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7. Projeto integrador 

Título: Renascimento em releituras 

Tema A presença da arte na propaganda 

Problema central 
enfrentado 

Entender os usos contemporâneos da arte renascentista. 

Produto final Releituras de obras renascentistas e mostra de fotografias e produções artísticas. 

Justificativa 

O projeto integrador aparece neste plano de desenvolvimento como um instrumento para 

tornar a aprendizagem dos estudantes mais significativa, e também contribui para desenvolver 

habilidades não apenas cognitivas, mas atitudinais, já que promove o ensino de modo concreto e 

participativo. 

O tema escolhido para esta sugestão de projeto integrador é “A presença da arte na 

propaganda”. Este tema se conecta não apenas ao passado, mas também ao tempo presente, 

aproximando temas do passado ao cotidiano dos estudantes. 

De acordo com Coli (1995, p. 109), a arte tem a função de gerar situações de aprendizagem 

nas quais a sensibilidade e o não racional estão presentes, e o contato com ela nos transforma, 

despertando em nós diversas reações porque nos desperta diversas reações. Assim, a arte não se 

presta meramente à contemplação e à representação da realidade, já que as reações que surgem 

da interação com o objeto artístico levam a um desconforto propício para criar situações de 

aprendizagem. 

Neste sentido, a presença da arte no ensino de História se faz bastante significativa, uma vez 

que pode ser utilizada tanto como documento histórico quanto como meio para despertar a 

sensibilidade e o sentido estético dos alunos. 

Neste bimestre, as transformações oriundas da modernidade, bem como os efeitos da 

formação e da consolidação das monarquias absolutistas, acompanham a mudança na mentalidade 

dos artistas, que passam a se expressar por meio de técnicas que tornaram o Renascimento um marco 

na história da arte ocidental. 

O projeto busca orientar os alunos em práticas que possibilitem análises de documentos 

iconográficos. Estas poderão ser aplicadas na relação que os estudantes estabelecem com a intensa 

circulação de informações da sociedade atual em forma de propaganda, em especial por meio  

da internet. 

Outro ponto importante deste projeto é trazer à tona a interdisciplinaridade latente quando o 

documento iconográfico se torna o protagonista da prática do ensino de História. Neste sentido, para 
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este projeto os alunos mobilizarão habilidades relacionadas às seguintes disciplinas, além de História: 

Língua Portuguesa, em razão da produção de legendas e textos informativos; e Arte, em razão da 

análise e da reprodução das telas. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades previstas no projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes  

competências gerais da BNCC:  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (até 
mesmo tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

 

Objetivos 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre o Renascimento e seus principais artistas. 

• Ampliar a habilidade de interpretação de textos não verbais por intermédio da 
contextualização de documentos iconográficos. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutiva por meio da linguagem. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário e crítico. 

• Criar situações de aprendizagem significativas. 

• Promover a interação entre a comunidade escolar e a extraescolar. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Humanismos: uma nova 
visão de ser humano e de 
mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e 
dos Renascimentos e analisar seus significados. 

A emergência do capitalismo 
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o 
capitalismo. 
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Língua 
Portuguesa 

Textualização 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

Arte Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

Duração 

Cerca de quatro meses, dependendo do tempo de preparação e desenvolvimento das 

atividades no decorrer das semanas. 

Material necessário 

Lápis; folha de sulfite; cartolina; lápis de cor; tesoura; cola; fita adesiva; revistas, jornais e 

livros de Arte (ou publicações diversas que contenham fotografias, pinturas, esculturas e outras obras 

artísticas); computador com acesso à internet; máquina para fotografar; impressora para 

impressão de fotografias; projetor. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por  

um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às habilidades  

previstas no projeto, especificamente os professores de Língua Portuguesa e Arte. O professor 

coordenador do projeto deve planejar e organizar as ações de preparação do espaço onde serão 

realizadas as atividades, promover encontros com os outros professores envolvidos no projeto e 

coordenar cada etapa do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Para motivar os alunos no engajamento do projeto proposto, é necessário formular um 

problema que os motive a investigar e encontrar soluções, evocando as habilidades desenvolvidas pelo 

trabalho pedagógico. Neste projeto, a questão central é: “O uso da pintura renascentista na 

propaganda banaliza as obras de arte do período ou estimula sua divulgação ao público no tempo 

presente?”. 
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A pergunta anterior implica outras, como: “Por que os criadores das propagandas escolheram 

essas obras?”; “É possível utilizarmos essas obras para transmitir mensagens além daquelas que os 

artistas pretenderam transmitir quando as desenvolveram?”; “Qual é o significado dessas obras nos 

dias atuais?”; “Como você poderia fazer uma intervenção artística utilizando essas obras 

renascentistas para enviar uma mensagem sobre algum assunto que você considera importante?”. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Introduza o projeto à turma mostrando algumas propagandas que utilizam obras de arte do 

período renascentista. Depois, faça aos alunos os questionamentos apontados anteriormente. 

Como registro da discussão, peça aos alunos que escrevam as respectivas observações no 

caderno. Seria interessante o professor construir com eles essas observações ou dar exemplo de 

como elaborá-las. 

Explique o objetivo do projeto incentivando os alunos a ver que é possível que se expressem 

por meio de diferentes linguagens. 

Etapa 3 – Compreensão das obras renascentistas e das propagandas 

O objetivo desta etapa é que os alunos percebam os seguintes aspectos do tema trabalhado: 

as mudanças estéticas promovidas por artistas renascentistas; a relação entre a forma de 

financiamento de algumas obras e a passagem do mercantilismo para o capitalismo; os aspectos  

formais e contextuais de pinturas renascentistas; as comparações entre as obras originais e o uso 

delas nas propagandas.  

Na análise iconográfica, os alunos podem utilizar esta ficha:  

Ficha para análise de pintura 

Artista  

Obra  

Data  

Técnica utilizada  

Há objetos, animais ou pessoas na cena?  
Descreva-a detalhadamente.  

 

Qual é o principal tema que você consegue identificar nesta 
pintura? Que elementos o levam a esta conclusão? 

 

Que elementos desta obra mostram que ela  
é renascentista? 
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Ficha para análise de propaganda 

Obra apropriada na propaganda  

Produto(s) anunciado(s)  

Ano de divulgação  

Existem objetos, animais ou pessoas na cena?  
Descreva--a detalhadamente.    

 

Há objetos, animais ou pessoas na cena?  
Descreva-a detalhadamente.  

 

Qual é o principal tema que você consegue identificar nesta 
propaganda? Que elementos o levam a esta conclusão? 

 

Que elementos desta propaganda se relacionam com  
a pintura utilizada nela? 

 

Além de vender o produto anunciado, qual  
é a mensagem transmitida pela propaganda? 

 

Foram feitas intervenções na pintura original utilizada na 
propaganda? Quais? 

 

 

Como tarefa para esta etapa, os alunos deverão ser organizados em grupos de dois ou três 

integrantes. Cada grupo deverá escolher obras de pintores renascentistas, em livros ou sites, e trazê-

las impressas para apresentá-las aos colegas em um momento determinado.   

Etapa 4 – Construção da mostra fotográfica 

Nesta etapa do projeto, os alunos devem apresentar as obras que escolheram para os 

colegas de classe, analisando-as.   

A proposta é que os alunos estabeleçam uma relação com o sentido da obra no contexto em 

que foi produzida, os fatores históricos que possibilitaram seu desenvolvimento, atualizando os 

sentidos que um objeto artístico promove e expressando-se criticamente ao lançar mão de um 

recurso utilizado pela publicidade para demonstrar o que pensam sobre a sociedade atual. 

As propostas podem ser discutidas em classe para que um grupo ajude o outro a aprimorá-las. 

Caso seja necessário, o professor poderá ajustar eventuais pontos da discussão. 

Etapa 5 – Ensaio fotográfico  

Para o desenvolvimento desta etapa, o professor deve marcar previamente um dia para que 

os alunos tragam, se possível, máquinas fotográficas ou telefones celulares com câmera, roupas e 

demais objetos que os auxiliem a reproduzir as cenas de pinturas renascentistas selecionadas. O 

ensaio poderá ser realizado em sala de aula. Os alunos também podem fazer colagens ou desenhos, 

em cartolinas, reproduzindo obras de arte renascentistas.  
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Etapa 6 – Organização da mostra fotográfica 

Após a impressão das fotografias ou a execução dos desenhos propostos na etapa anterior, os 

alunos devem escolher a forma e o local para expor os trabalhos que fizeram – pode ser na sala de 

aula ou em outro local da escola em que seja possível exibir a produção da turma.  

A exposição poderá ocorrer em uma mostra cultural, caso eventos assim sejam realizados na 

escola, ou em um dia de reunião de pais para que a comunidade possa prestigiar o trabalho dos 

estudantes. 

Os alunos devem produzir legendas para os trabalhos, explicando brevemente os objetivos 

intentados e mencionando as obras que serviram como inspiração. Se for possível, os alunos devem 

elaborar um material de divulgação, como convites ou panfletos, para divulgar a mostra.  

Caso utilizem páginas das redes sociais, os alunos podem reproduzir as imagens que compõem 

a mostra nesses canais. A produção também pode ser divulgada nas redes sociais e/ou na página 

virtual da escola, caso ela possua estes recursos.  

Proposta de avaliação das aprendizagens  

A avaliação das aprendizagens deve estar de acordo com os objetivos propostos, ocorrendo 

de forma contínua. Outro modo de mensurar o desempenho dos alunos é a autoavaliação, na qual os 

estudantes podem, por meio da elaboração de relatórios, descrever a experiência coletiva e 

individual que tiveram ao longo do projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BURKE, Peter. O Renascimento. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.  

MENDES, Mariza Bianconcini Teixeira. Adão e Eva no paraíso: da propaganda religiosa à 

propaganda comercial. Estudos semióticos [on-line], n. 1, v. 5, jun. 2009. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/esse/article/view/49235/53318>. Acesso em: 28 set. 2019. 

http://www.revistas.usp.br/esse/article/view/49235/53318

