sonhos, suas aspirações e suas eventuais realizações. 
(OSTROWER, 2012, p.11 - 12). 
 

A criatividade é elaborada a partir de um contexto cultural, mostra a 

potencialidade individual expressando o que cada época tem em particular. Por meio 



da criação podemos superar a alienação a que estamos submetidos em nosso 

cotidiano. 

O momento de criação permite formar toda uma estrutura ordenada e 

configurada que corresponde a possibilidades reais, as quais são movidas com 

intenção do indivíduo. No momento da criação o ser consciente interage com o ser 

inconsciente, o ser sensível e o ser cultural. Assim, “o ato criador, sempre ato de 

integração, adquire seu significado pleno só quando entendido globalmente”. 

(OSTROWER, 2012, p.56) 

Pelo processo criativo o inconsciente é fundamental, mas se faz necessário 

juntar o que se sabe, conhece, pensa e o que imagina. Então o consciente racional 

esta sempre junto às atividades criadoras, não se cria do nada, mas há uma 

conexão entre o novo e o que já existe e já é conhecido. 

A dificuldade que há entre o consciente e o inconsciente são mostradas como 

propriedades de emoção, sensações e pensamentos, a partir daí tem-se a intuição: 

“a intuição caracteriza todos os processos criativos”. (OSTROWER, 2012. p. 68). Tal 

relação permite conviver com novas situações, existentes no mundo interno e 

externo e todos os conhecimentos vão tomando significado. Os processos intuitivos 

estão mais ligados a sensibilidade e está conectada ao inconsciente, entretanto 

unido ao consciente. Essa é a percepção, que é o momento da elaboração mental 

de todas as sensações. Nesse sentido, a percepção é uma forma de conhecimento 

do mundo externo e vivências internas sintetizados na interpretação desses 

elementos, explicitando um processo dialético, que amplia, delimita e representa 

vários aspectos ao mesmo tempo. Assim, “a cada etapa, o delimitar participa do 

ampliar. Há um fechamento, uma absorção de circunstâncias anteriores, e, a partir 

do que anteriormente fora definido, dá-se uma nova abertura”. (OSTROWER, 2012, 

p. 26). 

Nesse sentido, podemos observar questões variadas, diversificadas, em que 

  

cada decisão que se torna representa assim um ponto de partida, 
num processo de transformação que está assim um ponto de partida, 
num processo de transformação que está sempre recriando o 
impulso que o criou. O potencial criador elabora-se nos múltiplos 
níveis do ser sensível – cultural – consciente do homem, e se faz 
presente nos múltiplos caminhos em que o homem procura captar e 
configurar as realidades da vida. Os caminhos podem cristalizar-se e 
as vivências podem integrar-se em formas de comunicação, em 
ordenações concluídas, mas a criatividade como potência se refaz 



sempre. A produtividade do homem, em vez de se esgotar, 

libertando-se amplia-se. (OSTROWER, 2012, p. 26 -  27). 
 

Ao ampliar o processo do trabalho artístico abrimos caminho a uma maneira 

de pensar mais ampla, mais dinâmica e mais complexa, concebemos que a 

inspiração é uma ou várias etapas do desenvolvimento do processo criador. 

Entendemos, portanto, que  

 

não é especificamente dos conflitos infantis e de sua simples retomada 
que resultam a inspiração e o desenvolvimento de um artista, mas 
antes de sua capacidade de absorção de conflitos através das 
experiências de adulto. É seu sentimento de vida e esta sua 
capacidade adulta de discernimento e avaliação que lhe permitirão 
elaborar e reformular, em valores vivenciais e visões de ser, os 

conflitos que ele encontre pela vida afora. (OSTROWER, 1999, p. 
13). 

 

As experiências vivenciadas constituem a alavanca para o fazer artístico e 

sua finalização envolta na forma e no conteúdo do objeto artístico. Nesse sentido, 

afirmamos que: 

 

a criação é uma conquista da maturidade. Só ela dará ao artista a 
liberdade de formular novos conteúdos expressivos, de crescente 
complexidade estilística e sutileza de nuances emocionais. É preciso 
ver que, desde sempre, desde as cavernas pré-históricas, a arte fala 
de adulto para adulto. Por isto mesmo, as obras têm o poder de nos 
comover tão profundamente. Elas são respostas de uma vida inteira. 
(OSTROWER, 1999, p. 13). 

 

O ser consciente e sensível está na conscientização individual diante da 

existência de cada um dentro de sua sociedade. É o refletir, a ordenação do íntimo, 

a maneira de ver o mundo. A criação tem sentido quando há conscientização. O ser 

humano mostra em seu comportamento padrões culturais e históricos da localidade 

que nasceu e cresceu. Estão presentes padrões coletivos que são desenvolvidos 

pelo ser individual, por meio de convivências que experimentadas coletivamente são 

refletidas na geração seguinte.  

Ostrower (2012, p. 05) enfatiza que: “o criar só pode ser visto num sentido 

global, como um agir integrado em um ser humano. De fato, criar e viver se 

interligam”, a partir dos tempos vividos, experiências, conquistas, acasos é que 

podemos ter conhecimento do potencial criador. 



Em diálogo com tal concepção, acrescentamos o que Vigotski (2009) escreve, 

afirmando que a memória e a imaginação estão relacionadas à atividade criadora. 

Primeiramente reproduzimos situações que já foram criadas, repetindo o que já é 

conhecido. No decorrer desse processo o indivíduo passa a ter suas próprias ideias, 

criando o novo a partir de novas composições do que já existe. Nesse caso pode-se 

pensar no futuro, construindo e modificando, pois a criação oportuniza novas 

realidades. A atividade criadora, inicia-se na infância, aprimorando-se vida a fora por 

meio do acúmulo de experiências:  

 

a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza 
e da diversidade da experiência anterior da pessoa, porque esta 
experiência constitui o material com que criam as construções da 
fantasia. Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material 
está disponível para a imaginação dela. Eis porque a imaginação da 
criança é mais pobre que a do adulto, o que explica pela maior 

pobreza de sua experiência. (VIGOTSKI, 2009, p. 22). 
 

Outro aspecto pontuado por Vigotski é a relação entre a imaginação e a 

realidade, quando o homem consegue criar algo que jamais foi visto por ele, mas 

busca referenciais no que já existe. Por exemplo, a figura mitológica da sereia, 

constituída por elementos já conhecidos: a mulher e o peixe. A fantasia está 

vinculada entre a imaginação e a realidade, apresentando algo que não existia, mas 

que a partir do momento que se apresenta no mundo real se torna novidade e 

influencia o meio. 

Quando criamos, tornamo-nos a própria criação, conseguimos expor 

memórias internas, para isso é necessário esforço, dedicação, tanto para mostrar o 

que percebemos do mundo, quanto para refletirmos sobre a realidade a qual 

expressa o conhecimento global, expressa o sentir e perceber e suas interligações. 

Dessa forma, a criatividade é elaborada em um contexto individual, no qual as 

pessoas se mostram engajadas com o mundo e interagem consigo mesmas e com 

os outros pelo seu consciente, sua sensibilidade e sua cultura. O que está ligado às 

convicções internas das pessoas, as quais renovam o seu cotidiano, caso haja 

abertura à criação do novo, de novas realidades. 

 

2.2 Arte e cotidiano 

 

 Em relação à arte e o cotidiano, podemos enfatizar a legitimidade da 



invenção, definindo o que é essencial e o que é secundário. O conhecimento da vida 

cotidiana é revelado pelas relações de preocupação, cotidianidade e história.  

 A preocupação faz parte do enredo constituído pelo indivíduo juntamente com 

as relações apresentadas a ele como mundo prático-utilitário.  Por isso é inserido no 

indivíduo social as relações sociais. Assim, “a ‘preocupação’ não é o estado de 

consciência cotidiano de um indivíduo cansado, que dela se pode liberta mediante a 

distração. A preocupação é o engajamento prático do indivíduo no conjunto das 

relações sociais, compreendidas do ponto de vista deste engajamento pessoal, 

individual e subjetivo”. (KOSIK, 1976, p. 62) 

 A preocupação leva à ação que se repete todos os dias e durante esse 

processo se transforma em hábitos que vão sendo executados mecanicamente. É 

possível observar a colocação do autor no que diz respeito a reflexão sobre a 

divisão de trabalho e ao mundo capitalista do séc. XX. Nesse mundo moderno o 

homem com a preocupação de manipular as máquinas, muitas vezes sem 

compreender a realidade técnica e os sentidos dos aparelhos. Com essa 

“preocupação” o homem vive o futuro deixando de mostrar a sua autenticidade. 

 A História permite quebrar o cotidiano, por exemplo, uma catástrofe, uma 

guerra. Entretanto ainda nesse contexto há seu cotidiano. A realidade transcende se 

desenvolve e se rompe com a vida de cada dia de forma abrupta, possibilitando a 

divisão da vida em cotidianidade e história. 

 A vida cotidiana é organizada diariamente, as repetições são vivenciadas de 

acordo com as necessidades de cada um, dentro de um tempo em cada dia, 

consequentemente vão acontecendo as sucessões de tempo e ritmo dentro da 

história individual de cada ser em particular. Dentro desse cotidiano é salientado o 

íntimo de cada um, as experiências, a sabedoria em comum e particular, o que cada 

pessoa enxerga do mundo, as próprias ideias, as ideias repetidas, as exceções, os 

dias comuns, os dias diferentes. O cotidiano é constituído de resultado verdadeiro, 

revela a realidade diante da vida de cada dia, é um acesso à compreensão descrita 

na realidade, expressando sempre o comportamento, o modo de pensar, o gosto 

diante da banalidade de cada indivíduo, assim como a maneira de ver o mundo e 

suas preocupações. 

 O homem é um ser social, age, pensa, sente e necessita como fator de 

humanidade, refletir sobre o cotidiano, como forma de criar novas realidades. 

Destacamos que a criação artística e o contato com a arte é uma das formas de 



romper a cotidianidade. 

 

2.3 Formas: figurativo e abstrato 
 
 
         Por mais primitivos que tenha sido a sociedade do homem na pré-história, 

deixou marcas artísticas durante o processo de representação, conseguindo atingir a 

consciência do homem através dos significados.  

         A maneira de representar objetos ou figuras caracteriza o estilo o qual está 

relacionado à mudança de vida e aos valores e a representação dos mesmos que 

possibilitará através das formas, significados possíveis na interpretação de acordo 

com a “visão pessoal ou mais amplamente, visão cultural de determinada sociedade 

num determinado momento histórico”. (OSTROWER, 2004, p. 297)  

       Comenta Fayga que através de possibilidades relacionadas ao mundo e de nós 

mesmos, vamos comunicando-nos por meio de uma consciência de conteúdo e a 

maneiras de expressar que é a linguagem, estando sempre presente na imagem e 

na forma, as quais transformamos em significados.  As imagens expressas em 

espaços diversos criam formas significativas: linhas, círculo, curvas, figuras 

humanas, figuras de objetos, figuras de animais. O significado que se busca nas 

imagens é um referencial estabelecido na mente e leva a fazer relações internas e 

externas referente às formas, as quais começam a existir em nossa imaginação, 

podendo expressar emoções e pensamentos. As formas são expressivas quando 

representadas se tornam formadoras no processo de comunicação, em relação ao 

feitio, modo de ser, aparência, configuração e sua disposição em um contexto 

próprio, onde o artista no momento da produção estabelecerá referência nas novas 

formas criadas, as quais expressam “vivências e os valores de tais vivencias” 

(OSTROWER, 1999, p. 178) representando outra realidade vivenciada. 

          Ostrower (2012) nos leva a entender sobre: Relacionamento: forma e 

configuração que as percepções de todas as experiências de vida do artista é 

utilizada como recorte, as quais vão tomando forma. Essa forma se tornará obra no 

momento que obtiver uma ordenação após serem trabalhadas, repensadas, 

construídas de maneira que possa transmitir uma comunicação com seres humanos. 

Assim, “a forma é o modo por que se relacionam os fenômenos, é o modo como se 

configuram certas relações dentro de um contexto”. (OSTROWER, 2012, p. 79).   As 

imagens não figurativas são expressivas e se relacionam com o cotidiano deixando 



significados para as pessoas, mostra também os elementos visuais relacionado aos 

tons, cores, manchas, brilho, contornos, movimento, ritmo etc., “ao observar duas 

manchas vermelhas lado a lado, vê-se uma forma. Ela abrange as manchas 

isoladas, seria mancha relacionada a alguma coisa”. (Ostrower, 2012, p.79) 

Gombrich (2006) comenta que os artistas figurativos representam e imitam 

imagens as quais sugerem, indicam, designam objetos ou situações que marcam 

uma história que lhe é própria representando o mundo como vê e o que se sabe e 

conhece, sempre dando ênfase nos fatos já vividos e que estão vivendo. Fatos 

esses, articulados diante de um conjunto de elementos dos quais o artista usa seu 

estilo, transpondo em uma tela algo significativo.  

A partir de Gombrich (2006) podemos entender que os artistas articulam as 

obras encaixando-as como tradicionais, inovando as formas de vivenciar e de sentir 

a arte. Implica em dizer que o artista imita a forma exterior do objeto que enxerga a 

sua frente dando equilíbrio perfeito entre as figuras e um todo harmônico e o 

espectador consegue reconhecer a forma e o assunto da arte. Dá-se então a 

representação artística, na qual expressa todo o percurso de sobrevivência do ser 

humano. Uma representação leva quem está contemplando a uma lembrança seja 

de um amigo, local, uma história individual etc. Entretanto ao deparar com uma obra 

que remete a lembranças desagradáveis deixa de gostar da referida obra. Fato que 

todos gostam do belo, mas padrões de beleza variam. O artista tem a intenção de 

atingir quem a observa, mas nem sempre a obra consegue seduzir a todos. 

A arte figurativa mostra a imagem de maneira que expressa a vivência do 

artista e toda a sua devoção diante da obra, não importa o tema abordado, mas a 

intencionalidade de seu sentimento colocado no que produz. Muitas vezes a imagem 

não é bela, mas muito expressiva, fazendo o observador encontrar vários 

significados. 

Mostrando uma expressão intensa o pintor consegue uma grande interação 

com o telespectador, esse por sua vez não entendendo de arte vê todo o sentimento 

mostrado. As pessoas geralmente gostam e “querem admirar a perícia do artista em 

representar as coisas como eles veem. Gostam de pinturas que parecem reais”. 

(GOMBRICH, 2006, p. 24) 

É importante lembrar que a arte, seja figurativa ou não figurativa, é feita por 

humanos para seres humanos em épocas distintas, com intenções definidas na 

mente de cada artista ao produzi-la e o encanto é dar significado no que aprecia. 



Argan (1992) afirma que desde antes da história ser registrada o ser humano 

já era habituado a produzir imagens. Tudo foi se transformando no decorrer dos 

séculos em relação às figuras: deuses, animais, homens, mulheres, santos e etc. 

Sempre buscando mostrar o real, a estética, o belo, a fidelidade na natureza e o 

significado religioso. No entanto, a arte que era só imitação deixa de ser tão 

importante. A arte passa a ter relação com “o cultural e social da época”. (ARGAN, 

1992, p. 12)  

 

2.4 A forma de composição de Maurits Cornelis Escher 

 

A forma não é representada apenas por propriedades físicas do material, elas 

são a representação de uma cultura ou de um artista em particular. Cada artista tem 

sua intencionalidade no momento de expressar as formas.    

Em relação a Escher é a forma que mais surpreende o espectador. Essas 

formas dão possibilidades diversas de interpretação. Escher brinca com as formas 

que inicialmente parecem impossíveis de se decifrar, mas com um olhar mais 

atencioso, revelam-se. Escher trabalha com as formas mais incomuns e 

improváveis, “seus trabalhos mostram afastamento do mundo físico. Usando a partir 

de então sua própria imaginação e visão detalhista, mas buscando regularidade, 

produziu composição geométrica de várias geometrias”. (BARBOSA, 1993, p.109) 

Utilizava transformações geométricas em relação ao hexágono, losangos, 

cubos, quadrados, triângulos equiláteros, os quais tomavam formas de animais, 

seres fantásticos e figuras que sofriam processos de metamorfose. “(...) movimento 

aos peixes, pássaros, animais e figuras humana que o, compõem, tornando-os 

dinâmicos e realizando também em geral contraste.” (BARBOSA, 1993, p.111) 

 Escher revela uma capacidade impressionante relacionada a qualidade 

técnica e estética das formas, sempre respeitando as regras geométrica do desenho 

em perspectiva, fez uso de estruturas como a simetria, a deformação, formas, 

códigos e enigmas. 

O artista tinha uma grande capacidade de representar construções 

impossíveis, exploração do infinito, preenchimento regular do plano e as 

metamorfoses. Conseguiu capturar o espírito da matemática que vai além dos 

números e das formas, “criou vários trabalhos com emprego de reflexão em 

espelhos [...] por exemplo com o famoso Magic mirror (1946), no qual seu espelho 



mágico reflete seus animais alados com contraste e em ciclos contínuos de cor”. 

(BARBOSA, 1993, p.113) 

Escher nasceu em 1898 na Holanda na cidade de Lecuwarden, filho de 

engenheiro hidráulico, não era considerado um aluno brilhante, reprovou duas 

vezes. Destacava-se nas aulas de desenho, mas o pai achava que o filho deveria ir 

para a área das exatas, foi matriculado na Escola de Arquitetura com orientação de 

um arquiteto renomado.  

Percebeu que não tinha vocação e nem talento para arquitetura, foi para a 

área das Artes Decorativas. Teve contato com a técnica de gravura artística, neste 

campo, seu trabalho era considerado normal, diziam faltar-lhe fantasia e ideias 

espontâneas. Tal opinião tende a mudar a partis de 1922, momento em que Escher 

faz muitas viagens a bordo de um navio, criando xilogravura a fim de registrar os 

locais. Os primeiros trabalhos foram paisagens. Ele encantou-se pela Espanha e 

Itália. Em 1941 voltou para Holanda.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, muda o foco de seu trabalho artístico. 

Começa a trabalhar com figuras abstratas ou desenhos inspirados em arabescos 

mouros, aos quais teve contato em suas viagens pela Espanha. Tal direcionamento 

deu-se ao visitar o palácio mourisco de Alhambra, em Granada, construído pelos 

árabes no século XIII. Copiou os ornamentos decorativos das paredes dos palácios, 

descobriu a divisão regular do plano, conhecimento esse milenar. Usavam 

“polígonos regulares e congruentes, como triângulo, quadrado e hexágonos, eles 

criaram mosaicos de rara beleza, preenchendo a superfície sempre sem 

sobreposição e sem deixar espaços ou lacunas entre as figuras”. (BERRO, 2008, 

p.29). 

Escher tinha interesse pela cristalografia, onde é possível visualizar a 

simetria. Criou a série metamorfose usando a matemática na divisão regular da 

superfície, transformando as formas geométricas abstratas em seres humanos, 

répteis, aves e peixes. 

Faleceu no norte da Holanda no dia 27 de março de 1972. 

 

2.5  Arte abstrata 

 

A Arte Abstrata é um movimento artístico que surgiu no começo do séc. XX na 

Europa. Um dos iniciadores desse movimento foi Wassily Kandinsky (1866 -1944)  



Nesse momento, os valores formais são alterados, instaura-se uma nova 

corrente geométrica, baseada nas formas, no espaço e no equilíbrio. Kandinsky “[...] 

busca voltar à origem pura da arte, não à arte pela arte estetizante e cômoda, mas à 

arte livre das peias da imitação, do parecido, da cópia servil de modelos. Kandinsky 

dizia que ‘Criar uma obra de ate é criar um mundo’”. (GENIOS DA PINTURA, 1980, 

p. 116). 

A arte abstrata demonstra o seu conteúdo de maneira livre em todo o 

desenvolvimento interior do artista, que além de revelar o seu interior e sua intuição. 

Kandinsky em seu estudo fazia relações existentes entre o exterior e o interior, que 

ao somar as diferenças das vivências artísticas em relação às suas afinidades e do 

que era desconhecido, plasmava uma arte viva. Examina a forma a partir do interior: 

“assim, não há diferença de natureza entre a arte ‘figurativa’ e a arte ‘abstrata’ mas 

uma ‘diferença dos meios de expressão escolhidos’ para exprimir um conteúdo, que 

é o mesmo”. (KANDINSKY, 1996, p.206).  

Kandinsky, com a arte abstrata, abandonou toda e qualquer menção à 

realidade reconhecível na obra. Chegou a tal perspicácia por acaso, ao deixar um 

quadro com tinta fresca no cavalete, este, virou-se, o que gerou para Kabdinsky, 

uma imagem encantadora. Tal composição ao acaso intrigou o artista, que percebeu 

que mesmo compondo manchas coloridas remetia ao tema da pintura original: uma 

batalha no mar. Por meio dessa primeira experiência, Kandinsky passa a considerar 

novas maneiras de compor, o que implicou mudanças de concepção em relação à 

organização do espaço pictórico, passando às formas geométricas e aos improvisos. 

(STRICKLAND, 2004). 

 

2.6 As formas e seus significados 

 

 Comenta Wong (1998) que o contorno de uma figura ou de um objeto é a 

definição de forma, a forma é um dos elementos principais para a composição de 

uma obra de arte, possui significado, destacando-se em uma composição, mas não 

desvincula-se do conteúdo. Forma é tudo que podemos ver e que tenha formato, ou 

seja, “ponto, linha ou plano quando visíveis se tornam forma. Um ponto no papel, 

embora pequeno, tem de ter formato, tamanho, cor e textura se pretende que seja 

visto”. (WONG, 1998 p. 45) 

 Uma forma é reconhecida como ponto quando for pequena, se a extremidade 



forma estreita e evidente é reconhecida como linha; a aparência se refere ao 

formato; o corpo e as extremidades sempre se referem a largura de cada linha e as 

formas enquanto plano são apresentadas em uma variedade de formato: 

geométrico, orgânico, retilíneo, irregulares, feito à mão e acidentais. 

 Formas enquanto volume é ilusória e exige uma situação espacial. São 

positivas e negativas, entretanto são formas as relações de distribuição de cores, a 

união, a subtração, a interseção, os efeitos espaciais e a inter-relação de formas em 

uma composição. 

 Enfim a forma, além do formato é constituída de cor e textura, sempre está 

ocupando um determinado espaço é marcada pela posição que ocupa. Ao criar uma 

forma, esta pode ter sido inspiração de uma realidade. É possível de se reconhecer, 

às vezes irreconhecíveis. Muitas vezes uma forma é criada para transmitir um 

significado ou uma mensagem. 

 Para Kandinsky (2009) ao teorizar a linguagem das formas, destaca que sua 

representação é um marco abstrato geométrico, em que cada forma tem um valor 

próprio, o que permite comparações e significações relacionadas a interiorização do 

conteúdo. A exteriorização das formas está ligada a alma humana e ao objetivo que 

o artista quer atingir. É possível compreender a forma no seu exterior no momento 

da expressividade interior, mas “compreende-se que a delimitação da forma pelo 

exterior só possa ser totalmente adaptada à sua destinação quando ela manifesta da 

maneira mais expressiva o seu conteúdo interior” (KANDINSKY, 2009, p.76). 

Kandinsky fez uma grande modificação na arte em relação à forma. Abriu caminho 

para a abstração na arte. Em sua obra representou a emoção e a razão, o caos e a 

ordem, a intuição e a reflexão. As formas serviram de elementos para impulsionar 

sua alma para a criação. Constatou a importância do ponto. Para ele a arte era “uma 

questão de forma”. Ao repetir o ponto em um plano possibilita o aumento do 

sentimento interior e leva a criação que é a essência da vida do artista e toda a sua 

consciência. 

Convivemos e nos movimentamos entre formas. Elas estão impregnadas no 

nosso cotidiano. As formas nos dão significado em relacionamento, na comunicação, 

é referência de algo e se tornam ordenações. As formas configuram uma infinidade 

de coisas relacionadas ao nosso convívio; coisas que nos dá prazer, coisas que não 

gostamos e coisas que conseguimos relacionar com nós mesmos. De forma geral, 

obedecemos a uma ordem interior que interpreta buscando sempre um significado. 



Dessa maneira, o ser humano 

 
é capaz de estabelecer relacionamento entre os múltiplos eventos 
que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os 
configura em sua experiência do viver e lhe dá um significado. Nas 
perguntas que o homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, 
ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem relaciona a forma. 
(OSTROWER, 2012, p. 9) 

 

A obra revela a experiência do viver podendo conter a abstração e realismo 

na expressão do imaginário, utilizando coisas comuns em relação ao material e as 

formas, e mostrando o interior de quem a criou e de quem com ela se relaciona. 

 

2.7 Compondo cores 

 

A cor é uma forma de comunicação com íntima relação e influência religiosa, 

cultural, política e sociais. Cada pessoa tem sua cor favorita, seja porque esta o 

transporta para algo de bom ou porque causa algum impacto.    A cor não tem o 

mesmo significado em todas as culturas, mas divergem de acordo com questões 

históricas, sociais, filosóficas, religiosas, culturais, entre outras.  

Para Pedrosa (2010) o azul significa calmaria, tranquilidade, dá a impressão 

de profundidade, produz a imobilidade e o repouso absoluto, esta ligada diretamente 

a uma disposição introvertida em relação às funções emocionais, intelectuais e 

capacidade de intuição. Indica todos os sentimentos religiosos, com um pensamento 

amoroso expresso por um coração piedoso, o qual possibilita ver um céu de estio. O 

azul foi escolhido como a cor da nobreza e se faz presente “na festa da ascensão da 

Virgem-Mãe, ou ouro solar aparece sobre o fundo azul, numa representação de uma 

nuvem. Ligado à idéia de pureza, subsiste ainda”. (PEDROSA, 2010, p.114). Para 

Kandisnky (2009) o azul é uma cor com significado de calmaria, atinge a 

profundidade, produzindo a imobilidade e o repouso absoluto. Dá uma sensação lisa 

e aveludada, quando se refere ao azul ultramar. O azul é algo apaziguador, é algo 

que só encontra no céu. Quando os tons são mais profundos, acentua sua ação 

interior, atraindo o homem para o infinito, despertando o desejo de pureza e uma 

vontade e sede do sobrenatural. Essa cor além de celestial pode ser representa 

musicalmente relacionada aos diferentes tons de azuis. O azul-claro assemelha-se à 

flauta, o azul-escuro ao violoncelo. Cada vez que vai escurecendo vai mudando a 



sonoridade que faz lembrar um contrabaixo. 

O amarelo para Pedrosa (2010) está ligado a intelectualidade, a disposição 

afetiva, a iniciativa, lembra o sol, o ouro, o fruto maduro, a abundância de poder. 

Para Kandisnky (2009) o amarelo é algo que irradia, é tipicamente terrestre, emite 

um calor espiritual. É uma cor que “atormenta o homem, espicaça-o e excita-o, 

impõe-se a ele como uma coerção, importuna-o com uma espécie de insolência 

insuportável” (KANDINSKY, 2009, p.91). O amarelo mais claro dá a impressão de 

azedume, se torna insuportável para os olhos e a alma. 

A cor cinza para Pedrosa (2010) está ligada ao inconsciente, sendo o cinza 

escuro indicador de egoísmo e o cinzento claro indicador de medo. Para Kandinsky 

(2009) a cor cinza indica algo sem esperança, apresenta-se com capacidade de 

resistência imóvel. 

Para Pedrosa (2010) o branco está ligado ao inconsciente e para Kandinsky 

(2009) é um dos adereços que expressa a alegria e a pureza. É como uma pausa 

que talvez poderia ser compreendida e reveladas todas as possibilidades 

existenciais da alma. 

Para Pedrosa (2010) o violeta corresponde à busca de equilíbrio entre o 

pensar e o sentir, é a cor da temperança. Já para Kandinsky (2009) o violeta, 

mostra-se com equilíbrio precário, triste e doentio. 

Para Pedrosa (2010) a cor verde expressa capacidade de contato com 

adaptação ao ambiente. Sendo o verde brilhante relacionado ao poder da simpatia e 

o verde escuro se remete ao ciúme. Para Kandinsky (2009) o verde é a cor mais 

calma de todas as cores, representa a vida, a harmonia dos sons médios e graves. 

Beneficia os homens e suas almas que aspiram ao repouso, emana o tédio, a 

passividade e a auto- satisfação. 

O alaranjado para Pedrosa (2010) significa a vontade deliberada de agir e de 

fazer valer por meio da ação e o alaranjado escuro está relacionado ao orgulho e a 

ambição. Para Kandinsky (2009): seriedade, radiante e saúde. 

O vermelho para Pedrosa (2010) faz lembrar o fogo e o sangue, também a 

força que o faz jorrar, o terror, o luto. O vermelho de sangue está relacionado ao 

manto purpureio de um imperador romano. Todo esse atributo de poder que é dado 

a cor púrpura esta englobada em toda a sociedade que concebe a ideia de império. 

Também o vermelho está relacionado às necessidades afetivas, tanto as mais 

suaves até as mais violentas. Os tons se diferem em seus significados. O vermelho 



de ladrilho até o vermelho escarlate brilhante é indício de cólera. Já o escuro é 

paixão animal e todos os desejos sensuais. Para Kandinsk (2009) o vermelho irradia 

os olhos é semelhante ao sangue, dá uma sensação de penúria, de paixão e de dor. 

Intimamente age como uma cor transbordante, cheia de vida, quente, ilimitada com 

grande intensidade de energia é como se ela tivesse consciência e objetivo, Deixa 

transparecer uma espécie de maturidade masculina em torno se si, enquanto que 

exterior quase que não se conta. Os tons de diferem vai do mais claro até o mais 

escuro. O vermelho-saturno significa força, impetuosidade, energia, decisão, alegria 

e triunfo. O vermelho médio atinge estados intensos da alma, uma paixão.  

O preto para Pedrosa (2010) significa noite, escuridão, perigo, maldade, 

insegurança, aniquilamento, ódio e está ligado ao inconsciente. Para Kandinsky 

(2009) o preto atinge profundidade, tristeza sem fim que ultrapassa o homem, luto, 

símbolo da morte é como brasa que deixa de arder e se torna sem sentimento, é um 

corpo morto. 

 

2.8 O azulejo 

 

A história do azulejo no Brasil caminhou junto com a história econômica do 

país. É como se o azulejo fosse um personagem na participação e construção de 

uma identidade nacional. O Brasil desde antes de a sua colonização lutou por sua 

independência. Foi em meio à turbulência de independência que o azulejo chegou 

ao Brasil. Aqui chegando sempre esteve presente na arquitetura como uma peça 

fundamental em relação a um novo pensar sobre o discurso político-ideológico e 

arquitetônico. O azulejo se torna um ícone que se juntava a muitos valores culturais, 

a históricos e a sócio- econômico. Isso a partir do ano de 1930. Todos esses 

atributos só vieram favorecer a construção da identidade do país, reunidas fantasias 

pessoais, a ideais religiosos, a geografia, a biologia, enfim, tudo que se necessitava 

para a criação de uma identidade nacional. 

Segundo Silveira (2008, p.39) a busca por modernização e construção de 

uma identidade brasileira resultou em 1922, na Semana de Arte Moderna, que inicia 

a primeira fase do modernismo no Brasil e se estende até o ano de 1930. De 1930 a 

1960 ocorre o segundo momento do modernismo em que é caracterizado pela 

relação existente entre os intelectuais e o Estado.Um pouco antes do ano de 1920, 

período caracterizado como neocolonial, o Brasil buscava, ainda na fase colonial, 



uma forma de firmar valores nacionais. Esse movimento ganhou força a partir do ano 

de 1920, foi nesse contexto de afirmação nacionalista que se fortaleceu a arte da 

azulejaria, a qual tornou-se um elemento presente da arquitetura colonial e da 

relação Brasil e Portugal.  

Os azulejos que chegavam ao Brasil eram destinados a interiores de templos, 

casas dos nobres e igrejas. O Brasil continuava a receber azulejos que seguiam 

padrões mundiais e sua imagem era azul. Pode-se dizer que a técnica do azulejo se 

desenvolvia em relação a geometrização. Entretanto surgiram os azulejos 

figurativos, os quais foram usados em espaços de uma construção. 

Tudo que lembrasse a época Colonial e Imperial não vinha de acordo com 

que os anseios de modernização do Brasil desejavam para o momento. O 

revestimento na construção deixa de ser usado nas fachadas e começam a ser 

utilizadas nos banheiros e cozinhas. Logo começaram a usar os azulejos decorados 

para identificação e também ser uma ideia nacionalista ligada à cultura. 

No período entre 1930 e 1960 o azulejo é inserido na arquitetura moderna 

brasileira e se torna mundialmente conhecido. Surge liberdade para o uso dos 

azulejos e com estes criam-se painéis azulejados. Este período foi caracterizado 

como democrático, mas marcado pela segunda Guerra Mundial.  

No decorrer do ano de 1964 a 1985 instaura-se no Brasil a ditadura militar. Nessa 

transição especialmente em 1955, inicia-se um grande processo de industrialização 

no Brasil.  

Nesse contexto o azulejo continuava em comunhão com a arquitetura e 

consequentemente com as artes. O Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP) é composto por cinco painéis de azulejos. Dois desenhados por Cândido 

Portinari e três pela Osiarte, a qual foi uma empresa de azulejaria criada no ano de 

1940 por Paulo Rossi Osir e visava atender uma grande encomenda de Painéis de 

Azulejos. Para os artistas era um momento muito importante, pois o azulejo já estava 

na modernidade brasileira, juntamente com a arquitetura. Não se pode esquecer que 

além do MESP ganha destaque também a igreja da Pampulha em Belo Horizonte. 

Obra arquitetônica de Niemeyer e toques genial de um dos modernista brasileiro: 

Cândido Portinari que pintou os azulejos que ornamentam o interior e o exterior de 

toda a construção da igreja, dando-a identidade. O azulejo foi um material 

informativo reinventado pelas mãos de vários artistas renomados. 

 



2.9 A forma dos azulejos 

 

No texto sobre o azulejo na modernidade, Silveira (2008) comenta que os 

azulejos trouxeram a exuberância das construções coloniais para a arquitetura 

moderna, propiciou graça às linhas geométrica, foi o mediador entre o estático da 

forma e o meio ambiente. São compostos em formas de painéis decorativos, 

revestem paredes externas padronizadas, tipo tapetes. Foram usados para compor 

quadros, elementos figurativos, módulos geométricos e painéis denominados 

Conchas e Hipocampos, Estrela-do-mar e Peixes. Os painéis parecem sempre 

ganharem vida do mar: cavalo-marinho e pequenos peixes, as curvas leva a um 

espaço sem fim. Dá aspecto de profundidade, convida as pessoas a entrarem no 

mar e também a sair. Os painéis de Cândido Portinari apresentam-se com linhas 

sinuosas, longa e viril em toda a composição que dá sugestão a forma de um 

ameboide. As cores são atraentes e agradam o telespectador. Os azulejos são 

usados estruturalmente na forma horizontal e vertical, sempre contribuindo para 

várias formas de fachadas. Eles são agradáveis e inspiradores, carregam consigo a 

durabilidade e a resistência a maresia. Também é um material constituído de brilho, 

com medida quadrada variável a princípio em diversas tonalidades de branco e azul, 

depois colorido e com tons diferentes (claro e escuro). Para barateá-lo usavam 

matrizes de outros países ou copiavam modelos estrangeiros. 

O azulejo com sua variabilidade na forma quadrada e retangular, também é 

mostrado em um conjunto de cores e formam uma infinidade de desenhos 

geométrico com efeitos óptico, azulejos de tapes e painéis históricos, os quais 

representam a história, a religião, a mitologia ou simplesmente cenas do cotidiano. 

 

3-  ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A proposta será implementada com 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Costa Monteiro Ensino que será aplicada no primeiro semestre de 2015 em 

que as aulas da disciplina de Arte serão geminadas e compostas de duas aulas 

semanais com duração de cinquenta minutos cada uma, perfazendo assim o total de 

32 aulas de 50 minutos em 16 encontros. 

A elaboração dessa Unidade Didática irá contemplar atividades envolvendo 

composição abstrata geométrica a partir da observação e pesquisa de azulejos que 



fazem parte do espaço cotidiano e a forma de compor o espaço formal de Escher. 

Durante os encontros iremos utilizar uma pasta para arquivar as produções 

desenvolvidas durante o processo de ensino aprendizagem: textos, desenhos, 

anotações e relatos, o que poderá permitir uma reflexão da ação dos alunos sobre o 

seu próprio fazer. 

Os encontros serão organizados em propostas de atividades correspondentes 

à carga horária de 32 horas/aula, indicando: a duração, os objetivos, os 

procedimentos metodológicos e os recursos. Em relação a abordagem dos 

conteúdos seguiremos os encaminhamentos das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná da disciplina de Arte (2008) referente a área 

de conhecimento de Artes Visuais, destacando: 

- Elementos Formais: ponto, linha, cor, forma, superfície e textura. 

- Composição: desenho, pintura, recorte, colagem, figura-fundo, figurativo, 

abstrato, geometria, ritmo visual, simetria, assimetria, equilíbrio, bidimensional, 

perspectiva e contraste. 

- Movimentos e Período: Arte Contemporânea e Arte Abstrata. 

 Como forma de socializar o conhecimento produzido pelos alunos por meio 

das abordagens teóricas e práticas no decorrer da proposta, será realizada uma 

exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos mesmos. Entendemos que, a 

exposição dos trabalhos pode ampliar as significações efetuadas pelos alunos ao 

longo do processo de criação e reflexão da ação realizada, bem como, a abertura 

para interpretações efetuadas por eles mesmos em outro contato com os trabalhos 

estendido ao público participante. Dessa forma, é possível avaliar a contribuição da 

pesquisa e da implementação pedagógica pela ação dos próprios alunos e pela ação 

de outros em contato com a produção.   Segue a descrição de cada uma das 

atividades que serão desenvolvidas em 2 horas aulas a cada semana: 

 

3.1. O ato criador a partir da composição figurativa e abstrata 

 

A arte abstrata demonstra o seu conteúdo revelando o interior do artista e sua 

intuição. Kandinsky em seu estudo fazia relações existentes entre o exterior e o 

interior, que ao somar as diferenças das vivências artísticas em relação às suas 

afinidades e do que era desconhecido, plasmava uma arte viva. Examina a forma a 

partir do interior: “assim, não há diferença de natureza entre a arte ‘figurativa’ e a 



arte ‘abstrata’ mas uma ‘diferença dos meios de expressão escolhidos’ para exprimir 

um conteúdo, que é o mesmo”. (KANDINSKY, 1996, p.206).  

 

a) Duração:  

- 4 h/a (dois encontros) 

 

b) Objetivos:  

               - Verificar o conhecimento dos alunos em relação ao ponto, as linhas, as 

formas, as cores e o uso da régua e do compasso como forma de encaminhamentos 

futuros;  

               - Diferenciar a Arte Figurativa da Arte Abstrata. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  

- Solicitar que os alunos falem sobre: ponto, linhas, formas e cores; 

- Escrever no quadro as falas dos alunos, encaminhando questionamentos de 

forma que reflexões possam ser formuladas; 

- Sistematizar o conhecimento em relação ao ponto, as linhas, as formas e as 

cores, solicitando que os alunos registrem, por meio de escrita, desenho e cor, os 

apontamentos sobre o conteúdo desenvolvido em folhas de papel sulfite; 

- Apreciar a obra abstrata intitulada Composition VIII de Wassily Kandinsky 

(Figura 1) e a obra figurativa intitulada Ar e água I de M.C. Escher (Figura 2), 

observando as linhas: retas, curvas, horizontais, verticais, paralelas, inclinada; as 

formas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo; as cores: primárias, secundárias; 

- Propiciar momento de reflexão, questionamento e interação com a obra e 

seu significado; 

- Entregar uma folha de sulfite A4 para que descrevam sobre as imagens 

observadas em relação: as linhas, as formas e as cores; 

- Apresentação da régua e do compasso como instrumento de trabalho, 

atendo-se para a explicação dos mesmos em relação a segmentos, a borda, as 

graduações em centímetros e milímetro da régua e a fixação da ponta seca e a 

medição dos centímetros do raio para construção de um círculo no compasso; 

- Traçar em folhas de papel sulfite A4, linhas e formas utilizando régua, 

compasso e cores; 

- Arquivar as atividades dos alunos para verificação do processo de ensino e 



aprendizagem. 

Segue as imagens das obras a serem utilizadas como referência de estudo:  

Figura 1 

Wassily Kandinsky. Composition VIII. Técnica: óleo sobre tela. Dimensões: 140cm x 201cm. 
Ano: 1923. Fonte de pesquisa: Portal do professor, disponível em: 

<http://mestre.folha.com.br/pintores/18/> Acesso em 24 de setembro de 2014 

  

Figura 2 

M. C. Escher. Ar e Água I. Técnica: xilogravura. Dimensões: 44cmX44cm. Ano: 1938 

Fonte de pesquisa: e-escola MEC, disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/Escher.htm>  

Acesso em 24 de setembro de 2014. 
 

http://mestre.folha.com.br/pintores/18/
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm33/Escher.htm


d) Recursos:  

- Quadro; 

- Giz; 

- Papel sulfite A4; 

- Régua; 

- Compasso; 

- Lápis grafite; 

- Borracha; 

- Lápis de cor; 

- Imagem das obras; 

- TV com entrada para Pen Drive 

 

3.2. Na trilha das formas 

        

De acordo com Ostrower (1999) por meio de possibilidades relacionadas ao 

mundo e a nós mesmos, vamos comunicando-nos pela linguagem, presente, por 

exemplo, na imagem e na forma artística, as quais atribuímos significados.  As 

imagens expressas em espaços diversos criam formas significativas: linhas, círculo, 

curvas, figuras humanas, figuras de objetos, figuras de animais. O significado que se 

busca nas imagens é um referencial estabelecido na mente e leva a fazer relações 

internas e externas referente às formas, as quais começam a existir em nossa 

imaginação, podendo expressar emoções e pensamentos. As formas são 

expressivas quando representadas se tornam formadoras no processo de 

comunicação, em relação ao feitio, modo de ser, aparência, configuração e sua 

disposição em um contexto próprio, onde o artista no momento da produção 

estabelecerá referência nas novas formas criadas, as quais expressam “vivências e 

os valores de tais vivencias” (OSTROWER, 1999, p. 178) representando outra 

realidade vivenciada. 

 

a) Duração:  

- 4 h/a (dois encontros). 

 

b) Objetivos:  

- Reconhecer e apreciar linhas, formas e cores do cotidiano. 



 

 c) Procedimentos metodológicos:   

 - Percorrer o pátio da escola observando e registrando as linhas, as formas e 

as cores das grades, portões, telhado, suportes das passarelas, calçadas, azulejos, 

paredes, pisos, pilares, entre outros; 

- No retorno para a sala entregar uma folha de sulfite A4 para que responda 

as seguintes questões: 1) Quais as sensações puderam ser percebidas durante o 

percurso? 2) Quais os elementos observados que mais chamaram a atenção, por 

quê? Desenhar as formas utilizando a régua e o compasso, pintando-as de acordo 

com as cores observadas.  

- Expor no grupo as experiências vivenciadas no decorrer da proposta. 

Atividade a ser desenvolvida entre um encontro e outro: 

- Considerando o local em que mora, registrar exemplos das linhas, formas e 

cores existentes (azulejos, grades, portões, calçadas e pisos); 

- Expor oralmente a descoberta das linhas, formas e cores a partir das 

observações do percurso proposto, relacionando aos outros ambientes, assim como 

casas de parentes, igrejas ou outros lugares frequentados; 

 - Assistir a um vídeo referente a formas intitulado: GUGUDADA- As Formas 

Geométrica (animação infantil) 

Disponível em <www.youtube.com/Watch?v=OKjyR9Q2rwE> Acesso em 24 de 

setembro de 2014. 

 

d) Recursos:  

- TV com entrada para Pen Drive; 

- Vídeo informativo sobre formas geométricas no cotidiano; 

- Espaço físico: pátio da escola; 

- Questionário no papel sulfite A4; 

- Lápis grafite preto; 

- Borracha; 

- Lápis de cor 

- Régua; 

-Compasso. 

 

 

http://www.youtube.com/Watch?v=OKjyR9Q2rwE


3.3. A arte no cotidiano do lar 

 

A maneira de representar objetos ou figuras caracteriza o estilo o qual está 

relacionado à mudança de vida e aos valores e a representação dos mesmos que 

possibilitará através das formas, significados possíveis na interpretação de acordo 

com a “visão pessoal ou mais amplamente, visão cultural de determinada sociedade 

num determinado momento histórico”. (OSTROWER, 2004, p. 297)  

 

a) Duração:  

- 2h/a (um encontro). 

 

b) Objetivo:  

- Engajar o cotidiano do aluno para que possam criar novas formas, as quais 

se transformam em significados. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  

- Oralmente fazer uma síntese de aprendizagem das aulas anteriores em 

relação: as formas, as cores, as linhas e as retas; propiciando a participação de 

todos 

- Retomar a atividade iniciada em casa em relação a observação que fizeram 

sobre o contexto do cotidiano no lar relacionado as formas, cores, linhas, figuras 

humanas, figuras de animais e objetos, as quais foram relatadas por escrito e 

nomeado em um sulfite A4 para ser entregue.  

- Ainda no mesmo espaço das anotações responder ao questionamento: 1) 

Foi fácil identificar as formas em seu ambiente de moradia? 2) Que formato tem o 

objeto que você mais gosta? 3) Você já pensou que tudo que está a sua volta faz 

parte de sua história?  

- Diante das anotações e do enredo que constitui cada um individualmente, o 

aluno receberá uma folha de papel sulfite A4 nomeado, onde irá criar novas 

significações para as suas anotações e reflexões por meio de um desenho abstrato, 

o mesmo será pintado nas cores desejadas, com a utilização de lápis de cor. Para o 

desenho, utilizarão a régua e o compasso, atendendo suas preferências pessoais 

em variações de linhas e de formas. Após o término da atividade, a mesma será 

colocada na parede da sala para que todos apreciem as imagens que serão 



arquivadas.  

 

d) Recursos:  

- Papel sulfite A4; 

-Lápis de cor; 

-Régua; 

-Compasso; 

-Lápis grafite; 

-Borracha; 

-Fita adesiva. 

 

3.4. Atividade: Composição do portfólio 

 

Criar é fazer algo diferente, o qual faz parte da construção do ser humano e 

do mundo que o cerca, não é algo desconectado da vida. Criar é concretizar projetos 

e ideias, com enfoque no novo, é estabelecer um elo entre as descobertas, 

mudanças, obras, as quais expressam olhares, mentes, sentimentos e memórias. 

Criar exige esforço, oportunizando ao ser humano viver experiências novas, 

consequentemente relacionar-se com a realidade de maneira diferente.  

A criação pode ser observada em diversos campos da vida humana, em 

destaque a criação artística representadas nas obras de arte. Por meio das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica da disciplina de Arte destacamos que: 

“uma obra de arte deve ser entendida como a forma pela qual o artista percebe o 

mundo, reflete sua realidade, sua cultura e sua época, dentre outros aspectos” 

(PARANÁ, 2008, p.72) 

 

a) Duração:   

- 4h/a (dois encontros). 

  

b) Objetivo:  

- Perceber por meio da composição abstrata as diversas maneiras de 

organizar os elementos visuais, no caso, formas e cores. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  



- Fazer uma retomada em relação as formas geométricas, as cores primárias 

e secundárias, as quais servirão de referência na criação artística, juntamente com o 

uso da régua e do compasso; 

- Pedir que os alunos levantem a mãos de acordo com as cores de sua 

preferência. Realizar a leitura do texto explicativo segundo Kandinsky (2009) e 

Pedrosa (2010) de acordo com cada uma das cores nomeadas; 

- Explicação da atividade a ser desenvolvida, a qual, cada aluno receberá 

uma pasta branca com grampos; 

- Tirar o grampo, deixando a pasta aberta para facilitar a composição que será 

realizada pela técnica da colagem com papel colorido de alta gramatura nas cores 

primárias e secundárias; 

- Com a utilização da régua, do compasso, do lápis grafite e da tesoura irão 

desenhar e cortar quadrados, retângulos, triângulos e círculos nas cores: azul, 

amarelo, vermelho, alaranjado, verde e roxo; 

- Para que as figuras sejam compostas na superfície da pasta é preciso que 

tenham a medida aproximada de 11cm X 16cm; 

- Após o término da composição, passar uma camada de cola branca com 

pincel sobre toda a superfície do trabalho de forma que este, ao secar, tenha como 

acabamento uma película protetora, como se fosse verniz;  

- Para finalizar, recolocar o grampo fixando os saquinhos plásticos no seu 

interior. Esta pasta será utilizada como portfólio de atividades dos alunos; 

- Socializar as composições realizadas, buscando significações relacionadas 

ao conteúdo desenvolvido referente às formas e cores. 

            - Como tarefa pedir aos alunos que procurem junto aos pais, avós, vizinhos e 

tragam para a próxima aula: toalha de crochê, livros e revistas que ensinam crochê. 

 O processo compositivo proposto nesta atividade pode ser exemplificado por 

meio da Figura 3 e da Figura 4, conforme segue: 

 



Figura 3 

Composição de portfólio- Arte abstrata 01. Fonte: Arquivo da autora, 2014 

 

Figura 4 

Composição de portfólio- Arte Abstrata 02. Fonte: Arquivo da autora, 2014 

 

d) Recursos:  

- Texto informativo; 

- Régua; 

- Compasso; 

- Tesoura; 



- Pincel; 

- Cola; 

- Lápis grafite; 

- Borracha; 

- Papel colorida de alta gramatura nas cores: azul, amarelo, vermelho, 

alaranjado, verde e roxo; 

- Pasta branca com grampo; 

- Saquinhos plásticos. 

 

3.5. Simetria: ornatos em faixas, frisos ou fitas 

 

A forma não é representada apenas por propriedades físicas do material, elas 

são a representação de uma cultura ou de um artista em particular. Cada artista tem 

sua intencionalidade no momento de expressar as formas.  

   

a) Duração:  

- 4h/a (dois encontros). 

 

b) Objetivo:  

- Explorar as noções de simetria, explorando a criatividade, exercitando a 

memória e fazendo relação com o cotidiano a partir da interação com o material que 

trouxeram como tarefa. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  

 - Fazer uma retomada das aulas anteriores mostrando a imagem: O Homem 

Vitruviano de Leonardo da Vinci (Figura 5) na TV Pen Drive, relacionando a simetria 

existente nas figuras geométrica; 

 



Figura 5 

Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano. Técnica: lápis e tinta sobre papel. Dimensões: 34cm x 24cm. 
Ano: 1490. Gallerie dell’Accademia Veneza - Itália 

Fonte de pesquisa Portal do professor, disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2418>  

Acesso em 24 de setembro de 2014. 
 

- Expor sobre carteiras o material solicitados na aula anterior, de maneira que 

todos possam observar as simetrias existentes nas toalhinhas de crochê e nos 

gráficos dos livros e revistas que abordam o assunto. Neste encontro, contaremos 

com a presença de uma pessoa que fará crochê na sala de forma que os alunos 

possam observar o processo de trabalho respectivo às toalhas de crochê, 

exemplificadas nas Figuras 6, 7 e 8: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2418


Figura 6 

Toalha de crochê. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 
 

Figura 7 

                         Toalha de crochê com rosas. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 8 
 

Toalha de crochê em flores. Fonte: Arquivo da autora, 2014 

 

 

- Entregar a cada aluno uma tira de papel dobradura, medindo 

aproximadamente 16cm x 4cm. Dobrar o papel de maneira “sanfonada”, com a 

tesoura cortar formas no papel dobrado, resultando imagens simétricas e 

assimétricas, conforme podemos observar na Figura 6: 

 
Figura 9 

Frisos simétricos e assimétricos. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 



- Na sequência, entregar a cada aluno uma folha de papel pedagógico 

quadriculado para que criem faixas a partir da composição de formas geométricas; 

- Depois de desenhar e pintar a composição, expor na parede da sala para 

apreciação de todos, conforme Figura 7: 

 
Figura 10 

 

Ornatos em faixas. Figurativo e abstrato. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 
 

Esta atividade foi adaptada do livro Descobrindo padrões em mosaico do 

autor Ruy Madsen Barbosa (1993). Capítulo 8 sobre Padrões de simetria em faixas 

e no plano. 

 

d) Recursos:  

- TV com entrada para Pen Drive; 

- Papel de dobradura; 

- Papel sulfite A4; 

- Papel pedagógico quadriculado; 

- Lápis grafite preto; 

- Tesoura; 

- Cola, 

- Lápis de cor; 



- Régua; 

- Compasso; 

- Toalhas de crochê. 

 

3.6. Atividade: Escher e as formas 

  

Em relação a Escher é a forma que mais surpreende o espectador. Essas 

formas dão possibilidades diversas de interpretação. Escher brinca com as formas 

que inicialmente parecem impossíveis de se decifrar, mas com um olhar mais 

atencioso, revelam-se. Escher trabalha com as formas mais incomuns e 

improváveis, “seus trabalhos mostram afastamento do mundo físico. Usando a partir 

de então sua própria imaginação e visão detalhista, mas buscando regularidade, 

produziu composição geométrica de várias geometrias”. (BARBOSA, 1993, p.109) 

 

a) Duração:  

- 2h/a (um encontro). 

 

b) Objetivo:  

- Conhecer a forma de compor de Escher. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  

- Projetar na TV Pen Drive uma imagem de Escher; 

- Solicitar que os alunos falem sobre o que estão vendo na imagem; 

- Após a apreciação e da leitura da imagem, trazer informações sobre a obra 

e sobre o artista;  

- Assistir ao vídeo intitulado Escher e a geometria Disponível em 

<http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/video-escher-

geometria-628992.shtm> Acesso em 04 de setembro de 2014; 

- Após assistirem ao vídeo e observarem as obras, trazer considerações em 

relação às formas, pavimentos, padrões e simetria;  

- Volta à obra exibida no início da aula solicitando uma nova leitura da imagem 

- Entregar aos alunos um texto relativo a Escher, lendo-o e comentando-o em 

sala; 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/video-escher-geometria-628992.shtm
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/video-escher-geometria-628992.shtm


- Apresentar aos alunos peças de azulejo que unidas formam composições, 

observando a semelhança com as composições de Escher;  

- Entregar a cada aluno folhas de papel sulfite A4, para que elaborem 

composições a partir das obras de Escher dividindo-as como os azulejos, de 

maneira a compor um motivo a partir da repetição de padrões;  

 

d) Recursos:  

- TV com entrada para Pen Drive; 

- Imagem de uma obra de Escher; 

- Papel sulfite A4; 

- Lápis grafite preto; 

- Régua; 

- Lápis de cor; 

- Papel Sulfite A4. 

 

3.7 Caleidoscópio: novas experiências  

 

O homem é um ser social, age, pensa, sente e necessita como fator de 

humanidade, refletir sobre o cotidiano, como forma de criar novas realidades. 

Destacamos que a criação artística e o contato com a arte é uma das formas de 

romper a cotidianidade. 

 

a) Duração:  

- 2h/a (um encontro) 

 

b) Objetivo:  

 - Observar e relacionar as imagens vistas por meio do caleidoscópio com a 

construção de novos significados referentes às composições abstratas que estão 

presentes no cotidiano. 

 

c) Procedimentos metodológicos:  

- Retomar a forma de compor do artista Escher; 

- Apresentar aos alunos um caleidoscópio, relacionando as imagens do 

interior do objeto com as imagens de Escher; 



- Apresentação do material para construir um caleidoscópio: três espelhos 

retangulares cortados do mesmo tamanho, fita crepe para unir as três partes dentre 

essa as espelhadas ficarão para dentro, papel de cor escura para decorar, miçangas 

coloridas e triângulos de papel cartão ou cartolina que serão cortados após a junção 

dos espelhos; 

- Exibição do vídeo orientando a construção de um caleidoscópio, por 

exemplo, o vídeo intitulado Passo a passo: como fazer um caleidoscópio para 

estudar a reflexão com espelhos planos. Disponível em:  

<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/video-passo-passo-como-fazer-

caleidoscopio-estudar-reflexao-espelhos-planos-704354.shtml/> Acesso em 05 de 

setembro de 2014. 

O processo de construção do caleidoscópio pode ser observado na Figura 11 

e na Figura 12, conforme segue: 

 

Figura 11 

Caleidoscópio em construção.  Fonte: Arquivo da autora, 2014 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/video-passo-passo-como-fazer-caleidoscopio-estudar-reflexao-espelhos-planos-704354.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/video-passo-passo-como-fazer-caleidoscopio-estudar-reflexao-espelhos-planos-704354.shtml


Figura12 

Caleidoscópio construído- Formas abstratas- Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

d) Recursos:  

- TV com entrada para Pen Drive; 

- Três espelhos retangulares (todos do mesmo tamanho); 

- Fita crepe; 

- Papel cartão ou cartolina; 

- Missangas; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Régua; 

- Lápis de grafite preto; 

- Plástico; 

- Durex. 

 

3.8 Percurso e significados nas produções de azulejos   

 

Pelo processo criativo o inconsciente é fundamental, mas se faz necessário 

juntar o que se sabe, conhece, pensa e o que imagina. Então o consciente racional 

está sempre junto às atividades criadoras, não se cria do nada, mas há uma 

conexão entre o novo e o que já existe e já é conhecido. 



A dificuldade que há entre o consciente e o inconsciente são mostradas como 

propriedades de emoção, sensações e pensamentos, a partir daí tem-se a intuição: 

“a intuição caracteriza todos os processos criativos”. (OSTROWER, 2012. p. 68). Tal 

relação permite conviver com novas situações, existentes no mundo interno e 

externo e todos os conhecimentos vão tomando significado. 

 

a) Duração:  

- 2h/a (um encontro) 

 

b) Objetivo: 

- Elaborar composições em azulejos observando as referências abstratas de 

Kandisnky e as referências figurativas de Escher. 

 

c) Procedimentos metodológicos: 

- Retomar as discussões sobre Arte Abstrata (Kandinsky) e Arte Figurativa 

(Escher); 

- Apreciar imagens na TV Pen Drive de obras de Kandinsky e Escher como 

referência para o desenvolvimento de trabalho prático; 

- Exposição oral sobre os elemntos visuais juntamente com os alunos sobre: 

ponto, cores, formas, linhas, simetria, maneira de Kandinsky e Escher compor, 

relacionando aos azulejos, os quais fazem interação com o cotidiano, elaborando 

através de reflexões, novos significados; 

- Cada aluno recebera um sulfite A4 com quatro quadrados desenhados e 

somente no primeiro quadrado irá criar um desenho para azulejo, tendo como 

referência a Arte Abstrata ou a Arte Figurativa; 

Observação: os outros três quadrados ficarão para desenhar em casa e trazer 

para a próxima aula. Cada aluno apresentará quatro criações para azulejos que será 

escolhido para a produção de um painel coletivo. 

 

b) Recursos:  

- TV com entrada para Pen Drive; 

- Papel sulfite A4, 

- Lápis de cor; 

- Lápis de grafite preto; 



- Régua; 

- Compasso. 

 

3.9. Experiências integradas em painel de azulejos  

 

Convivemos e nos movimentamos entre formas. Elas estão impregnadas no 

nosso cotidiano. As formas nos dão significado em relacionamento, na comunicação, 

é referência de algo e se tornam ordenações. As formas configuram uma infinidade 

de coisas relacionadas ao nosso convívio; coisas que nos dá prazer, coisas que não 

gostamos e coisas que conseguimos relacionar com nós mesmos. De forma geral, 

obedecemos a uma ordem interior que interpreta buscando sempre um significado. 

Dessa maneira, o ser humano “é capaz de estabelecer relacionamento entre os 

múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele [...] Nas perguntas que o 

homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o 

homem relaciona a forma”. (OSTROWER, 2012, p. 9) 

A obra revela a experiência do viver podendo conter a abstração e realismo 

na expressão do imaginário, utilizando coisas comuns em relação ao material e as 

formas, e mostrando o interior de quem a criou e de quem com ela se relaciona. 

 

a) Duração:  

- 8h/a (4 encontros) 

 

      b) Objetivo: 

       - Oportunizar a construção de significados por meio da composição 

abstrata e figurativa relacionando a arte e a vida. 

 

     c) Procedimentos metodológicos:  

- Retomar oralmente com os alunos todo o aprendizado, relacionando-os ao 

cotidiano para que uma criação artística se torne uma realidade; 

- Assistir aos vídeos: M.C. Escher – Metamorphose II. Disponível em:   

<http://www.youtube.com/watch?v=ZFwoinhJj-c> Acesso em 24 de setembro 

de 2014 e M.C. Escher. Documentário e Anatomy of na Escher Lizard. Disponível 

em: <http://www.youtube.com/watch?v=T6L6bE_bTMo> Acesso em 24 de setembro 

de 2014; 

http://www.youtube.com/watch?v=ZFwoinhJj-c
http://www.youtube.com/watch?v=T6L6bE_bTMo


- Após uma reflexão sobre os vídeos assistidos o aluno irá escolher entre as 

quatro criações realizadas por ele em aula anterior e em casa, àquela que será 

representada no seu azulejo de forma individual; 

-Todo o traçado deverá ser feito com o auxílio da régua e do compasso em 

um papel de seda e depois passar sobre o azulejo com o carbono se atendo aos 

traços da composição artística; 

- Assim que todos terminarem essa etapa, dar início a pintura com tinta 

própria para azulejos;   

- Esperar a secagem e se houver necessidade realizar retoques na pintura; 

- Em um dia previamente agendado fixar os azulejos pintados em uma das 

paredes da escola, procedendo assim, a montagem do painel que agregará todas as 

composições em uma apenas. 

 

d) Recursos:  

- Papel sulfite; 

- Lápis de grafite preto; 

- TV com entrada para Pen Drive;  

- Vídeo; 

- Lápis de cor; 

- Pincéis  

- Papel seda; 

- Papel carbono; 

- Tinta esmalte base água; 

- Azulejos brancos; 

- Rejunte; 

- Massa corrida para exterior; 

- Pano para limpeza dos pincéis; 

- Espátula; 

- Esquadro; 

- Metro. 
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