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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa aborda o ensino de Artes Visuais a partir dos elementos gráficos 

envolvidos na construção de um livro. O trabalho é iniciado com um panorama da 

história do livro, assim como a apresentação dos seus elementos textuais e físicos, 

em paralelo, é apresentada uma correlação com os elementos da linguagem visual, 

indicando alguns processos artísticos que podem ser trabalhados em sala de aula. 

Em um segundo momento são apresentados alguns artistas que usam os elementos 

gráficos em seus processos e produções, logo, são expostos dois trabalhos de cada 

artista com a análise das técnicas utilizadas na criação. Por fim, são apresentadas 

propostas de aulas de Arte, com base na pesquisa anterior. 

 

 

Palavras-Chave: Livro; Projeto editorial gráfico; Ensino de Arte; Artes Visuais; 

Estruturação de aulas; 



 

ABSTRACT 

 

 

This is a study about Visual Arts’ Teaching based on the graphic elements 

used on the process of creating a book. The research starts with an overview of the 

book history, introducing also its physical and textual elements. At the same time, the 

study shows a correlation with elements of visual language, indicating some artistic 

procedures that can be instructed in the classroom. Afterwards, the study introduces 

and analyses the work of some artists who use those graphic elements into their 

work. Finally, the study presents some ideas to structure the Art lessons, based on 

the previous research. 

 

Keywords: Book; Editorial graphic design; Art Education, Visual Arts; Structuring 

classes; 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 01 - Chuva. APOLLINAIRE, Guillaume. ......................................................... 21 

Figura 02 - A Gravata. APOLLINAIRE, Guillaume. ................................................... 22 

Figura 03 - Poemas visuais. BROSSA, Joam. .......................................................... 23 

Figura 04 - Poemas visuais. BROSSA, Joam. .......................................................... 24 

Figura 05 - Bicho Tipográfico. Colagem sobre muro. ................................................ 25 

Figura 06 - O Crocodilo - Ilustrações do livro. Os Animais De Todo Mundo ............. 26 

Figura 07 - Los carteles de Tàpies y la esfera pública .............................................. 28 

Figura 08 - Los carteles de Tàpies y la esfera públic ................................................ 29 

Figura 09 - Salad.“Salada” The Last Supper. Silkscreen on paper. .......................... 30 

Figura 10 - Chicken.“Frango”. The Last Supper. Silkscreen on paper. ..................... 31 

Figura 11- 'Trash'. Acrylic on small fry package ........................................................ 32 

Figura 12 - 'They Live on Special K'. Acrylic in small cereal box ............................... 33 

Figura 13 - Fugindo do fogo. Reprodução / Peter Callesen. ..................................... 34 

Figura 14 - Mãozinha. Reprodução / Peter Callesen. ................................................ 35 

Figura 15 - Revista Super interessante. Tipografia urbana ....................................... 38 

Figura 16 - Tipografia de escritório ............................................................................ 39 

Figura 17 - Elefante (Caligrama) ............................................................................... 40 

Figura 18 - Flor e Casa ............................................................................................. 42 

Figura 19 - Galinha .................................................................................................... 44 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

1. O LIVRO – VISÃO GERAL  ................................................................................... 14 

1.1. CENÁRIO HISTÓRICO DO LIVRO ..................................................................... 15 

1.2. ESTRUTURA DO LIVRO, RELAÇÕES COM A ARTE E PROPOSTAS PARA 

ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS. .......................................................................... 16 

 
2. COMPONENTES DO LIVRO COMO MATÉRIA DE ARTE: ARTISTAS  QUE 

USAM ELEMENTOS GRÁFICOS E SEUS CONCEITOS EM SEUS PR OCESSOS 

DE TRABALHO  ........................................................................................................ 20 

2.1. A TIPOGRAFIA COMO MATÉRIA PARA A ARTE: LETRA E IMAGEM ............. 20 

2.1.1. Guillaume Apollinaire ...................................................................................... 20 

2.1.2. Joan Brossa .................................................................................................... 23 

2.1.3. Fefê Talavera .................................................................................................. 25 

2.2. LAYOUT: A COMPOSIÇÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR E O 

CARTAZ COMO SUPORTE PARA A ARTE ............................................................. 27 

2.2.1. Antoni Tàpies .................................................................................................. 27 

2.2.2. Damien Hirst ................................................................................................... 30 

2.3. SUPORTE: A PESQUISA DO SUPORTE COMO ELEMENTO 

ESTRUTURADOR DE UM PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA ........................ 32 

2.3.1. Ben Frost ........................................................................................................ 32 

2.3.2. Peter Callesen ................................................................................................ 34 

 
3. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS A PARTI R DE 

COMPONENTES DO LIVRO .................................................................................... 36 

3.1. ATIVIDADE 1 - A TIPOGRAFIA EM LETRA E IMAGEM .................................... 37 

3.2. ATIVIDADE 2 - LAYOUT: TRABALHANDO A COMPOSIÇÃO EM PROCESSOS 

ARTÍSTICOS. ............................................................................................................ 41 

3.3. ATIVIDADE 3 - PESQUISANDO SUPORTES .................................................... 42 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ...................................................................................... 45 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 46 

 



12 

INTRODUÇÃO 

 

 

Um livro é diferente do outro, eles apresentam sensações táteis, sonoras, 

olfativas. As mensagens são diferentes, várias histórias, vários gêneros: literário, 

infantil, terror, didáticos, poup up´s, etc. Comumente, quem usa ou observa um livro, 

não sabe como ele se torna um objeto fim, como é produzido, nem quais processos 

de produção são utilizados antes dele ser tratado como um produto intelectual, 

educacional e fonte de conhecimento. O livro é construído com base em processos 

artísticos e processos de design gráfico. Segundo Milton Ribeiro: 

 

O livro nasceu de uma notável união da arte com a técnica. Ele é a obra 
conjunta do escritor, do artista e do tipógrafo. E por si mesmo o fruto da 
criação do escritor e do artista que escolhe o formato, o tipo, as ilustrações, 
a encadernação, ou seja, todo o aspecto exterior, “a forma” da obra 
(RIBEIRO, 2007, p.371) 

 

Segundo Alain Choppin, em seu panorama da História dos livros e das 

edições didáticas: “sobre o estado da Arte, pode distinguir em uma das categorias 

de pesquisa que o livro é encarado como um objeto físico, um produto fabricado, 

comercializado e distribuído com usos específicos e avaliado a fim de atender as 

demandas de um contexto determinado” (Choppin, 2004, p. 554).  

Partindo da proposta de que o livro pode ser fruto de processos artísticos e 

técnicos, este estudo propõe o Ensino de Artes Visuais, através de elementos da 

construção editorial do livro. O projeto ajudará a compreender os processos de 

design gráfico usados na elaboração de uma obra editorial e correlacioná-los a 

processos de ensino/aprendizagem em Artes Visuais. 

Esta pesquisa trata o livro como objeto que traz processos artísticos 

imbricados em sua estruturação e propõe um rompimento na forma de como as 

pessoas veem o livro. 
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A pesquisa foi estruturada em 3 etapas de estudo: visão geral do livro e 

análise dos principais elementos da construção editorial. Análise de artistas que 

usam os elementos compositivos do livro ou das Artes Gráficas em seus processos 

e trabalhos. E por último, a aplicabilidade desses elementos em aula de Artes 

Visuais. Partindo do estudo do ensino de artes no Brasil, a pesquisa estrutura-se nos 

três eixos norteadores da abordagem triangular de Ana Mae Barbosa: produzir, 

apreciar e contextualizar. 

A ideia de fazer um projeto que integre o Ensino de Artes Visuais a aspectos 

da produção de um livro, vem da minha vivência no mundo editorial. Esta 

experiência me fez perceber que muitas pessoas não sabem como é o processo de 

desenvolvimento de um livro, subjetivamente, cada um detém uma ideia de como 

funciona, para alguns é um processo simples, restrito apenas à escrita e à 

impressão. Foi o embate com este senso comum que me levou ao tema, a arte 

invisível em livros, ou seja, fazer ver os processos artísticos que podem permear 

uma produção editorial. Tive a oportunidade de trabalhar durante três anos em uma 

agência de produção editorial, foi literalmente uma escola, conheci todo processo de 

desenvolvimento na prática. A experiência adquirida me aguçou os sentidos, pude 

desenvolver um pensamento visual. Percebi que poderia usar os processos de 

criação do livro em aulas de Arte, ensinar Artes Visuais por meios diferentes dos que 

aprendi na escola, nas áreas tradicionais, como desenho, pintura, escultura, etc. O 

intuito é estimular no Ensino de Artes as novas linguagens visuais do mundo 

contemporâneo como proposta de experimentação de outros eixos de conhecimento 

assim como apontado nos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

“As artes visuais, além das formas tradicionais — pintura, escultura, 
desenho, gravura, arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe –, 
incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e 
transformações estéticas do século XX: fotografia, moda, artes gráficas, 
cinema, televisão, vídeo, computação, performance, holografia, desenho 
industrial, arte em computador. Cada uma dessas modalidades artísticas 
tem a sua particularidade e é utilizada em várias possibilidades de 
combinações entre elas, por intermédio das quais os alunos podem 
expressar-se e comunicar-se entre si e com outras pessoas de diferentes 
maneiras” (PCN, 1998, p. 63). 
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1. O LIVRO – VISÃO GERAL 

 

 

O livro tem aproximadamente seis mil anos e ao longo de todo este tempo é 

através dele que o homem deixa seus registros e experiências, é uma das principais 

formas de reprodução do conhecimento. Com isso podemos imaginar o quão 

importante é este objeto para a sociedade, fica claro que, com o decorrer do tempo, 

o livro representou teorias, contou histórias, serviu de referência intelectual e até 

mesmo como suporte de algum móvel. 

Mas, o que é o livro? De acordo com dicionário Houaiss, um livro é uma 

“coleção de folhas de papel, impressas ou não, cortadas, dobradas e reunidas em 

cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, costura etc., formando um 

volume que se recobre com capa resistente”. Se esta resposta for entendida e 

analisada com base em definições, serão encontrados vários atributos que dizem 

respeito ao livro como objeto. Outrora, sua existência vai além do seu propósito, 

durante anos o livro vem se tornando um objeto de valor, não valor comercial, mas 

sim valor sentimental, significativo, com desígnio próprio, que por vez seduz o leitor, 

encanta e forma opiniões. Não somente como um mediador de informações, o livro 

também carrega consigo uma linguagem visual, instiga sensações e propõe 

significados subjetivos. 

Alguns fatores que despertaram meu interesse para esta pesquisa, dizem 

respeito às plasticidades existentes no livro: em sua narrativa, composição, 

planejamento e suporte. Nas Artes Gráficas e no seu processo editorial estão 

presentes os elementos da linguagem visual e uma prática de estruturação da 

imagem, ou seja, na materialidade do livro e em seu processo editorial estão 

presentes conceitos que podem ser estruturadores de uma produção em Artes 

Visuais. Estas questões abriram caminho para considerar o planejamento de aula de 

Artes Visuais tendo como tema os elementos do livro. 
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1.1. CENÁRIO HISTÓRICO DO LIVRO 

 

 

A partir da história da origem do livro, percebe-se também a história da 

pesquisa de suportes, com o passar do tempo o livro apresentou diversas formas, 

compostas por diversos materiais. O livro existe com base no encontro da estética 

com a tecnologias disponíveis em cada época. Albert Labarre (1981), o autor da 

História do Livro, apresenta um apanhado histórico sobre a evolução dos suportes, 

da tipografia e das ilustrações de um livro. 

Os primeiros livros apareceram a partir da invenção da escrita. Eles eram 

muito diferentes dos que conhecemos hoje, feitos dos mais distintos materiais. 

Escreviam-se os livros em suportes de barro, madeira, metal, ossos e bambu, os 

livros eram feitos de lâminas ou placas separadas, que não podiam ser dobradas. 

Os primeiros livros foram criados na Mesopotâmia, pelo povo sumério, por volta do 

ano 3.200 a.C., o conteúdo, naquela época, era composto por leis, assuntos 

administrativos e religiosos, lendas e até poesia. 

Tempos depois, o livro ficou mais leve graças à descoberta de outros 

suportes, foram utilizados materiais mais flexíveis como: tecido, papiro, couro e o 

próprio papel, permitindo as dobras e os rolos. O formato comum era o rolo ou o 

volume, feito de folhas de pergaminho coladas lado a lado. Essa colagem era depois 

enrolada em dois bastões de madeira ou marfim. Os egípcios escreveram em folhas 

de papiro, uma planta, sendo que a emenda dessas folhas formavam rolos de até 20 

metros de comprimento. 

Originado na China o papel chegou à Europa através de mercadores árabes, 

apenas no século XII e mesmo com o novo suporte os livros continuavam a ser 

manuscritos e copiados por monges. O trabalho era cansativo e um exemplar podia 

levar até mais de um ano para ficar pronto. Isso só mudou no século XV, quando o 

alemão Gutemberg inventou a prensa e os tipos móveis, o que trouxe rapidez à 

produção do livro. A primeira obra impressa por ele foi a Bíblia. No Brasil, o livro foi 

trazido pelos colonizadores. Os jesuítas trouxeram obras para suas missões em 

conventos, inclusive para ensinar e catequizar. Como em todos os países, também 

havia censura em Portugal, especialmente por parte da Igreja e isso refletia no 

Brasil. Assim, os livros censurados só podiam circular por aqui de maneira 

clandestina. Os outros entravam livremente, trazidos por colonizadores e pelos 
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brasileiros que iam estudar em Portugal e em outros países e ainda pelos 

comerciantes. No entanto, os livros só puderam ser feitos no Brasil a partir de 1808, 

quando a família real portuguesa se mudou para cá e trouxe uma máquina 

impressora. 

 

 

1.2. ESTRUTURA DO LIVRO, RELAÇÕES COM A ARTE E PROPOSTAS PARA 

ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS.  

 

 

De forma substancial apresento a estrutura do livro, com objetivo de 

desvendar suas particularidades e posteriormente entender como os elementos do 

processo de construção dos livros podem se desdobrar em processos artísticos e 

em propostas de atividades de aulas de Artes Visuais. 

Um projeto editorial é iniciado com um assunto, uma ideia transformada em 

texto. Uma vez que o texto é definido pelo autor, o conteúdo é repassado para um 

profissional, o designer, que será responsável pela tarefa de transformar a ideia em 

um livro. Esse profissional geralmente inicia o trabalho a partir de um projeto gráfico, 

que consiste no conjunto de elementos que formam e dão características a um meio 

de informação, é a definição inicial das características visuais do livro ou de qualquer 

outro material gráfico.  

O Projeto Gráfico é composto por uma série de plataformas que formam a 

sua lógica construtiva, estas estruturas definem o seu aspecto visual o layout (cores, 

tipografia, design, etc.), bem como seu aspecto editorial (textos, linguagem, 

conteúdo). O projeto gráfico é a elaboração de um layout padrão, pré-definido, que 

será distribuído em todo desenvolvimento da obra. Partindo da ideia de distribuição, 

pode-se correlacionar este elemento gráfico ao elemento da linguagem visual ritmo, 

o professor pode trabalhar variações, usar o ritmo em exercícios de arte, 

trabalhando as três diferentes possibilidades visuais: repetição, alternância e 

progressão de elementos compositivos. 

Em consonância com o projeto gráfico, o processo de desenvolvimento 

ainda conta com os Grids ou grade (ou malha) é um dos elementos fundamentais do 

design editorial, é uma malha formada por colunas, módulos, margens, guias 

horizontais, zonas espaciais e marcadores, usada para ordenar os elementos 
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gráficos. “O uso da grade proporciona consistência ao livro, tornando coerente toda 

a sua forma” (HASLAM, 2010, p. 42). O Grid pode ser trabalhado no ensino como 

uma estrutura interna ordenadora de uma composição artística, assim como eram 

feitas as pinturas renascentistas quando se usava a proporção áurea para chegar à 

beleza, perfeição e harmonia, do mesmo modo pode-se usar o Grid na composição, 

referenciar os elementos e disposição dentro de certo enquadramento. 

A necessidade de ter um objeto para documentar fatos e narrativas, deu 

origem ao livro, que além de apresentar uma estrutura física, dispõe de elementos 

que correspondem ao seu conteúdo intelectual, a estrutura textual. Os livros dotados 

de texto, são divididos por partes, são elas: pré-textuais, as textuais e as pós-

textuais. As pré-textuais correspondem aos elementos que antecedem o texto 

principal, a narrativa. Esses elementos devem aparecer em uma obra, na seguinte 

ordem: falsa folha de rosto; folha de rosto; dedicatória; epígrafe; sumário; lista de 

ilustrações; lista de abreviaturas e siglas; prefácio e agradecimentos.  

Os elementos textuais correspondem ao conteúdo da obra, entende-se por 

início, meio e fim da narrativa. Os elementos pós-textuais são localizados após o 

texto principal, que se constitui das referências bibliográficas, os anexos, o posfácio, 

a errata, o glossário e os índices. Toda a estrutura de texto de um livro pode ser 

relacionada a propostas de aulas de composição de imagens a partir das letras, 

formando caligramas, em trabalhos tipográficos manuais, na elaboração de 

trabalhos compositivos, colagens com estilos tipográficos, ou lettering, a forma de 

ilustrar letras, palavras e frases com um aspecto próprio. 

A tipografia é basicamente a impressão dos tipos. É o desenho de uma 

determinada família de letras, como por exemplo: Verdana, Times, Arial, etc. As 

variações dessas letras podem ser regular, itálico e negrito, e uma determinada 

família são as fontes desenhadas para a elaboração de um conjunto completo de 

caracteres. Estas letras se compõem o alfabeto, em caixa alta e baixa, números, 

símbolos e pontuação. O uso da tipografia causa interesse visual, é realizada 

através da escolha adequada das fontes tipográficas, da composição do layout, 

indicando uma sensibilidade para o tom do texto e a relação entre texto e os 

elementos gráficos na página. Além da tipografia, as imagens fazem parte do 

desenvolvimento compositivo do livro, a imagem é a representação visual de um 

objeto. Pode ser considerada imagem uma fotografia, pintura, desenho, gravura, 

ilustrações e qualquer forma visual de expressão.  
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A partir do uso de imagens podem se desdobrar atividades de ensino de 

leitura de imagens de artistas, de imagens do cotidiano presentes em jornais e 

revistas, ou ainda a análise e apreciação de obras em museus. 

O processo de organização dos elementos é denominado diagramação, 

consiste em organizar e distribuir os elementos gráficos na mídia trabalhada, 

dispondo os elementos de acordo com o projeto gráfico elaborado. Em um projeto 

editorial as principais linhas editoriais para a diagramação incluem a hierarquização 

das matérias por ordem de importância. A diagramação relaciona-se às práticas de 

composição de imagem, pode ser desenvolvido um projeto de produção de um 

livreto artístico que obedece a critérios de início meio e fim. Esse elemento serve, 

por exemplo, para demonstrar o equilíbrio visual, simetria e assimetria. 

Até então, falamos de alguns elementos que compõem a estrutura 

intelectual, imagética e textual do livro. Agora veremos os elementos extratextuais 

ou materiais, que compõem a parte física do livro, o que vemos e manuseamos, 

basicamente estes elementos podem embasar pesquisas com o suporte de imagens 

no ensino de arte. Quando se desenvolve o projeto gráfico, o designer define como 

será o livro, qual tamanho e dimensões ele terá, o formato é usado no meio editorial 

referindo-se ao tamanho do livro ou impresso. Para HASLAM (2010), “O formato do 

livro é determinado pela relação entre a largura e a altura da página.” Esse elemento 

pode ser usado no ensino para estudar a transição do plano ao volume, usando 

como base, o papel, o professor pode desenvolver um trabalho artístico com 

recortes e dobras. 

A capa do livro é composta por material grosso, que o envolve 

exteriormente, ela pode ser de papel, cartolina, couro, pano, etc. Adota o título da 

obra, o nome do autor, o nome da editora e geralmente, conta com fotos e 

ilustrações. Além de expor o conteúdo que vai ser apresentado, a capa tem a 

característica de traduzir toda a ideia proposta pelo autor.  

Ainda que todo conjunto de processos utilizados na construção do livro seja 

importante, a capa tem uma função diferenciada, ela é responsável pelo 

encantamento do leitor, tem que ter conotação agradável e convidativa. “A capa 

funciona como um elemento de sedução para que o livro seja aberto e/ ou 

comprado” (HASLAM, 2010).  

Assim como em todos os elementos gráficos envolvidos na construção do 

livro, conceitos presentes na elaboração da capa podem se desdobrar em atividades 
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artísticas como: variedade de materiais que possam ser utilizados, suportes, o texto 

e a imagem em uma composição.  

O suporte atual do livro impresso é o papel, compõe a forma física do bloco 

do livro, a superfície impressa e as páginas. Segundo HASLAM (2010), “o papel tem 

sete características-chave: o formato, a gramatura, o corpo, o sentido da fibra, a 

opacidade, o acabamento e a cor”. Em um ambiente escolar, o professor tem a 

possibilidade de trabalhar tipos de materiais artísticos, suportes, materiais 

recicláveis, etc.  

Os processos de impressão podem ser agrupados em quatro tipos: relevo, 

no qual a tinta é depositada na superfície em alto-relevo da forma ou do clichê; 

planográfico, no qual a tinta é depositada na superfície da matriz; entalho, no qual a 

tinta preenche células abaixo da superfície da matriz e; estêncil, no qual a tinta é 

forçada a passar através de uma tela. (HASLAM, 2010 p.210). Os processos de 

impressão são em sua maior parte, técnicas artísticas, elas podem ser tratadas em 

aulas práticas de estêncil, serigrafia ou gravura. 

Para finalizar o livro recebe um revestimento que chamamos de 

encadernação, é o processo de unir ordenadamente, por meio de costura sólida, os 

cadernos de uma obra, revestindo com uma capa para proteção e beleza ou 

simplesmente juntar as folhas de forma que seja mais fácil manuseá-las. 

Correlacionamos a encadernação ao produto final, cabe o professor buscar 

atividades do livro objeto, o livro de artista e embrulhos. 
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2. COMPONENTES DO LIVRO COMO MATÉRIA DE ARTE: ARTIS TAS QUE 

USAM ELEMENTOS GRÁFICOS E SEUS CONCEITOS EM SEUS 

PROCESSOS DE TRABALHO 

 

Enquanto elaborava o tema para esta pesquisa, descobri que os processos 

que compunham a construção do livro, poderiam ser relacionados diretamente a 

alguns elementos da linguagem visual e, portanto à estruturação da imagem. 

Percebi que estes processos também podem ser matéria para arte, ou seja, podem 

se desdobrar em procedimentos artísticos e ainda serem determinantes na 

concepção de uma obra de arte. Proponho a análise de três dos processos de 

produção do livro, a partir de trabalhos de artistas que usam elementos destes 

processos em suas obras. 

 

 

2.1. A TIPOGRAFIA COMO MATÉRIA PARA A ARTE: LETRA E IMAGEM 

 

 

Pode-se perceber já há algum tempo um diálogo entre as Artes Visuais e a 

literatura, artistas e poetas que utilizam a escrita como elemento gráfico, como por 

exemplo em caligramas. Dentre vários artistas que trabalham a tipografia em suas 

obras selecionei alguns que buscam as letras como imagem e como matéria para 

obras de arte. 

 

 

2.1.1. Guillaume Apollinaire 

 

 

Famoso por dar origem ao termo Caligrama, que é formado a partir da 

mistura das palavras ideograma e caligrafia, participante e ativo no movimento de 

vanguarda no início do século XX. Apollinaire foi além de escritor, um poeta que em 

suas obras põe em diálogo estilos clássicos e inovadores combinados à 

modernidade de sua época, urbana e industrial.  
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Em seus caligramas, Apollinaire convida o leitor não somente a ler, mas 

perceber a espacialidade do texto. 

 

 
 

Figura 01 - Chuva. APOLLINAIRE, Guillaume. 
Fonte: http://dadoacaso.blogspot.com.br/2011/04/apollinaire-poeta-do-amor-e-dos.html 

 

O caligrama acima descreve os versos do poema representando a chuva, 

em sentido vertical, o artista trabalha a composição das letras com base no caminho 

que água faz. 
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Figura 02 - A Gravata. APOLLINAIRE, Guillaume. 
Fonte: http://dadoacaso.blogspot.com.br/2011/04/apollinaire-poeta-do-amor-e-dos.html 

 

Nesta imagem, Apollinaire representa com as letras uma gravata. As 

composições das letras sugerem o tema do poema, representado a vida do homem 

civilizado que afrouxa a gravata como se quisesse respirar. 

Podemos criar aproximações entre os caligramas de Guillaume Apollinaire 

com processos de ilustrações de livros, pois o caligrama além da informação escrita 

estrutura um pensamento visual através do desenho que as letras compõem, se 

considerarmos que a ilustração dialoga com o texto e com o contexto em que 

aparece o caligrama em si é texto e imagem, e sua mensagem acontece com os 

dois elementos em diálogo. Assim como ele, designers também usam técnicas de 

composição com imagens tipográficas para ilustrar os textos, criando referências ao 

contexto. 
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2.1.2. Joan Brossa 

 

 

Artista espanhol, nascido em Barcelona no ano de 1919, esteve em 

atividade praticamente durante toda sua vida. Seus numerosos trabalhos envolvem 

obras de poesia e Artes Visuais, merece destaque sua produção de poemas visuais 

e poemas objeto. Em meados da década de 1940 começou a desenvolver poemas 

com objetos e caligramas. 

 
 

Figura 03 - Poemas visuais. BROSSA, Joam. 
Fonte: http://joanbrossa.org/obra/brossa_obra_poesia_visual.htm 

 

A presença da tipografia nesse poema visual de Brossa é fundamental, o 

artista compõe a imagem usando letras, que configuram o segredo da chave. O 

modo como ele dispõe as letras tem um propósito: as palavras como uma chave que 

permite abrir alguma porta.  
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Figura 04 - Poemas visuais. BROSSA, Joam. 
Fonte: http://joanbrossa.org/obra/brossa_obra_poesia_visual.htm 

 

Nesta imagem, Brossa brinca com a tipografia, com um emaranhado de 

letras, formando grafismos na figura de um piano.  A grande quantidade de letras no 

meio do piano sugere um ponto de fuga central, assim como movimento e profusão. 

É interessante perceber como o artista usa a tipografia como imagem, ele propõe 

textura e movimento usando simplesmente as letras. 

Esses processos artísticos utilizados nesta obra de Brossa, também podem 

ser adotados em projetos editoriais comerciais ou em Livros de Artistas que trazem 

consigo expressões de sentimentos, movimentos, sentimentos, espaços e relações 

entre a imagem e escrita. Assim como Apollinaire, Joan Brossa também utiliza a 

tipografia na composição dessas obras citadas, com uma característica distinta, ele 

mistura letras e desenhos (com suas linhas e formas, em Apollinaire o desenho é 

dado apenas pela posição das letras), criando entre elas uma relação de 

complemento. Não tão diferente dessa ideia, designers editoriais utilizam essa 

técnica para criar os projetos editoriais, que são elaborados no início de um trabalho 

editorial, é quando cria-se padrões textuais para diversas situações, por exemplo: 

títulos e subtítulos, capa de capítulos, tabelas, listas, sumários, dentre outras 

padronizações que, geralmente são uma combinação de textos com imagens, cores 

e formas. É comum encontrar em livros, especialmente nos infantis essas misturas, 

além de ser uma técnica que chama a atenção do leitor é uma forma complementar 

a ideia textual. 
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2.1.3. Fefê Talavera  

 

 

Fefê Talavera é uma artista plástica com estilo urbano, é bastante conhecida 

pelas obras de bichos e monstros, sua arte é rica em tipografia e cor, sua produção 

é feita com adesivos e colagens de diversos tipos de letras coloridas. 

 

 
 

Figura 05 - Bicho Tipográfico. Colagem sobre muro. 
Fonte: http://atitudeartwalk.blogspot.com.br/2010/08/fefe-talavera-e-seus-monstros.html  

 

Talavera usa recursos e materiais do cotidiano em seus trabalhos, nessa 

obra percebe-se o muro como suporte e uma composição tipográfica constituída por 

diversos recortes de variadas letras. São usadas técnicas de colagem e pintura, que 

revelam uma pesquisa com elementos da linguagem visual como a textura, as 

formas, linhas e cores. A tipografia presente na composição dá origem a uma 

imagem de um bicho, tema que ela desenvolve em uma grande série de suas obras, 

expressando sentimentos e emoções.  
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A colagem, que no campo das Artes Visuais foi primeiramente utilizada 

como procedimento por Picasso e Braque, por surrealistas como Max Ernst e mais 

tarde por uma infinidade de artistas pode se desdobrar em inúmeros procedimentos 

artísticos em aulas de arte, como a descolagem por exemplo, também podem ser 

utilizada para ilustrar os livros, capas e contextos, alguns artistas gráficos usam a 

técnica da colagem e a sobreposição de letras para criar fundos e grafismos, assim 

como as cores que, são presentes no processo de criação e ajudam a compor o 

layout. É interessante observar como os softwares de edição de imagens elaboram 

ferramentas para simular, ou realizar virtualmente uma colagem. 

 

 
 

Figura 06 - O Crocodilo - Ilustrações do livro Os Animais De Todo Mundo 
Fonte: ROUBAUD, Jacques. Os Animais De Todo Mundo 

 

Na imagem acima Fefê Talavera, utiliza a tipografia para ilustrar poemas de 

um livro infantil, as letras e números indicam significados do texto. Nas páginas 

temos a letra como texto, como mancha gráfica e também como desenho e 

ilustração, fazendo com que as ideias se complementem. 
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Além de ser uma artista plástica, Talavera também faz trabalhos para área 

editorial gráfica, seu trabalho é um bom exemplo de simultaneidade de conceitos e 

relação entre as áreas, Artes Gráficas e Artes Visuais. Mesmo sendo áreas distintas, 

elas tem pontos de intersecção, com características marcantes, observa-se que há 

uma aproximação de ideias, conceitos e procedimentos que podem ser trabalhados 

transdisciplinarmente no Ensino de Artes Visuais.  

Seu trabalho pode ser encontrado em livros e em materiais gráficos, nesse 

caso ela criou desenhos com a tipografia para ilustrar uma história de um livro. As 

possibilidades de se usar a tipografia nas Artes e no Design são inúmeras, a 

criatividade contará nesse momento, assim também pode ser utilizado no Ensino, as 

possibilidades são inúmeras, basta criar. 

 

 

2.2. LAYOUT: A COMPOSIÇÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR E O 

CARTAZ COMO SUPORTE PARA A ARTE 

 

 

Numa prática com a bidimensionalidade a distribuição física, tamanhos e 

pesos de elementos como texto ou gráficos, ou figuras num determinado espaço, 

traduzem o pensamento de um artista. A disposição e ordem de cada elemento é 

fundamental. Proponho aproximar o layout da ideia de composição como prática da 

estruturação de uma imagem. 

 

 

2.2.1. Antoni Tàpies 

 

 

Antoni Tàpies foi um artista espanhol, pintor autodidata, que na maioria de 

suas obras utilizava letras, números e nomes, colagens de páginas de jornais e 

revistas. Tàpies valorizava a pesquisa de materiais diversificados como: areia, 

tecidos, pedaços de madeira e suportes alternativos, ao oposto da tradicional tela e 

tintas tradicionais. 
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Figura 07 - Los carteles de Tàpies y la esfera pública 
Fonte: Cartaz retirado do livro "Los Carteles de Tápies". 

 

Na figura, Tàpies utiliza um pedaço de papelão como suporte para um texto, 

as letras são talhadas, gravadas no papel e assimetricamente posicionadas, 

misturando estilos tipográficos. É interessante como esse artista usa o papel como 

suporte em sua obra, em alguns livros, os editores desenvolvem a mesma ideia para 

chamar a atenção do público, utilizam materiais para valorizar o trabalho e poder 

chamar a atenção do leitor, fazer com que aquele material incomum seja um 

diferencial. Comumente em livros, esses materiais são empregadas aos processos 

de encadernação e montagem. Em processos de criação em Artes Visuais a 

pesquisa de suportes é fundamental, pois o suporte não á apenas uma base para a 

o trabalho, ele estrutura junto com a técnica e com a imagem o pensamento visual. 
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Figura 08 - Los carteles de Tàpies y la esfera públic 
Fonte: Cartaz retirado do livro "Los Carteles de Tápies" 

 

Antoni Tàpies realiza neste cartaz uma pintura abstrata, utilizando uma 

escrita caligráfica livre, linhas gestuais e elementos de uma carta de baralho. Utiliza 

técnicas de impressão, neste caso a litografia, uma técnica de gravura planográfica 

e também uma cartela de letra set complementa a obra. 

Essa obra nos permite elaborar muitas relações com os processos editoriais, 

a primeira relação é a mistura tipográfica, o acontece muito, alguns designers 

utilizam várias tipografias em um único trabalho, há ainda o uso de elementos 

gráficos presente nos livros eles servem para destacar o texto ou algo importante 

outras vezes apenas para ilustrar. Presente nessa obra e na maioria de quase todos 

os projetos editoriais, os processos de impressão servem para replicar a informação 

no papel, é uma técnica responsável para reproduzir em série copias idênticas de 

um projeto gráfico, esses processos de impressão são decididos fundamentalmente, 

pela forma como ocorre a passagem dos elementos gráficos para o papel ou base, 

seja ele diretamente ou indiretamente. Hoje os processos de impressão são 

utilizados em obras artísticas não apenas para produzir uma tiragem de imagens 

mas também para realizar o que chamamos de publicações de artistas, que 

abrangem livros de artistas, cartazes, postais, etc. 
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2.2.2. Damien Hirst 

 

Damien Hirst é um artista contemporâneo, nascido na Inglaterra, suas 

pinturas, imagens, objetos e esculturas o fizeram mundialmente conhecido. Em uma 

de suas obras, Last Supper, em português Última Ceia, Hirst cria alerta sobre o uso 

excessivo de remédios na sociedade, com uma série de 13 cartazes em forma de 

caixas de medicamentos, como se os produtos fossem os alimentos do dia-a-dia. 

 

 
 

Figura 09 - Salad.“Salada” The Last Supper. Silkscreen on paper. 
Fonte: http://www.damienhirst.com/ Salad. 

 

Nos cartazes da série, o artista faz uma alusão sobre o papel da religião e 

da ciência na sociedade contemporânea e ainda brinca como os títulos 

correlacionando o alimento a medicamentos reais. Hirst realiza nesta série 

composições minimalistas, integrando áreas de cor e textos com vários estilos 

tipográficos de letras utilizadas em embalagens de remédios. Ele utilizou a técnica 

de impressão, serigrafia, para imprimir os cartazes.  
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Figura 10 - Chicken.“Frango”. The Last Supper. Silkscreen on paper. 
Fonte: http://www.damienhirst.com/chicken  

 

Em outro cartaz da série, percebe-se a mesma composição minimalista, 

entretanto, ele destaca alguns dados, como a quantidade de morfina em cada ml. 

Seguindo a mesma ideia da imagem anterior (Figura 9) Damien trabalha o layout 

dentro de um enquadramento, bem distribuído e pensado, assim são os livros, é 

definido no projeto editorial áreas para primar os objetos e textos, essas áreas são 

chamadas de Grids, servem para delimitar e organizar o conteúdo dentro do layout, 

similar ao processo de construção da imagem, como por exemplo, com a utilização 

da proporção áurea. Outra relação com os livros é processo de impressão, foi usado 

a serigrafia, processo que também é usado para imprimir capas ou outros tipos de 

suporte. 
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2.3. SUPORTE: A PESQUISA DO SUPORTE COMO ELEMENTO 

ESTRUTURADOR DE UM PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 

Aqui veremos artistas que usam diferentes tipos de suporte para compor 

suas obras. O intuito é criar aproximações entre as Artes Gráficas e as Artes Visuais. 

Com a escassez de materiais nas escolas, o professor tem que ser criativo, ele tem 

que improvisar e utilizar materiais do cotidiano como suporte. Propondo com estes 

materiais uma reflexão sobre seus contextos e usos. 

 

 

2.3.1. Ben Frost 

 

 

O artista é conhecido por utilizar materiais de todo o tipo de embalagens, 

como caixas de remédio, cartões de loteria, notas de dólar para criar sobre eles 

pinturas com tinta acrílica. 

 

 
 

Figura 11- 'Trash'. Acrylic on small fry package 
Fonte: http://benfrostisdead.tumblr.com 
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Frost trabalha uma série dedicada às embalagens de batatas fritas da 

lanchonete McDonald’s. As obras têm como tema o consumismo em diferentes 

níveis, recorrendo a personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados 

ou ícones da cultura pop. Ele cria pinturas integrando técnicas de graffiti e pintura 

acrílica. 

Assim como uma obra de arte, o livro também precisa de um suporte, Bem 

Frost utiliza nessa obra embalagens o McDonald´s, assim como ele, designers 

utilizam também diversos suportes para as publicações editoriais e em tempos de 

que a preservação da natureza é essencial alguns desses designers apostam em 

materiais recicláveis como suportes em seus projetos. O Suporte é parte essencial 

em projeto editorial, ele é o responsável por ser a base para o conteúdo do livro, não 

somente para abrigar o conteúdo, o suporte também tem a função de agregar valor 

e conceituar ideias. Mais essa aproximação das Artes Gráficas e Artes Visuais 

demonstra que as áreas estão correlacionadas e servem inspiração do Ensino em 

Artes Visuais. 

 

 
 

Figura 12 - 'They Live on Special K'. Acrylic in small cereal box 
Fonte: http://benfrostisdead.tumblr.com/ 
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Na figura anterior, Ben brinca com a imagem do zumbi, fazendo referência à 

alimentação, propõe críticas ao consumo. Ele usa técnicas de colagem e pintura 

acrílica e como suporte uma embalagem pequena de cereal. Estão presentes na 

obra os elementos da linguagem visual cor e forma. Frost consegue um efeito 

assimétrico da imagem escalonando os elementos da composição plástica. 

O interessante nesse artista é a apropriação das embalagens utilizando não 

apenas sua visualidade (cor, formas e composição), mas também seu contexto de 

origem como matéria para o trabalho.  É interessante o modo como ele sobrepõe 

técnicas artísticas e reestrutura a composição a partir de suas intervenções.  

 

 

2.3.2. Peter Callesen 

 

 

Peter Callesen é um artista dinamarquês que explora um suporte bastante 

comum, o papel, ele desenvolve um trabalho tridimensional com papel sulfite 

utilizando corte e dobras. 

 

 
 

Figura 13 - Fugindo do fogo. Reprodução / Peter Callesen.  
Fonte: Http://www.petercallesen.com/paper/a4-papercuts/" \t "_blank 
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Na imagem acima, Peter cria uma cena de pessoas correndo do fogo, ele 

utiliza o recorte do papel para dar forma às silhuetas humanas e ao fogo, em sua 

obra Peter pesquisa a sobreposição de planos e a composição dos elementos, 

assim como diálogos entre a bidimensionalidade e tridimensionalidade. 

Principal suporte para um livro, o papel tem em suas particularidades 

importante função nos processos editoriais, é ele a matéria prima para grande 

maioria dos livros hoje publicados. De várias formas, modelos, cores e formatos ele 

é a mídia responsável pela informação. Assim como Peter, designers utilizam o 

papel das mais variadas formas, o livro não serve somente para abrigar letras e 

imagens, criaram diferentes tipos de livros alguns chamados de poup ups, livros 

onde as imagens parecem saltar das páginas quando abrimos, que surgiu em 

meados do ano 1300, e eram feitos para explicar a astronomia em três dimensões. 

 

 
 

Figura 14 - Mãozinha. Reprodução / Peter Callesen. 
Fonte:  http://www.petercallesen.com 

 

Na imagem acima, Peter cria uma escultura da estrutura óssea da mão 

humana em conjunto com recorte da configuração da silhueta de uma mão. Ele 

trabalha a dimensão, escala, profundidade e tridimensionalidade. Percebemos que o 

conceito que Peter utiliza ao criar uma escultura a partir do papel é que não 

precisamos nos restringir a um suporte tradicional para determinado projeto ou obra, 

pode-se ir além, usar do que estiver disponível para criar.  
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3. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS A PA RTIR DE 

COMPONENTES DO LIVRO  

 

A maioria dos professores de Artes Visuais sabe da importância da Arte para 

a sociedade e entendem que a Arte é uma área de conhecimento, entretanto, em 

nosso país grande parte dos profissionais ligados à educação veem o Ensino de 

Arte apenas como complemento de outras matérias. Por isso, cabe aos profissionais 

diretamente ligados ao Ensino da Arte idealizar projetos a partir de objetos do 

cotidiano, trazendo para o campo da arte os imaginários e contextos 

contemporâneos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

deliberam de forma clara o papel do ensino de Arte e suas atribuições. 

 

Arte tem uma função tão importante quanto a dos outros conhecimentos no 
processo de ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada com 
as demais áreas e tem suas especificidades. A educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que 
caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência 
humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as 
formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 
culturas. (PCN, 1997, p. 19) 

 

De acordo com Ana Mae, temos a necessidade de uma prática pedagógica 

baseada no cotidiano da sala de aula em consonância com uma proposta 

pedagógica adequada: “estou convencida de que metodologia é construção de cada 

professor em sua sala de aula” (Barbosa, p.33,1998). 

 

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, 
vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos 
etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós 
aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar 
atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através 
da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de alta 
qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo 
de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas 
imagens. (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Partindo desses ideais e dos trabalhos desenvolvidos pelos artistas citados 

no segundo capítulo apresento a seguir algumas propostas de aula que podem ser 

trabalhadas no Ensino de Arte Visuais, usando alguns elementos do livro 

apresentados ao longo da pesquisa. 
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3.1. ATIVIDADE 1 - A TIPOGRAFIA EM LETRA E IMAGEM 

 

Faixa etária:  Fundamental 

Duração:  3 aulas 

Objetivo : Trabalhar a tipografia no Ensino de Artes Visuais 

Objetivos Específicos : 

• Valorizar a produção artística e tipográfica; 

• Desenvolver o desejo e o interesse pela Arte; 

• Experimentar e inovar a produção artística a partir da tipografia; 

• Tridimensionalidade e desenho. 

 

Recursos/Materiais : Lápis, papel, canetas, lápis de cor, tesoura, revistas e jornais. 

 

Desenvolvimento : 

1ª Aula : Conhecer a tipografia e apreciar trabalhos tipográficos de artistas. 

Apresentar a tipografia aos alunos, falar um pouco do seu contexto histórico, 

mostrar famílias de fontes, variações e formas de letras. Após a apresentação iniciar 

junto com os alunos a apreciação de trabalhos de artistas que usam tipografia em 

seus processos e obras. Levar para sala de aula e mostrar algumas reproduções 

das obras de Guillaume Apollinaire, Joan Brossa, Fefe Talavera ou de um outro 

artista que trabalhe questões similares, e em seguida formar grupos com os alunos, 

fazer algumas perguntas que estimulem a percepção da linguagem visual e estética, 

por exemplo: a) Descrevam o que veem nessas obras? B) Quais os sentimentos e 

sensações que essas obras despertam em vocês? C) Quais sãos os elementos 

formais? Peça aos alunos que levem folhas avulsas, lápis de escrever e uma série 

de objetos, exemplifique (Dominó, coleção de canetas, palitos de picolé, etc.). 

 

2ª Aula : Criar um alfabeto tipográfico 

Iniciar a aula apresentando o trabalho de um artista plástico indiano, Nishant 

Jethi, ele mora em uma cidade muito populosa e criou uma série de tipografias que 

também servem como casinhas para os pássaros, são letras e numerais, 

construídos com madeira. A ideia dele é que essas casinhas além de servir de lar 

para os pássaros também sirvam para identificar os nomes de prédios da grande 

cidade. 



38 

 
 

 
 

Figura 15: Revista Super interessante. Tipografia urbana 
Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/planeta/indiano-cria-tipografia-urbana-para-abrigar-passaros/ 
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Partindo da ideia do artista plástico, iniciar um projeto no qual os alunos irão 

criar a própria tipografia, o tema é livre, atentar e orientar para construção de todos 

os caracteres, a tipografia criada poderá ser desenhada ou feita através da 

composição dos objetos levados pelos alunos.  

Exemplo de tipografia criada a partir meus materiais de escritório, lápis, 

borracha, canetas, etc. 

 

 
 

Figura 16: Tipografia de escritório 
Fonte: Reprodução do autor. 

 

3ª Aula : Desenvolver um poema visual – Caligrama 

 

Usando a construção da imagem, através da letra, relembrar a aula em que 

houve a apreciação das obras de Guillaume Apollinaire, Joan Brossa, Fefe Talavera 

e mostrar novamente as reproduções, logo, propor um projeto em que os alunos 

construirão um caligrama. Explicar que um caligrama é a denominação dada a um 

poema visual, que nada mais é que, a disposição de um determinado texto, frase ou 

palavra que dá origem a uma imagem. Em um segundo momento pedir aos alunos 

que imaginem um cenário, pessoa ou objeto, a seguir propor que eles desenvolvam 

uma imagem com base nos cenários pensados. 
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Para exemplificar criei um caligrama que dá origem a imagem de um 

elefante, composta pelas letras do nome animal, a composição foi aleatória, fiz a 

silhueta do animal na medida em que desenhava as letras. 

 

 
 
 

 
 

Figura 17 - Elefante (Caligrama) 
Fonte: Reprodução do autor. 
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3.2. ATIVIDADE 2 - LAYOUT: TRABALHANDO A COMPOSIÇÃO EM 

PROCESSOS ARTÍSTICOS. 

 

Faixa etária:  Fundamental 

Duração : 2 aulas 

Objetivo : Conhecer técnicas de composição de uma imagem 

Objetivos  Específicos :  

• Apreciar imagens da história da Arte; 

• Correlacionar estilos diferentes; 

• Entender a organização de elementos em uma obra de Arte; 

• Descobrir os elementos estruturais da composição; 

• Trabalhar ponto, linha, forma, textura e cor. 

 

Recursos/Materiais : Lápis, papel, canetas, canetinhas, lápis de cor, papel crepom, 

cola, cartolina, tesoura sem ponta. 

 

Desenvolvimento : 

1ª aula : Conhecendo e identificando os elementos estruturais da composição, ponto, 

linha, forma, textura e cor. 

Iniciar a aula explicando que composição é a organização dos elementos 

visuais em um espaço, depois explicar as propriedades básicas de ponto, linha, 

forma, textura e cor. Pedir aos alunos que apreciem as obras dos artistas Antoni 

Tàpies e Damien Hirst ou outro artista que se relacione a proposta, em seguida 

propor que identifiquem estes elementos e os desenhem em uma folha.  

 

2ª aula : Criando uma composição a partir do elemento visual “ponto” 

Neste momento, mostrar alguns exemplos de artistas que usaram o 

pontilhismo em suas obras, como Georges Seurat e Camille Pissarro, assim como 

artistas que valorizam o ponto como elemento em suas composições, como 

Kandinsky. Explicar a técnica do pontilhismo e destacar o fato das pinturas serem 

feitas todas por pontos. Elucidar novamente os elementos estruturais da composição 

e correlacionar as obras dos artistas da aula anterior com os artistas desta aula. A 

partir desta análise, criar grupos de três alunos e pedir para que criem cartazes. O 
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tema é livre, entretanto, o cartaz deve conter os elementos: ponto, linha, forma, 

textura e cor. Eles terão que fazer pequenas bolinhas com papel crepom de diversas 

cores, separá-las e organizá-las de forma que componham uma imagem, que deve 

ter linhas, formas e cores, por consequência o cartaz resultará numa composição 

com pontos e textura. Na figura abaixo apresento como exemplo dois trabalhos 

criados por mim, para exemplificar o trabalho com ponto, formas e cores. 

 

 
 

Figura 18 - Flor e Casa  
Fonte: Reprodução do autor. 

 

3.3. ATIVIDADE 3 - PESQUISANDO SUPORTES 

 

Faixa etária:  Fundamental 

Duração:  3 aulas 

Objetivo : Descobrir suportes para trabalhos de Artes Visuais 

Objetivos Específicos : 

• Valorizar a produção artística a partir de suportes cotidianos; 

• Experimentar e explorar as possibilidades de diversos tipos de suporte; 

• Experimentar e inovar a produção artística a partir do pontilismo. 

Recursos/Materiais : Papelão, lona ou material similar, jornais e revistas, cola, tintas 

guache, tesoura sem ponta. 
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Desenvolvimento : 

1ª Aula : Entendendo o que é suporte. 

Começar a aula perguntando aos alunos o que é suporte, o que eles 

imaginam ser, sempre se referindo as Artes Visuais.  Após as respostas desenvolver 

um bate papo trocando ideias sobre o assunto, correlacionando à objetos do 

cotidiano. Depois, desafiá-los a descobrir quais são os suportes utilizados por alguns 

artistas, levar pinturas, colagens, esculturas, gravuras e desenhos da história da 

Arte. A ideia é fazer com que eles identifiquem e conceituem o suporte. Pedir para 

que os alunos levem papelão para a próxima aula. 

 

2ª aula - Papelão como suporte de Arte. 

Iniciar a aula mostrando para os alunos os trabalhos de Peter Callesen, que 

usa papel como suporte para suas esculturas. Definir escultura e propor um bate 

papo para saber sobre o que eles entendem como escultura, e quais são os 

materiais para essas esculturas. Em seguida, separar grupos de até 5 alunos e 

propor a criação de uma escultura utilizando papelão, eles só poderão usar o 

papelão, o tema é livre, o tamanho e as proporções também. Participar dando 

sugestões e ajuda com técnicas, mas não interferir na obra. Dar sugestões de 

pintura e acabamentos para as esculturas. 

Abaixo, um exemplo, uma galinha feita com caixa de papelão, pintada à mão 

com tinta guache. 
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Figura 19 - Galinha 
Fonte: Reprodução do autor. 

 

3ª aula - Embalagens como suporte 

Para essa aula criar grupos entre os alunos e propor uma pesquisa de 

campo, pedir a eles que procurem em suas casas, no bairro e na escola, materiais 

que sirvam de suporte para uma aula de composição. Em seguida pedir que eles 

façam um texto relacionando os suportes às técnicas de arte que eles acham que 

esses suportes possam servir. 

Em um segundo momento solicitar duas embalagens de qualquer produto, 

jornais e revistas para recorte. Propor a criação de um trabalho artístico utilizando as 

embalagens, eles deverão criar uma composição utilizando a técnica de colagem, o 

trabalho pode ser uma pintura ou escultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Por muito tempo no ensino, em nosso país, a área de Artes Visuais não era 

reconhecida como área de conhecimento, havia um grande preconceito em relação 

à área, vista como um acessório, ou como instrumento para uma outra disciplina. 

Hoje a educação aponta grandes mudanças, inclusive metodológicas. Devemos 

aprender com os modelos do passado e propor novas formas de ensino. 

Pesquisas como esta se propõem auxiliar a afirmação do Ensino de Artes 

Visuais, com novas abordagens e soluções simples que podem ser trabalhadas na 

realidade das escolas. 

No decorrer do estudo compreendi que as particularidades do processo de 

desenvolvimento do livro tratavam dos elementos da linguagem visual, percebi que 

poderia usar esses processos, correlacionando-os ao ensino de Artes Visuais. O 

interessaste nesta pesquisa foi descobrir processos de ensino/aprendizagem em 

Artes Visuais, de modo que os alunos possam vislumbrar processos artísticos 

ligados a objetos do cotidiano, nesse casso o livro. Também observei que a 

escassez de materiais didáticos nas escolas é um obstáculo para alguns 

professores, o que me levou a estabelecer a quebra desse pensamento, instigando 

o docente a descobrir meios novos de construção de aulas com materiais 

disponíveis no dia a dia, sejam novos ou reaproveitados.  

O estudo mostra ainda que é importantíssimo usar a abordagem triangular 

no processo de ensino, percebi que o estudo da história da Arte, assim como o 

estudo de artistas, de suas obras e seus processos, estabelece um ensino cognitivo, 

que usado em conjunto com fazer, estimulam o criar e a descoberta de habilidades 

nos alunos. 
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