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RESUMO 

 
Esse projeto se baseia nos parâmetros de uma proposta metodológica qualitativa de 

estudo. Buscou-se analisar o papel do professor na abordagem educacional com a 

temática tridimensional, relacionando as práticas de releitura e de reprodução. 

Buscou-se compreender a partir do estudo e da contextualização, como esse 

processo metodológico ocorre dentro da sala de aula e sua relação direta com a 

capacidade criativa dos alunos. E como essa metodologia pode ser abordada no 

ensino da arte, através da Abordagem Triangular desenvolvida por Ana Mae 

Barbosa. 

Palavras-chave: Abordagem Triangular. Arte. Releitura. 
 
 
TRIDIMENSIONAL APPROACH OF WORKS OF ART FROM COLD PORCELAIN 

 
ABSTRACT 
 
 
The present work is based in parameters of a qualitative methodological proposal. 

Was analyzed the function of the teacher in the educational approach in the three-

dimensional themes, relating the rereading practice and reproduction practice. Was 

wanted understand, from the study and contextualization, how this methodological 

process occurs within the classroom and its direct relationship with the student’s 

creative abilities, and how this methodology can be approached in the arts education, 

through the Triangular Approach developed by Ana Mae Barbosa. 

Key-Words: Triangular Approach.  Arts. Rereading.   



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Na história da humanidade, o fazer artístico e, posteriormente, o ensino das 

artes, é um importante elemento de desenvolvimento dos seres humanos. No 

entanto, no ensino escolar, muitos alunos não sabem o real motivo de aprender 

sobre a história da arte, situação que reflete por vezes a opinião geral da sociedade 

acerca do ensino de arte. Muitos indivíduos acreditam que o fazer artístico na escola 

remete apenas ao ato de pintar e desenhar, associando, genericamente, arte como 

entretenimento. 

Entretanto, cientificamente, é claro que o ensino de arte envolve vários 

processos criativos que corroboram no processo de conhecimento do próprio ser. O 

ensino de arte é diversificado, envolvendo linguagens e manifestações artísticas 

diversas, que envolvem tanto as artes plásticas, como a dança, a música, o teatro e 

o cinema, proporcionando um maior desenvolvimento na formação dos alunos 

quanto à criatividade, coordenação motora, trabalhos em equipe. Dessa maneira, 

beneficia o rendimento escolar, proporcionando maior qualidade no ensino, gerando 

indivíduos críticos, pensantes, reflexivos e possíveis transformações sociais. 

 Ao longo da história, a palavra arte sempre foi associada a algo complexo, 

difícil de ser entendida, carregada de elementos tidos como sobrenaturais e com 

grande poder de culto individual e subjetivo, devido sua “aura” intocável. No entanto, 

Walter Benjamin, em seu ensaio intitulado A obra de arte na era de sua 

reprodutividade técnica publicado em 1936, ao analisar as transformações no fazer 

artístico após o início do século XX, observa que a obra de arte sempre foi 

reprodutível, pois tudo que é criado e produzido pelos homens, pode ser “imitado”, 

“copiado” ou reproduzido por outros homens. Em sua perspectiva, com o advento de 

novas tecnologias, como a fotografia e o cinema, o conceito tradicional de arte foi 

colocado em questionamento, perdendo, sobretudo, seus elementos de culto e 

adoração. 

Com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela 
primeira vez na história, de sua existência parasitária, destacando-se 
do ritual: Á obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução 
de uma obra de arte criada para ser reproduzida. A chapa 
fotográfica, por exemplo, permite uma grande variedade de cópias; a 
questão da autenticidade das cópias não tem nenhum sentido. Mas, 
no momento em que o critério da autenticidade deixa de aplicar-se à 
produção artística, toda a função social da arte' se transforma. Em 
vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: a 
política (BENJAMIN, 1987, p. 171-172). 
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 Nesse sentido, a obra de arte perde seu caráter unitário, podendo ser 

concebida e reproduzida em série. Benjamin (1987) destaca que anteriormente as 

obras de arte eram produzidas para serem cultuadas individualmente e 

espiritualmente. Todavia, com a reprodutibilidade técnica na modernidade, passou a 

ser exposta ao público, assumindo novas funções, entre elas sociais e políticas, 

mas, também, uma função artística. 

 Desse modo, se o conceito de arte e a produção artística se transformam no 

decorrer dos séculos, assumindo uma nova função na contemporaneidade. O ensino 

de arte também se modifica, adquirindo nova práxis no desenvolvimento intelectual e 

criativo dos indivíduos, podendo ser apreendida, apropriada, desfrutada e 

principalmente, produzida por qualquer pessoa. Por esse viés, é possível observar 

que cada sujeito pode ter uma ideia sobre o que é arte, afinal, quem nunca fez um 

desenho, mexeu com tintas, ouviu uma canção, assistiu a uma peça teatral ou a um 

filme. O contato com a arte deve ser algo magnífico e prazeroso, contribuindo para o 

a felicidade do ser humano. Contudo, a função da arte não é apenas de entreter, 

mas de gerar questionamento e reflexão na sociedade. 

Para tanto, é necessário à adoção de uma metodologia de ensino em artes. 

Dessa forma, esse trabalho se baseia na metodologia desenvolvida por Ana Mae 

Barbosa (1994), que afirma que o ensino da Arte deve seguir a metodologia 

Triangular, sendo composta pela História da Arte, pela leitura da obra de arte e pelo 

fazer artístico.   

Para trabalhar a Abordagem Triangular, é necessário compreender que as 

Artes Plásticas é o conjunto das artes voltadas para o visual, também chamada 

Artes Visuais. É a partir das Artes Plásticas que o artista pode demonstrar e 

expressar seus pensamentos, questionamentos e inquietudes através das imagens. 

As manifestações artísticas e visuais nasceram basicamente junto com o surgimento 

do homem. O homem pré-histórico já desenhava nos interiores das cavernas, 

utilizando elementos da natureza como carvão, gordura, sangue, desenvolveram a 

chamada arte rupestre. Que no decorrer dos séculos foi se transformando. 

É crucial que no processo de ensino, os alunos saibam onde surgiu 

determinada técnica, movimento artístico e como os artistas relacionavam-se com o 

contexto histórico no qual estavam inseridos. Sendo assim, a partir da 

problematização e contextualização da história da arte, os alunos compreenderam 

que cada obra tem um sentido, não sendo por acaso que o artista representou 
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determinado elemento ou objetivo, mas que estava inserido dentro de um estilo ou 

técnica proveniente de um movimento específico. 

Nesse processo de ensino, é necessário que os alunos também aprendam 

sobre as cores primárias, secundárias e terciárias. Consigam diferenciar e construir 

objetos bidimensionais e tridimensionais. Saibam separar elementos, fazer recortes, 

colagens e dobraduras, entre outros. Além disso, é fundamental que no ensino 

aprendam a ler as obras de arte, somente assim, conseguiram questioná-las e 

dialogar com as mesmas, através de releituras, por exemplo. Desse modo, os alunos 

iram ampliar suas visões de mundo, aumentando sua capacidade criadora e seu 

conhecimento científico. 

Portanto, o presente trabalho propõe abordar e refletir sobre questões 

teóricas e metodológicas relacionadas ao estudo e ensino da arte a partir de 

releituras tridimensionais de obras de artes realizadas por estudantes em oficinas de 

arte. Nesse sentido, o objetivo no decorrer das sessões é desenvolver habilidades e 

conhecimentos a partir da Abordagem Triangular, explorando obras de arte de 

artistas nacionais, logo após, a partir da prática da releitura, criar oportunidade de 

livre experimentação nos alunos, finalizando com a compreensão, relacionando as 

transformações do bidimensional para o tridimensional nos aspectos do fazer 

artístico do aluno. Outro objetivo central é entender como esses alunos concebem 

visualmente uma releitura de obra de arte no contexto escolar e se entendem a 

imagem visual como uma fonte geradora de significados e que, por essa razão, deve 

ser explorada e decodificada em todas as suas possibilidades de interpretação e 

compreensão.  

Para tanto, foi necessário desenvolver uma abordagem tridimensional prática, 

ou seja, um exercício de releitura visual, por meio da observação de imagens 

bidimensionais dentro da abordagem triangular. Após a realização da etapa prática 

no qual foi necessário esclarecer que o simples fato de modificarem as obras de arte 

que foram tomadas como base para a releitura, não é suficiente para que eles 

possam desenvolver de maneira significativa seus processos teóricos e criativos. É 

necessário além da parte prática, contextualizar e conceitualizar a obra de arte e o 

exercício da releitura, construindo uma metodologia capaz de abranger tanto os 

elementos práticos como teóricos dentro do ensino de arte na contemporaneidade. 
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2.DESENVOLVIMENTO 

2.1. Desenvolver habilidades e conhecimentos a partir da Abordagem 

Triangular, explorando obras de arte de artistas nacionais, entre eles Aldemir 

Martins, Almeida Júnior, Candido Portinari, Heitor dos Prazeres e Tarsila do 

Amaral. 

 

Na atualidade, é possível trabalhar com um leque de conteúdo e fontes 

diversificadas no ensino e na pesquisa de Arte. Porém, a maneira que se 

desenvolve os conhecimentos e as habilidades nas escolas quase sempre se finda 

simplesmente com os alunos recebendo os conteúdos que foram propostos, apenas 

como receptáculos vazios que precisam ser preenchidos de conhecimento, no qual 

os professores muitas vezes deixam de explorar conteúdos práticos e de criatividade 

com os estudantes, trabalhando apenas com o que é proposto nos livros de ensino 

de arte. Ana Mae Barbosa (1978) ao defender que os novos métodos de ensino de 

arte não são apenas resultantes simplesmente da junção da Arte com a Educação, 

muito menos de sua oposição, observa que é necessário um processo de 

interpretação findado entre eles. 

Desse modo, o trabalho ao propor uma abordagem tridimensional de 

releituras de obras de arte, a partir da porcelana fria, além de contribuir nas 

reflexões teóricas acerca do conteúdo de arte, passou a instigar os processos 

criativos dos alunos no fazer artístico. 

 No ensino escolar, o aluno poderá desenvolver suas competências estéticas e 

artísticas nas diversas modalidades da área das Artes Visuais, seja para produzir 

trabalhos individuais ou coletivos, quanto para que possa progressivamente, 

apreenderem os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da 

história. 

 Nesse sentido, a abordagem tridimensional foi realizada com alunos das 

oficinas de Biscuit, com idade de 8 a 12 anos, no espaço CAC (Centro de Ação 

Cultural) da prefeitura de Maringá. O projeto trouxe como foco a exploração de obras 

de arte especificamente nacionais. A ideia de trabalhar com a Arte brasileira e com 

obras modernistas, foi no sentido de incentivar à brasilidade no ensino de Artes, que 

muitas vezes se restringe aos movimentos de vanguardas da Europa.  

Na abordagem supracitada, foram trabalhados artistas como Tarsila do 

Amaral, Cândido Portinari, Almeida Junior, Aldemir Martins, entre outros. Contudo, o 

enfoque principal foi acerca do movimento modernista, compreendido como crucial 
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na ruptura dos paradigmas da arte acadêmica e clássica no Brasil. Para os 

intelectuais e artistas ligados ao movimento, era preciso repensar tanto a história, 

como a produção artística do país, construindo, especialmente, uma visão e uma 

linguagem descolonizada das representações clássicas e acadêmicas europeias, as 

quais não refletiam a realidade nacional. 

Surgindo como um forte movimento de reinvindicação de uma identidade e 

cultura nacional a partir da adoção de um nacionalismo crítico. O movimento 

transformou a história das artes no Brasil, a partir na década de 1920, 

principalmente, após a Semana de Arte Moderna de 1922. Conjuntura que 

possibilitou que a produção artística e cultural passasse a representar questões 

comuns aos brasileiros, dialogando com temáticas ligadas a população, na busca 

pela brasilidade, permitindo maior percepção e apreciação da realidade nacional. 

Nesse sentido, o enfoque proposto como conteúdo foi uma busca para 

entender os níveis de aprendizagem dos alunos nos domínios do conhecimento 

artístico e estético do conteúdo, e como o processo de criação auxiliaram os alunos 

a desenvolverem suas releituras. Nessa perspectiva, Brasil (1997) ao analisar o 

processo de criação dentro dos Parâmetros Curriculares de Arte conclui que:  

O estudo, a análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto 
para o processo pessoal de criação dos alunos como também para 
sua experiência estética e conhecimento do significado que ela 
desempenha nas culturas humanas (BRASIL, 1997, p. 49). 

O ensino de Arte, muitas vezes é pensado por alguns professores e gestores 

do Ensino Básico, como um momento de lazer e descontração dos alunos, o qual 

pode ser resumido muitas vezes na produção de cartazes para datas 

comemorativas, murais para festas escolares, entre outros. As atividades práticas 

nem sempre são trabalhadas no contexto do conteúdo, são atividades aleatórias 

utilizadas como “passatempo” para o aluno descarregar as tensões das horas 

dedicadas nas disciplinas julgadas indispensáveis na formação de seu 

conhecimento científico.  

Na perspectiva de Ana Mae (2008) “a arte tem conteúdos específicos a 

oferecer [...] o aprendizado artístico compreendia mais do que a habilidade de utilizar 

materiais de arte” (BARBOSA, 2008, p.80). Para a autora, o papel do professor deve 

ser ativo e exigente e não simplesmente um fornecedor de materiais e/ou um apoio 

emocional. 
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Partindo desse princípio, a autora propõe uma metodologia no ensino das 

artes baseada na Abordagem Triangular. Essa proposta é composta por três pilares, 

sendo representada por um triângulo, onde na base temos a história da arte ou a 

contextualização de um lado e a leitura da obra do outro, e no ápice do triângulo 

temos o fazer artístico.  

 
IMAGEM 1. 

 
 

Primeiramente, a autora propõe que a contextualização, a partir da história da 

arte deve auxiliar na compreensão do momento histórico que o artista produziu sua 

obra. No qual, devemos observar quais manifestações sociais e culturais dialogavam 

com o fazer artístico da época e como essas questões e elementos influenciaram 

determinado artista e como essas características foram incorporadas por ele em sua 

obra.   Através dessa abordagem, o aluno passa a adquirir um novo olhar para a 

leitura e, posteriormente, para a releitura que irá realizar. A contextualização auxilia 

o estudante a perceber a importância de salvaguardar o patrimônio artístico, 

despertando sentimentos de respeito e desejo de conservação do mesmo. 

Posteriormente, a leitura da obra engloba tanto elementos estéticos, como 

também deve gerar uma visão crítica, tanto de apreciação, como de percepção, por 

parte do aluno. O professor ao auxiliar nesse processo, deve fazer com que os 

alunos expressem sua impressão da obra a partir dos seus conhecimentos que 

foram adquiridos pela contextualização de suas percepções e sensibilidades.  

Por fim, o fazer artístico é o momento em que os estudantes assumem a 

figura do artista, quando advindo da leitura da obra e da sua contextualização. O 

aluno é capaz de fazer a sua versão original e não apenas uma cópia. 
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Como educador, o professor deve perceber a educação a partir da LDB 

9.394, tendo como referência seu artigo 2º, que prevê que a finalidade da educação 

é desenvolver em sua plenitude os indivíduos, preparando-os para o exercício da 

cidadania. Nesse processo, para que os alunos se tornem conscientes, é necessário 

fazer com que se tornem perfeitamente capazes de interpretar o universo com 

criticidade e autonomia. 

Ao conhecer e desenvolver a abordagem triangular, o professor está 

mudando a prática docente, principalmente em Artes, pois concomitantemente, é 

utilizado imagens no ensino e na educação, portanto, não se entende a Abordagem 

Triangular como ações distantes ou desconexas, mas, como práticas dialogantes, 

pois, ao mesmo tempo em que o aluno faz a leitura da imagem, ele está 

contextualizando e produzindo. Sendo esse momento decisivo, pois ao acionar sua 

criatividade, tendo como base os princípios teóricos, o aluno passa a produzir com 

originalidade, carregado de toda temática que circunda o conteúdo que está sendo 

estudado.  

 

2.2. A partir da prática da releitura, criar oportunidade de livre experimentação 

nos alunos. 

 

Ao analisarmos o processo de releitura no ensino de Arte, podemos concluir 

que existe um grande equívoco em comparar o conceito de releitura com cópia. O 

intuito desse trabalho não é de condenar a prática da cópia, mas de demonstrar 

que o conceito de releitura pode adquirir outro significado, de acordo com a 

perspectiva metodológica de cada docente ou pesquisador. Por essa ótica, Rangel 

(2004) enfatiza que:  

A cópia também é um recurso didático possível, porém distinto da 
releitura, que requer não copiar a obra escolhida, mas recriá-la sob 
um novo olhar do observador, e não somente do artista (RANGEL, 
2004, p. 34). 

 A autora ao propor um novo olhar de apreensão acerca da obra original, 

salienta que a releitura é uma leitura mais minuciosa, no qual o observador procura 

se atentar a possíveis aspectos que ainda não foram lidos anteriormente, 

possibilitando a criação de uma nova produção artística, como o proposto nesse 

trabalho, uma nova representação a partir do olhar tridimensional.  
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Por esse viés, é possível afirmar, que a partir do fazer artístico, a releitura 

significa refazer e criar uma nova obra, podendo acrescentar ou retirar algum 

elemento, ou seja, não é uma cópia, pois o princípio básico de uma cópia é buscar 

reproduzir fielmente o modelo original. Quando o aluno passa a reler uma obra 

visual, ele adquire novos conhecimentos sobre o artista e sobre o contexto histórico, 

criando uma nova visão. 

 O produto final de uma releitura pode remeter ou não a obra que foi escolhida. 

Nesse processo de criação é importante problematizar questões como visão de 

mundo, experiências, olhar crítico, entre outros. Elementos que contribuem para que 

haja um processo de internalização do aluno, nesse sentido, é importante “que o 

professor não exija representação fiel, pois a obra observada é suporte interpretativo 

e não modelo para alunos copiarem” (BARBOSA, 1999, p. 107). 

 O desejo de proporcionar uma nova experiência artística para os alunos de 

Biscuit levou ao desenvolvimento de um projeto que integrasse esses alunos à 

própria obra, fazendo-os sentir-se parte dela e, a partir desse momento, construir 

sua própria interpretação. Ao propor essa nova proposta de experimentação, os 

estudantes passaram a interiorizar as emoções das obras retratadas. 

 Essas obras analisadas e estudadas ganharam uma nova representação, 

retornando como um objeto tridimensional. Trabalho desenvolvido a partir de 

técnicas e conceitos de releitura, cópia e contexto histórico. Ao executarem o 

processo de releitura, o que se buscou internalizar, principalmente em cada aluno, 

foi seu fazer artístico e sua capacidade criativa. A partir da interpretação de leitura 

da imagem, ocorreu a possibilidade não só de adentrarem no universo de cada 

quadro e artista, mas de experimentarem e reproduzirem tais sensações 

apresentadas nas obras. 

 Essa transmutação ofereceu aos alunos possibilidades de refletirem e 

exteriorizarem seus sentimentos devido à subjetivação desencadeada pelo 

experimento artístico. A importância está em todo o processo, desde a teoria até a 

prática. E a relevância do aprendizado não consiste apenas na apreensão de 

conceitos artísticos, mas no aprendizado que se dá durante a experiência, 

experimentar para construir significados. Nessa perspectiva Fayga (2016) afirma: 

A criação se desdobra no trabalho porquanto este traz em si a 
necessidade que gera as possíveis soluções criativas. Nem na arte 
existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico 
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como trabalho, como um fazer intencional produtivo e necessário que 
amplia em nós a capacidade de viver (FAYGA, 2016, p. 31). 

 Portanto, o aluno enxerga e constrói sua interpretação livre de julgamentos e 

pré-conceitos. Visualizando melhor o artista, pois decifram sua essência em seu 

trabalho com um olhar ingênuo e despretensioso, no entanto, crítico. Sua leitura 

individual o leva a submergir no mundo da obra, que é a própria essência do artista.  

 

2.3. Realizar releituras no campo tridimensional com a porcelana fria e 

compreender e relacionar as transformações do material bidimensional, 

precisamente nos materiais didáticos, para o tridimensional nos aspectos do 

fazer artístico dos alunos. 

  

Como destacou Benjamin (1987), no decorrer da história, a obra de arte 

sempre foi suscetível de reprodução e cópia. “Essa imitação era praticada por 

discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e 

finalmente por terceiros, meramente interessados no lucro” (BENJAMIN, 1987, p. 

166). Desse modo, é totalmente justificável a realização desse trabalho a partir da 

Abordagem Tridimensional.  

As releituras realizadas pelos alunos trouxeram um novo olhar acerca da arte. 

No entanto, é necessário salientarmos a necessidade de estarmos sempre ciente de 

que essas obras que foram reproduzidas atuaram principalmente no processo 

criativo dos alunos, os quais conseguiram modificar suas próprias noções de arte de 

modo admirável. Nessa perspectiva, Barbosa (2014) enfatiza: 

Para os que trabalham com arte é tão óbvia a importância da arte na 
vida e, portanto, em qualquer forma de institucionalização da vida, 
como a escola, que fico atentada a dizer apenas: Se a arte não fosse 
importante não existiria desde o tempo das cavernas, resistindo a 
todas as tentativas de menosprezo (BARBOSA, 2014, p. 27). 

 Portanto, é na atuação do professor que ocorre o momento em que, 

efetivamente, se realiza a mediação pedagógica e acontece a aprendizagem dos 

alunos, que são deslocados em contato com o objeto do conhecimento através do 

exercício da Abordagem Triangular. 

 Desse modo, a partir dessa metodologia, é necessário que os estudantes 

tenham um maior interesse em aprender, pois além de conhecerem novos contextos 

e materiais para a elaboração das releituras, foi necessário que executassem de 
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modo prático suas propostas, no qual tiveram que memorizar, analisar, 

compreender, aplicar, sintetizar e avaliar os melhores caminhos para a execução. 

 
IMAGEM 2.                                                            IMAGEM 3. 

 
IMAGEM 2: Tarsila do Amaral; Abaporu, 1928, óleo sobre tela, 85 cm x 72 cm. 
IMAGEM 3: Reprodução Tridimensional da obra Abaporu, porcelana fria, 2017. 

 Ao analisarmos a abordagem realizada a partir da obra de Tarsila do Amaral, 

o Abaporu, é notável que o aluno poderia ter reproduzido a obra de maneira mais 

livre. Antes da execução foi discutido o conteúdo referente ao contexto histórico e 

sobre o período em que a obra foi criada, de maneira que ele pudesse internalizar o 

conhecimento. Porém, a única proposta que ele conseguiu colocar em prática, foi à 

cópia ou “imitação” da obra, sem que houvesse uma criação própria ou uma releitura 

inédita. 

Contudo, mesmo o Fazer Artístico sendo um dos pilares da Abordagem 

Triangular, no qual o aluno se torna o artista de sua própria criação, não sendo 

executado em sua plenitude. O propósito do trabalho não é apenas de analisar se o 

aluno criou algo inovador ou não, mesmo tendo feito uma cópia de todos os 

elementos que compõem a obra, é demonstrar que a partir de suas percepções ele 

pode executar o conteúdo livremente, demonstrando que aprendeu.  

 O simples fato de compreenderem e analisarem a obra Abaporu, tornaram os 

alunos mais suscetíveis a um novo ideal a respeito da arte. Pois, ao conhecerem a 

história por de trás da obra e compreenderem os reais motivos de determinado 

elemento possuir formas irregulares, se tornando uma crítica sociocultural, por 

exemplo, pode transformar a visão do aluno, transformando sua visão de mundo. 
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O quadro O Lavrador de Café, pintado por Candido Portinari é considerado 

uma das obras mais famosas e importantes de sua carreira. A partir dessa obra, foi 

contextualizado o fato do pintor ter representado um trabalhador negro, típico das 

fazendas de café do início do século XX, com uma enxada nas mãos em meio as 

grandes carreiras de café ao fundo.  

IMAGEM 4.                                                               IMAGEM 5. 

 
IMAGEM 4: Candido Portinari; O Lavrador de Café, 1934, óleo sobre tela, 100 cm x 80 cm. 

IMAGEM 5: Releitura Tridimensional da obra O Lavrador de Café, porcelana fria, 2017. 

Foi abordado o fato de Portinari ter representado os braços e pés maiores que 

o resto do corpo, o que demonstra a criticidade da obra. Essa deformação das 

figuras eram traços marcantes do artista, o qual questionava a necessidade de 

valorizar o trabalhador negro e, ao mesmo tempo, demonstrar qual a função do 

mesmo na sociedade. De maneira dramática e comovente, o pintor buscou 

denunciar a real condição dos negros na sociedade brasileira. Ao contextualizar a 

obra, o aluno que escolheu trabalhar com a pintura, relatou o fato da árvore 

decepada ao lado do lavrador, simbolizando o desmatamento que já começava 

naquela época devido ao desenvolvimento do país. 

 Ao trabalharmos com questões relacionadas ao desmatamento, exploração 

do ser humano, o trabalho rural e escravo, os alunos puderam compreender as 

intenções do artista e sua crítica. O aluno relatou que sua impressão foi de que o 

homem negro servia apenas para o trabalho duro, sendo valorizados somente os 

donos dos grandes cafezais. O estudante quis demonstrar a partir de sua releitura 
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que as mãos do trabalhador eram enxadas, destinadas apenas ao trabalho, e seu 

semblante retrata o cansaço do trabalho árduo e a vida dura desses sujeitos. 

A terceira obra apresentada é o Gato Azul III de Aldemir Martins, que faz 

parte de uma série que retrata gatos. A contextualização foi desenvolvida a partir da 

vida do pintor, demonstrando que diferente da produção social de Portinari, a obra 

selecionada de Martins não apresenta limites claros para o exercício de criação do 

artista. O artista trabalhava com inúmeras técnicas, desde a pintura, passando pelo 

desenho, gravura, cerâmica e escultura. A influência do modernismo em sua obra é 

utilização das cores como expressão. 

A partir desses princípios, podemos notar que sua produção era mais 

preocupada com a cor do que com a forma, na busca em construir seus espaços a 

partir da energia colorística que o habita, se dedicou a representar temáticas 

relacionadas ao Nordeste brasileiro. Aldemir Martins pode ser compreendido como 

um cubista, sem perder a subjetividade poética ao construir e desconstruir espaços 

na tela. A cor era o mais importante, sem se preocupar com a repetição dos temas. 

IMAGEM 6.                                                 IMAGEM 

7.  
IMAGEM 6: Aldemir Martins; Gato Azul III, acrílica sobre tela, 1987, 55 cm x 46 cm. 

IMAGEM 7: Processo do esboço e Releitura Tridimensional da obra Gato Azul III, 
porcelana fria, 2017. 

Na leitura da imagem, o aluno buscou descrever seus sentimentos a partir 

das lembranças de um sonho. Segundo o estudante, esse sonho se repetia com 
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frequência a um longo tempo. Por mais que o aluno não tivesse tanta afinidade com 

gatos, ele buscou recriar a obra a partir de sentimentos lúdicos, com suavidade e 

leveza, como as nuvens que representou. No lugar do gato, colocou um cachorro, 

demonstrando seu gosto pessoal. O cachorro possui um chifre de unicórnio, 

justamente por retratar a ludicidade e a lembrança que tinha de seus sonhos. Após a 

experimentação e o fazer artístico, foi possível observar que o aluno internalizou as 

emoções da obra que retratou. 

Por fim, a última obra escolhida para essa análise foi Saudade de Almeida 

Júnior, a qual foi contextualizada de maneira diferente. Sem que os alunos 

soubessem o nome da obra, foram feitas indagações referente aos elementos 

presentes na imagem, como expressão, vestimenta, ambiente, entre outros. A partir 

dessa problematização, os estudantes buscavam se aproximavam do nome original 

da obra. Enquanto tentavam adivinhar o nome, várias possibilidades de 

interpretação surgiam. 

IMAGEM 8.                                                  IMAGEM 9. 

 
IMAGEM 8: Almeida Júnior; Saudade, 1899, óleo sobre tela, 197 cm x 101 cm. 

IMAGEM 9: Processo do esboço e Releitura Tridimensional da obra 
Saudade, porcelana fria, 2017. 
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Após chegarmos ao nome Saudade, uma nova contextualização fora 

realizada. No qual foi possível demonstrar que o artista buscou representar em sua 

pintura o sofrimento e os sentimentos de uma mulher simples, que podemos notar 

pelas roupas e o ambiente na qual está inserida. Um ponto relevante de destaque da 

obra é que o artista buscou representar as emoções, característica não muito 

comum na época, no entanto, o pintor buscou valorizar e registrar os sentimentos de 

uma classe social que não pertencia à elite. 

Na leitura da obra, o principal elemento que foi abordado pelo aluno, foi o 

rosto da mulher, com os olhos comprimidos, que denota uma expressão de grande 

tristeza ou de saudade. Ao representar o sentimento de saudade em sua releitura, o 

aluno recordou-se do sofá de sua avó, e que os seus melhores momentos de 

aconchego e conforto pertenciam a aquele espaço.  

No fazer artístico, o aluno utilizou-se de muita criatividade e representou o 

conforto do sofá de uma maneira melancólica e cheia de recordações. Trazendo 

consigo as lembranças do sofá amarelo e todo contexto pessoal que envolve sua 

relação com a avó. 

Dessa forma, ao elencarmos a Abordagem Triangular com o ensino de arte, 

foi possível associar a contextualização, a leitura da obra e o fazer artístico. No qual, 

todos esses conhecimentos adquiridos a partir da teoria e da prática corroboraram 

para o desenvolvimento da capacidade criativa de cada aluno. Essa proposta de 

metodologia adotada buscou trazer um novo olhar para os estudantes, que 

normalmente estão acostumados somente a trabalharem com elementos a partir do 

bidimensional nos materiais didáticos, livros, entre outros. 

É necessário alfabetizar o olhar, por vezes os alunos necessitam da prática 

para conseguirem visualizar o contexto da obra, as formas, as cores e a textura. O 

contato com materiais diversos possibilita o reforço desta alfabetização. O que se 

buscou ao trabalharmos com essa tríade foi gerar nos alunos uma visão além da 

obra bidimensional, onde imaginação e prática dialogassem constantemente. Nesse 

sentido, Rangel (2004) observa que é necessário associar tanto a parte prática como 

a teórica no ensino de arte: 

Na Proposta Triangular a releitura pertence ao eixo Fazer Artístico. 
As aulas de Arte pertencem estar quase sempre associadas ao 
Fazer Artístico, à produção de trabalhos práticos. Os próprios alunos 
estranham quando elaboramos uma aula apenas teórica. A produção 
faz parte, mas não deve ser o único momento de uma aula de Artes 
(RANGEL, 2004, p.45). 
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É através dessas aulas que os alunos passam a ter uma representação e 

uma interpretação pessoal de vivências na linguagem visual. É a partir do fazer 

artístico que os alunos descobrem as possibilidades e suas limitações expressivas. 

Cabe ao professor buscar harmonizar os conhecimentos e métodos para que o 

aluno construa seu conhecimento. 

 

3.CONCLUSÃO 

 

Ao utilizarmos uma nova metodologia de ensino, como a supracitada, faz-se 

necessário que a prática pedagógica seja bem fundamentada. É preciso ter 

coerência entre os conteúdos e a metodologia, é necessário ter domínio e coerência 

do assunto abordado. É fundamental planejar e reavaliar constantemente nossa 

prática docente no ensino da Arte. Porém, essa abordagem realizada no projeto de 

releitura não é um único caminho metodológico existente. A releitura é uma nova 

possibilidade de leitura, independentemente de criação, de produção de uma obra, 

releitura é uma maneira de reeducar o olhar artístico do aluno. 

Por essa razão, não devemos discriminar a cópia, mas demonstrar que todo 

conhecimento histórico e cultural é primordial no ensino das artes. É necessária a 

realização da alfabetização do olhar desses estudantes, possibilitando uma nova 

visão crítica em relação a tudo que os rodeia. Não ser críticos somente com a arte, 

mas com todo o contexto no qual estão inseridos. A associação dos elementos 

propostos durante toda uma educação formal faz com que os estudantes muitas 

vezes se engessem em uma determinada opinião, e o objetivo final desse trabalho 

foi de desconstruir esses paradigmas, de que a arte e o fazer artístico constroem um 

conhecimento científico. 
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