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O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que
inventa
Com as proposi çõ es di dáti ca s sugeridas , esp era-se que os aluno s
pos sam se ap ro xi mar, de uma manei ra a berta, da o bra do arti s ta,
bus cand o enc ontrar pos sibi li dad es de expl oração poéti cas d esse obj eto
artísti c o. Tal ap roxi maçã o propi ci a a a mpli ação de se us repe rtó ri os
vi s uai s e con cei tuai s.
Ao apresentarmos os con teúdos rel aci onados às apren di za gens ,
def in i mos o que espe ra mos que o s al u nos a prenda m e também
esta bel ecemo s uma rel aç ão en tre os c onteúd os e a s reai s
pos sibil idade s de c ons tru ção de conhecimen tos em sua s dif e re ntes
etapa s de d esenv ol v i me nto cogni tiv o, afeti v o e rel a ci on al .

EXPECTAT IVAS DE APRENDIZA GEM
Assemblage – Homem × Animais: extinção ou preservação?
CONTEÚ DOS
•

Percurso poético do artista Siron Franco

•

Assemblage

•

Preservação de animais, meio ambiente e ação do homem como tema da arte

OBJ ETIVOS
•

Identificar aspectos do processo de criação e construção do artista Siron
Franco

•

Desenvolver a leitura de imagem

•

Refletir e discutir com o grupo de alunos temas sobre a preservação dos
animais, o meio ambiente e a ação do homem como subsídio para produção de
trabalhos em arte

•

Construir um trabalho plástico para comunicar determinada ideia sobre meio
ambiente a partir da assemblage

AVAL IAÇÃO
Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida nos itens 4
e 5 da atividade sugerida.

PROP OSTA DE TRABALHO
MATERIAIS
•

Papelão ou compensado de madeira para suporte

•

Cola quente e cola branca

•

Tinta acrílica várias cores ou tinta látex com corantes

•

Pincéis em vários tamanhos

Assemblage – Homem × Animais: extinção ou preservação?
1. Explicite para a turma que o trabalho a ser construído será uma série, em que o
tema principal será o problema de preservação e extinção dos animais versus
o homem. Explique o que é assemblage, se possível mostre o link sobre o
assunto. Proponha que criem um trabalho de assemblage a partir da leitura
que fizeram dos textos tanto para conseguirem realizar um trabalho com a
técnica de assemblage como para conseguirem comunicar uma ideia sobre o
tema Homem × Animais: extinção ou preservação. Peça que discutam quais
materiais serão colados na superfície do suporte para estabelecerem diálogos
com o conteúdo dos textos lidos. Lembre-os de que, como o artista Siron
Franco, o tema deverá ser representado de forma subjetiva, ou seja, deverá

provocar certo estranhamento por não estabelecer uma relação direta com a
realidade. Dê um tempo para que escolham os materiais que serão colados na
superfície do suporte e marque uma aula para a execução do trabalho. Sugira
que os alunos reaproveitem materiais tais como: saquinhos de supermercado,
papelão, embalagens, tecidos estampados ou lisos, objetos utilitários etc.
Converse com eles para que busquem estabelecer, por meio da escolha dos
objetos, diálogos diretos ou indiretos com o tema. Ressalte que a colagem dos
objetos é uma das partes do processo de construção da assemblage, cabendo
ao grupo intervir, se desejarem, sobre os objetos colados no suporte.
Exemplos: pintar, desenhar, riscar, amassar, dobrar etc.
2. Já com os objetos selecionados e suporte em mãos discuta com os alunos
como a composição visual deverá ser construída para conseguir dar seu
recado de maneira mais poética. Dê início ao trabalho de organização e
colagem dos objetos no suporte. Tenha cuidado para que os objetos sejam
colados em vários pontos e, ao serem suspensos, não descolem do suporte
Deixe secar completamente.
3. Proponha que os grupos criem intervenções sobre os objetos colados
utilizando a tinta acrílica ou látex. Eles poderão mudar completamente a cor
dos objetos, selecionar algumas partes, criar estampas, desenhos ou apenas
deixá-los como estão.
4. Ao término dos trabalhos, peça que os alunos deem um título para a série.
Exponha todos os trabalhos e proponha que os alunos façam a leitura de todos
eles.
5. Avalie:
o Os alunos se apropriaram do conceito de assemblage e construíram
uma composição significativa?
o Eles conseguiram estabelecer relações entre os textos lidos, o trabalho
do artista e suas produções?
o Os alunos conseguiram penetrar no universo da obra de Siron Franco
por meio da leitura de imagem?
o A pesquisa os ajudou saber mais sobre os problemas ambientais
relacionados aos animais nas obras de arte?
o Que outras questões você poderia propor para avaliar os percursos
desenvolvidos até aqui?
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