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RESUMO 
Neste projeto realizado em 2016, durante as aulas de Artes Plásticas e Teatro no Colégio 
Técnico de Campinas/Unicamp, procuramos investigar as seguintes questões: Como 
promover um diálogo íntimo com a obra de arte? Que outros textos visuais uma imagem 
poderia suscitar? Que encenações caberiam neste processo de interação com as produções 
artísticas? Para tanto foi solicitado aos alunos que escolhessem uma imagem e, de posse 
da mesma, que criassem uma sequência narrativa. Posteriormente, estes devaneios 
criativos foram capturados via fotografia, em três momentos distintos, constituindo assim, 
uma cena muda da qual a obra faria parte. Concluímos que ações educativas similares a 
esta, propiciam espaço para apropriação e criação de sentidos para a obra de arte e 
coautoria da aprendizagem em arte. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Artes; ensino; criação; fotografia. 
 
 
ABSTRACT 
In this project carried out in 2016, during the classes of Plastic Arts and Theater at the 
Technical High of Campinas/Unicamp we aimed at investigating the following questions: How 
to promote an intimate dialogue with the work of art? What other visual texts could an image 
elicit? What scenarios would fit in this process of interaction with artistic productions? For this 
purpose students were asked to choose an image and, in possession of it, to create a 
narrative sequence. Later, these creative daydreams were captured through photography, in 
three distinct moments, constituting, thus, a mute scene in which the work would be part. We 
conclude that educational actions similar to this one help to promote space for appropriation 
and creation of meanings for the work of art and coauthorization of learning in art. 
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Em O Ar e os Sonhos (2001) Gaston Bachelard escreve uma frase que nos instiga a 

refletir sobre as especificidades do trabalho com Arte no contexto escolar: “imaginar 

é subir um tom na realidade”. Afinal, em essência, quais os pressupostos da 

aprendizagem em Arte? Expressão, experimentação, criação, interpretação, 

significação? 

Entendemos que na disciplina Arte o sujeito-aprendiz é o autor principal do conteúdo 

abordado em aula. Ao produzir um desenho, uma performance teatral, uma 

coreografia ou um número musical e, igualmente, ao produzir uma significação para 

a obra, o aluno se depara com situações em que se vê responsável por tomar as 

rédeas do caminho a ser percorrido, pelas suas escolhas sensíveis e poéticas. 

Em Arte a diversidade de resoluções e pensamentos é condição preliminar, natural 

do processo de aprofundamento na linguagem artística. Diferentemente de outras 

áreas do conhecimento, no nosso campo do saber, a intuição, a imaginação, a 

originalidade, a criatividade, a expressão são condição sine qua non para que o 

processo de aprendizagem se dê. 

Mas, como propiciar no ambiente escolar, tradicionalmente rígido e sistemático a 

abertura para a coautoria, a experimentação, a criação, a reflexão? 

Um dos caminhos que encontramos foi o que chamamos de Projetos 

Interdisciplinares que descreveremos e analisaremos neste artigo. 

Lecionamos Arte no Colégio Técnico de Campinas/UNICAMP (COTUCA). Na nossa 

escola a disciplina é anual, porém, subdividida em Artes Plásticas e Teatro. Ou seja, 

turmas com, normalmente, quarenta alunos são divididas em dois e, por um 

semestre, trabalham os conteúdos específicos com professoras responsáveis pela 

linguagem visual e cênica. 

Embora o tempo seja restrito (um semestre para cada linguagem) e não haja ateliê 

ou espaço específico para as experimentações cênicas, com improvisações e ações 

criativas conseguimos realizar atividades diversificadas e proporcionar aos alunos 

um contato com linguagens artísticas distintas, tornando-os agentes transformadores 

da sua própria cultura. 
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Rizzi (2004), em seu artigo intitulado Leitura de obras de Arte: compartilhando 

alguns conceitos e reflexões, comenta as reflexões de Wolf sobre a potencialidade 

dos indivíduos despertada com o ensino da Arte: 

Wolf considera, também, que a arte é o mais profundo e complexo 
ato humano de compartilhar experiências, e que ela dá contorno e 
forma ao que mais nos emociona e nos delicia. Afirma que os artistas 
criam por meio de quem eles são e nós respondemos por meio de 
quem nós somos. Para ele, a obra de arte funciona como uma 
espécie de âmbito de intercâmbio que atua eliminando distâncias 
entre os indivíduos, ao mesmo tempo que nos dá pistas a respeito de 
quem somos (Rizzi, 2004, p. 24). 

Portanto, a Arte se faz imprescindível no contexto escola devido ao seu potencial 

formativo. Na adolescência, com o despertar do pensamento abstrato, percebemos 

uma natural decepção com o mundo, um choque de realidade, que somados às 

mudanças hormonais e sexuais deixam nosso público com a sensibilidade à flor da 

pele, ávidos por se expressarem, criarem e dizerem o que pensam. 

Tendo em vista o desejo de oferecer espaço para a experimentação e coautoria e de 

diversificar nosso plano de ensino a cada bimestre desenvolvemos Projetos 

Interdisciplinares que poderão focar em uma ou mais linguagens artísticas. Notamos 

que três linguagens se destacam entre as preferências artísticas dos alunos: a 

música, o audiovisual e a fotografia. De fato, há alguns anos estes têm sido os 

meios artísticos mais consumidos e experimentados por nosso público juvenil. 

Como a linguagem fotográfica tornou-se ainda mais sedutora a partir do acesso à 

câmera dos celulares e smartphones - em tempos de selfies, Instagran e afins 

pensamos numa proposta poética que envolvesse a fotografia e outras linguagens 

artísticas, como as obras de arte plástica e a expressão corporal, para a construção 

de uma sequência de imagens de autoria do grupo. 

Mesmo sendo uma meta do nosso planejamento ampliar o repertório cultural dos 

nossos alunos, entendemos que poderá haver um intercâmbio maior com nossos 

estudantes se acolhermos e partirmos das expressões culturais que lhes são 

inerentes. Por isso, a fotografia foi abordada como forma de estímulo ao estudo de 

outras linguagens artísticas, no caso, a obra plástica e o ato cênico. Lembrando que, 

durante as aulas foram debatidos os diferentes fins do ato fotográfico – jornalístico, 
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documental, comercial, poético e, também, elementos técnicos do fotografar (luz, 

enquadramento, ângulo, resolução) oferecendo assim, subsídios para uma ação 

fotográfica mais consciente. 

Neste projeto que intitulamos Imagens em ação, além da fotografia, havia um desejo 

nosso de estimular os alunos a ampliarem suas possibilidades de contato e leitura 

da obra de arte plástica e corporal e buscar meios para sua ressignificação criativa. 

Esse diálogo com a obra, certamente foi ampliado pelo exercício de criação. Contato 

prolongado, suscitado pela necessidade de intimidade, necessária para a exploração 

de possibilidade de dizeres poéticos da narrativa fotográfica.  

Foi proposto aos alunos então, que pesquisassem livremente uma imagem - um 

desenho, uma pintura, uma escultura ou uma gravura. Diríamos que as noções 

trabalhadas nas aulas de História da Arte foram importantes neste momento, uma 

vez que forneceram uma ambientação, um repertório para esta busca.  

A partir dessa escolha foi pedido que elaborassem uma cena inspirada nesse texto 

visual e que deveria, posteriormente, ser ensaiada e registrada em três momentos 

fotográficos, dos quais a obra faria parte. Ou seja, os alunos deveriam compor uma 

sequência de quatro imagens, sendo que, uma delas, contaria com a imagem 

selecionada – em qualquer momento desta montagem - e as outras três fariam parte 

do texto visual elaborado pelo grupo, por meio da expressividade do corpo em cena. 

Os alunos poderiam se valer de vários recursos cênicos, desde a expressividade 

facial e corporal, cenário e figurino, bem como manipulação da imagem por software 

ou aplicativos.  

Durante todo o processo observamos grande empenho dos alunos em dar conta do 

intricado trabalho de se pensar um possível texto visual a partir de um texto visual 

preexistente. Ou seja, a obra escolhida pelo grupo. Diria Nogueira que: 

A leitura de uma obra é sempre uma obra em aberto. A leitura 
coletiva de uma imagem é um exercício de diálogo, de respeito a 
ideias diferentes, necessários ao desenvolvimento da capacidade 
ética e à construção de relações de autonomia moral (2004, p. 131). 

Embora apenas uma obra selecionada tenha sido abstrata - um Pollock -, podemos 

dizer que houve uma boa variedade de estilos artísticos levantados. Foram três as 
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escolhas escultóricas. Obras barrocas, renascentistas, românticas, impressionistas, 

obras das vanguardas europeias e algumas ilustrações. 

 

Imagem 1: Sequência inspirada na obra de: 
Jackson Pollock (1912-1956) 

No. 5 ,1948 
Óleo em fibra vulcanizada, 244 x 122 cm. 

Coleção Privada 

 

Na Imagem 1, alunos do curso de Eletroeletrônica relataram que, ao se depararem 

com a composição N◦ 5 de Pollock imaginaram um circuito elétrico cujo emaranhado 

de fios deveria ser ajustado. No entanto por um erro de manipulação, houve a 

explosão do laboratório e do próprio colégio. Interessante notar que a obra foi 

adaptada à realidade cotidiana dos alunos e que o exercício de expressão promoveu 

um momento catártico e simbólico para “destruir” a instituição que exige muito 

empenho do nosso corpo discente, por se tratar de um colégio público de 

excelência.  

COUTINHO entende ainda que essa aproximação da arte com a vivência cotidiana 

dos alunos é essencial: 

No momento presente, ter uma vivência com arte é aproveitar as 
situações que nosso meio e nosso contexto nos oferecem. 
Proporcionar vivências a outros sujeitos, como a nossos alunos, é 
oferecer condições para que essa situação possa acontecer, para 



 

 
CORTELAZZO, Patricia Rita; NITA, Mara R. Ferraro. Imagens em ação, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1964-1978. 

1969 

que eles possam vivenciar situações de contato com a arte em 
profundidade. É colocar-se ou colocá-los em situação propícia para 
uma interação efetiva com a diversidade de produções e de 
conhecimentos do campo artístico. Quanto mais vivências têm, mais 
possibilidades terão de acumular experiências de vida significativas 
com a arte. Desse modo, tanto as situações que visam à 
aproximação da arte do ambiente escolar quanto as situações que os 
levem ao encontro da arte em seus espaços de produção e de 
divulgação ampliam essas possibilidades (2004, p. 153). 

Este projeto inspirado em Pollock se contrapõe à leitura que normalmente fazemos 

da gestualidade e automatismo da sua caligrafia, bem como da sua afinidade para 

com os grafismos indígenas repletos de matéria bruta e natural. Fato que reforça a 

tese de que o ato da leitura é sempre um ato de criação, conforme nos explicita Eco 

(1976, p.40):  

Nesse sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fechada 
em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também 
aberta, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso 
redunde em alteração da sua irreproduzível singularidade, Cada 
fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada 
fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original. 

Talvez por isso vários grupos se pautaram numa explícita relação com o contexto 

escolar que vivenciam no cotidiano. A decepção com as notas culminaram na 

pintura O grito de Munch, por exemplo. 

Algumas narrativas partiram para um lado mais cômico, fantasioso, ou romântico. 

Enquanto outras penderam para o suspense ou para a contestação de ordem 

política ou social.  

Operários de Tarsila serviu de estímulo gerador para inúmeros projetos. Destacamos 

duas sequências, sendo que a primeira (Imagem 2), demonstra uma maior 

linearidade: os funcionários se aglomerando frente à fábrica. Já a segunda (Imagem 

3), compõe uma narrativa muda com uma solução menos previsível, que num certo 

sentido se confronta com o retrato “posado” do aglomerado de operários robóticos e 

tristes, desprovidos de grandes expectativas. Interessante notar que a primeira 

montagem fotográfica desta sequência remete à outra pintura de Tarsila, Segunda 

classe (1933).  
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Imagem 2: Sequência inspirada na obra de:  

Tarsila do Amaral (1886-1973) 
Operários,1933. 

Óleo sobre tela, 150 x 205 cm  
Palácio Boa Vista, Campos do Jordão (SP) 

 

 
Imagem 3: Sequência inspirada na obra de: 

Tarsila do Amaral (1886-1973) 
Operários,1933. 

Óleo sobre tela, 150 x 205 cm  
Palácio Boa Vista, Campos do Jordão (SP) 

. 

 



 

 
CORTELAZZO, Patricia Rita; NITA, Mara R. Ferraro. Imagens em ação, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1964-1978. 

1971 

Tarsila do Amaral foi a artista que mais inspirou nossos alunos – o que nos pareceu 

surpreendente. Seria por causa da sua candura e lirismo? Ou por conta da sua 

busca de identificação com o povo e com nossas raízes caipiras e  miscigenadas?  

Seu Abaporu rendeu uma cena de grande humor e teve recepção calorosa por parte 

dos expectadores (Imagem 4). O pé grande do indígena foi resultado de uma picada 

de um aracnídeo. Como em vários outros projetos o uso da computação gráfica teve 

papel determinante para a composição visual da cena, sendo esta também, uma 

característica do nosso público em questão: o domínio de tecnologias de 

manipulação de imagem e som. 

 
Imagem 4: Sequência inspirada na obra de: 

 Tarsila do Amaral (1886-1973) 
Abapuru, 1928 

Óleo sobre tela, 85 cm x 72 cm 
Museu de Arte Latino-americana (MALBA), Buenos Aires, Argentina 

 

Outro fato que nos chamou a atenção foram as tentativas de se imaginar os 

momentos preliminares da execução da obra em si, a exemplo da sequência 

envolvendo um retrato feminino de Renoir (Imagem 5). Este grupo imaginou a 
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modelo sendo escovada, o laço ajeitado no cabelo, a pose sendo definida e, enfim, o 

artista trabalhando. Notem a preocupação com a semelhança entre a modelo, o 

figurino e fundo da sequência e da obra original. 

 
Imagem 5: Sequência inspirada na obra de:  

Pierre-August Renoir (1885-1952)  
Portrait of Mademoiselle Irene Cahen d'Anvers, 1880 

Óleo sobre tela, 65 cm x 54 cm 
Foundation E.G. Bührle, Suiça 

 

 

De fato, muitos grupos optaram por produzirem seus figurinos e cenários de acordo 

com os indicativos das obras para ressaltar a questão de continuidade. Na imagem 6 

observamos uma bailarina na ponta do pé a executar um giro a partir do instante 

congelado pelo pintor no quadro. Suas companheiras de ensaio assistem e 

aplaudem a perfeição do movimento desenvolvido pela bailarina. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR756BR756&q=foundation+eg+b%C3%BChrle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrTBINlXiBHGSy8xSDLTks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz8PAEN4ldE7AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_3bqGhMbVAhXED5AKHeoiB8QQmxMIjQEoATAQ
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Imagem 6: Sequência inspirada na obra de: 
Steve Hanks (1949) 

The spot light of the Sun, s/d. 
Aquarela, 36,83 x 45,72 cm 

Canadá 
 

Interessante também, a variedade de criações cênicas, fomentada pelos exercícios 

de expressão corporal e jogos teatrais realizados no decorrer do semestre. Criações 

realçadas pela preocupação com os figurinos e cenários, conforme as sequências 

das imagens 7 e 8, com o desejo de ambientar a cena o mais próximo possível da 

imagem original, além da expressividade evidenciada.  

Camargo (1998, p. 48) chama a atenção para o fato de que a sugestão de potencial 

narrativo da imagem se dar não apenas pela expressividade da fisionomia e da 

postura corporal das personagens, mas também por “vários recursos visuais, como o 

ângulo de enquadramento, a perspectiva, a presença maior ou menor cenário, jogo 

de luz etc”.  
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Na Imagem 7 a personagem feminina está debruçada no parapeito da janela 

enquanto aprecia uma serenata. Quando sai para a rua para encontrar o amado, sua 

mãe aparece esbravejando com uma panela na sacada. 

 
Imagem 7: Sequência inspirada na obra de: 

Daniel Ridgway Knight (1839-1924) 
 A Pensive Moment, s/d 

Óleo sobre tela, 57,8 x 77,5 cm. 
Paris 
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Imagem 8: Sequência inspirada na obra de: 

Johannes Vermeer (1632-1675) 
Menina que lê uma carta com a janela aberta, 1657-1659 

Óleo sobre tela, 83 cm x 64,5 cm 
Pinacoteca dos Mestres Antigos, Dresden, Holanda.  

 

A sequência inspirada em Vermeer (Imagem 8) a leitura da carta desperta uma 

reação de grande potencial dramático por parte da protagonista, que a rasga e 

acaba se matando com um punhal no último quadro. 

Avaliamos que a grande maioria das 40 narrativas visuais teve um potencial 

imaginativo bastante satisfatório, sendo esta uma meta excelente para um trabalho 

com tempo e espaço restritos. Nesse sentido acreditamos que atingimos nosso 

maior objetivo neste Projeto Interdisciplinar, que foi promover um dialogo cênico com 

a obra de arte visual capturado pela lente fotográfica, buscando uma produção de 

sentido, de maneira inusitada e criativa. Segundo Osborne, a apreciação de 

qualquer obra é progressiva: “à medida que aumenta a familiaridade chegamos a 

conhecer melhor a obra, nossa intromissão nela aumenta, vemos mais nela, 

tornamo-nos mais plenamente conscientes dela, nossa experiência dela se 

enriquece” (1978, p. 177). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_dos_Mestres_Antigos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dresden
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O resultado foi, de fato, tão satisfatório, que a Direção subsidiou as impressões com 

boa qualidade para montarmos uma exposição na Semana do Ensino Médio e 

Técnico – SeEMTec – que ocorreu no Centro de Convenções da UNICAMP em 

2016 e contou com mais de 1000 inscritos. Enfim, ações educativas similares a esta, 

ajudam a promover espaço para apropriação, criação de sentidos e coautoria da 

aprendizagem em arte.  

 
Imagem 9: Exposição realizada na SeEMTec 2016 

Centro de Convenções da UNICAMP 
Campinas (SP) 
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Imagem 10: Exposição SeEMTec 2016 
Centro de Convenções da UNICAMP 

Campinas (SP) 

 

Da mesma forma como iniciamos este artigo, o encerramos com uma reflexão de 

Bachelard sobre a leitura da poesia, igualmente transferível para a leitura da obra de 

arte:  

Como o poeta ousa escrever um devaneio extremo, é indispensável 
que o leitor tenha a ousadia de lê-lo até uma espécie de além dos 
devaneios do leitor, sem reticências, sem preocupação com 
“objetividade”, acrescentando, inclusive, se puder, sua própria 
fantasia à do escritor (1996, p. 197). 
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