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7. Projeto integrador 
 

Pinturas vivas do Modernismo brasileiro 

Tema Reprodução cênica de obras do Modernismo brasileiro 

Problema central 
enfrentado 

Como pensar a transposição das pinturas do Modernismo para o formato de cena? 

Produto final Pinturas vivas de quadros do Modernismo 

 

Justificativa 

O projeto Pinturas vivas do Modernismo brasileiro traduz a pintura para a linguagem teatral. 

Por meio da criação de uma pintura viva (ou tableau vivant, conforme se define esse tipo de 

representação em francês), os estudantes vão aprofundar os entendimentos sobre linguagem teatral 

e o Modernismo brasileiro, fazendo um exercício de tradução entre linguagens que se baseia na criação 

de uma cena teatral estática, a partir de uma pintura de um artista modernista.  

O projeto promove a análise das obras selecionadas e estimula a criatividade e diferentes 

habilidades para a recriação cênica a partir dos recursos disponíveis. Durante o processo de criação e 

produção, os estudantes, com base na perspectiva dos modernistas, analisam temas atuais como a 

desigualdade social, a formação da identidade nacional e suas diferentes matrizes culturais – africana, 

indígena e europeia. Assim, é possível se aproximar dos diferentes pensamentos, estratégias e técnicas 

dos artistas da época na elaboração das obras.  

Este projeto favorece o desenvolvimento de competências gerais presentes na BNCC, pois 

permite:  

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente 

aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua 

tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística. 

Além disso, o projeto privilegia o trabalho coletivo e também possibilita o desenvolvimento de 

relações interpessoais e o compartilhamento de desafios entre os estudantes, indo ao encontro da 

seguinte competência geral geral: 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes. 
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Objetivos gerais 

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

• Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, práticas e produções artísticas e culturais 
do seu entorno social e de diversas sociedades, em distintos tempos e contextos, para 
reconhecer e dialogar com as diversidades. 

• Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 
culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

• Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 
princípios éticos, democráticos 

 

Disciplina Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Arte  Teatro 
Elementos da 
linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos 
envolvidos na composição dos acontecimentos 
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

Arte Teatro Processos de criação 
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes 
funções teatrais e discutir os limites e desafios do 
trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

História 

O nascimento da 
República no Brasil e os 
processos históricos até 
a metade do século XX 

Primeira República e 
suas características 
 
Contestações e 
dinâmicas da vida 
cultural no Brasil entre 
1900 e 1930 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e 
modernização da sociedade brasileira e avaliar suas 
contradições e impactos na região em que vive. 

História 

O nascimento da 
República no Brasil e os 
processos históricos até 
a metade do século XX 

A questão indígena 
durante a República 
(até 1964) 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas 
de inclusão e exclusão, as pautas dos povos 
indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das 
populações afrodescendentes. 

Geografia Conexões e escalas 

Integração mundial e 
suas interpretações: 
globalização e 
mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para 
compreender a integração mundial (econômica, 
política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização. 

Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento espacial 

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, 
croquis e outras formas 
de representação para 
analisar informações 
geográficas 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões 
do mundo com base em informações populacionais, 
econômicas e socioambientais representadas em 
mapas temáticos e com diferentes projeções 
cartográficas. 
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Duração 

A duração do projeto integrador Pinturas vivas do Modernismo brasileiro é de seis aulas (de 45 

minutos cada) ou 1 mês e meio.  

 

Material necessário 

No fase inicial do projeto, serão necessárias fontes indicadas por você para orientar a escolha 

dos estudantes. As obras do Modernismo brasileiro selecionadas servirão de inspiração para a criação 

das pinturas vivas.  

A elaboração das pinturas vivas vai demandar alguns objetos para compor as cenas sugeridas 

pelos estudantes. O interessante é adequar diferentes materiais, objetos ou figurinos que, 

eventualmente, podem ser trazidos de casa para uso dos alunos nas próprias criações. Um aparelho 

de som para as trilhas sonoras das cenas também será necessário. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Pesquisa  

Estabeleça algumas diretrizes do projeto com os estudantes. Oriente-os a formar e, 

posteriormente, a trabalhar em grandes grupos. Explique que assim o processo de reproduzir 

cenicamente as obras selecionadas vai se tornar mais dinâmico.  

Ressalte que eles devem pesquisar e selecionar uma obra do Modernismo brasileiro para 

realizar a transposição para uma pintura viva. Sugira alguns nomes como Tarsila do Amaral (1886-

1973), Cândio Portinari (1903-1962), Lasar Segall (1891-1957), Cícero Dias (1907-2003), Maria Martins 

(1894-1873), Ismael Nery (1900-1934), Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), Guignhard (1896-

1962), Flávio de Carvalho (1899-1973), Goeldi (1895-1961), Carlos Scliar (1920-2001), entre outros. 

Após a escolha da obra estimule os estudantes a pesquisar as suas características: dados sobre 

o autor, contexto social durante a produção, modo de execução, influências externas, propósito 

estético e social da obra, entre outros aspectos. Ressalte que as informações serão úteis no processo 

de adaptação para a linguagem cênica. 
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Etapa 2 

Produção  

Estimule os estudantes a fazer uma análise minuciosa dos elementos que compõe a obra 

escolhida. Oriente-os a fazer os seguintes questionamentos na leitura e na análise da obra: 

1. Sobre as personagens: Há figuras humanas ou de outros seres vivos representadas? Elas estão 
realizando alguma ação? Que relações elas parecem estabelecer entre si e com o ambiente a sua 
volta?  

2. Sobre o cenário: É possível reconhecer algum espaço, paisagem ou ambiente específico na 
pintura? Que objeto ou elementos fazem parte da paisagem? Qual a distância que os elementos 
na pintura parecem ter entre si? 

3. Sobre o estilo e a técnica: Que cores e formas se destacam na pintura? Os elementos 
representados na pintura estão retratados de uma maneira realista ou estilizada? Por que o autor 
escolheu essa maneira para realizar a pintura? 

 

Etapa 3 

Criação  

Com base nas informações obtidas na análise da obra, oriente-os na realização da pintura viva. 

Reforçe que eles devem manter um elemento que faça referência à obra escolhida. Lembre-os de que 

os objetos e elementos também pode ser presentados por atores. 

A pintura viva deve ser estática. Durante os ensaios proponha, como treinamento, que os 

estudantes permaneçam parados durante a execução de uma música, que pode também ser usada 

como trilha durante a encenação. Diga que a sonoplastia ajudará a expressar o sentido que os alunos 

pretendem transimtir com a criação. 

Durante os ensaios, lembre-os de que os menores movimentos são percebidos pela plateia. O 

uso de textos e de deslocamentos pode ser opcional se ajudarem a compor o sentido que os 

estudantes buscam, mas insista que a pintura viva é estática. Estimule-os a fazer ajustes espaciais e a 

inserir elementos para compor a cena. Recorde, também, que a iluminação de determinados espaços 

cria diferentes efeitos visuais.  

Proponha três ou quatro dias de ensaios para que os alunos possam conseguir criar os 

materiais que usarão em cena e tenham tempo suficiente para reorganizar e testar outras 

possibilidades.  
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Etapa 4 

Apresentação  

Depois de ensaiadas e finalizadas todas as pinturas vivas, auxilie os alunos falando sobre as 

possíveis maneiras de expor o trabalho. Ao exibir as pinturas vivas para outras turmas ou para a 

comunidade escolar, lembre os alunos de disponibilizarem a pintura original para o público. É possível 

pensar também em registros fotográficos das pinturas vivas para exposição e posterior discussão com 

a turma. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação pode ser feita a partir da relação entre a obra selecionada e sua criação e, também, 

sobre a criatividade empregada na exposição da cena. Você pode se orientar pelas seguintes 

perguntas: 

1. O estudante reconhece o tema e forma utilizados na obra? 

2. O estudante faz proposições criativas para a transposição da obra para a cena? 

3. Como a perspectiva crítica do estudante sobre o assunto da obra influencia na criação das pinturas 
vivas? 

4. O trabalho em grupo favorece o contato com diferentes ideias e perspectivas sobre o tema? Todos 
estão entendendo a obra realizada? 

 

Para saber mais –aprofundamento para o professor 

POIVERT, Michel. Notas sobre a imagem encenada, paradigma reprovado da história 

da fotografia?. Porto Arte: Revista de Artes Visuais, [S.l.], v. 21, n. 35, ago. 2017. 

Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/73716>. Acesso em: 21 

out. 2018. O autor propõe reflexões acerca da noção de imagem encenada, 

apresentando sua história e teóricos que se dedicaram ao tema, estabelecendo 

também relações entre a linguagem fotográfica e a noção de teatralidade das artes 

cênicas. 

https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/73716

