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Nome(s) da(s) Escola(s):  E.E. Clorindo Burnier; Centro Educacional de Referência Herval da Cruz Braz 

Título da Produção: Auto- retrato 

 
Resumo (5 a 7 linhas): O auto-retrato consistiu em representar, por meio da escultura de um rosto em porcelana 
fria, não as características físicas, mas a personalidade, história e gostos da artista-personagem. Essa 
representação foi feita com intervenções de desenhos/pinturas em nanquim, remetendo a essas características e 
coisas que fazem parte da vida da personagem, incluindo a escolha do material e tecnicas utilizadas. 
 
 
 
 
 

 

 



Agora estou aguardando o meu dia de visitar a escola municipal Centro de Referência Herval da Cruz Braz, no bairro São Mateus, com a professora responsável, 
Valéria.  
 

  
Poética exposta no SIPAD. 

Eliane
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PROGRAD 
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DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID 

 

Código: 
 

Área: 
Artes (Plásticas e Visuais) 

Produto: 
 

Data/ Período:  
01/02/13 a 20/12/13.  

Nome do bolsista: Maíla Valentim de Souza 

Nome do supervisor:  Leonardo Venuto 

Nome da Escola: Escola Estadual Clorindo Burnier  

Título da Produção: Auto-retrato: ilustrações do eu 

 
Resumo (5 a 7 linhas):  
A partir de uma análise pessoal de auto-reflexão, o aluno deverá desenvolver, de maneira criativa, um auto-
retrato ilustrando o seu Eu, ou seja, que incorpore aspectos nem sempre visíveis, aspectos da alma, da 
personalidade, do Eu interior, não sendo excluída a possibilidade de a produção conter aspectos físicos. Para 
isso o aluno usará um suporte em formato de rosto, que propõe um deslocamento no auto-retrato, como se o 
próprio suporte já fosse o rosto (em papelão,paraná...) do aluno, possibilitando a ele criar livremente sem se 
prender aos aspectos físicos, tornando o auto-retrato mais abstrato. 
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2. LEVANTAMENTO: QUAIS FORAM AS REFERÊNCIAS DO PROJETO?  
A situação didática foi elaborada com base no modelo pedagógico Montessori. As premissas pedagógicas do projeto são: 

• Autoeducação: para desenvolver os projetos propostos em sala de aula, o aluno deve o explorar, investigar e pesquisar, deixando de ser apenas receptor 
passivo.  

• Motivação intrínseca: escolha do tema foi feita pensando no interesse do aluno, com a possibilidade de realizar uma atividade que se relaciona com a sua 
forma de ser, com o seu interesse, o seu gosto, e se sinta motivado, e não obrigado, a realizá-la.   

• Confiança e competência: o projeto visa as preferências do aluno para que este se sinta confiante e competente para criação de seu auto-retrato como 
desejar; 

• Autonomia: o aluno toma suas próprias decisões sem a interferência do professor em sua atividade; 
• Educação cósmica: conhecimento de mundo, importância do seu papel no mundo.  
• Professor observador: o professor é propositor e observador; 
• Etapas de desenvolvimento: o projeto consiste em seguir etapas pré-estabelecidas. O aluno é apresentado ao tema, assiste ao vídeo para sua nutrição 

estética, posteriormente fará as suas anotações, (auto-reflexão, compilação de ideias, imagens), irá elaborar um texto de apresentação, em seguida irá 
desenvolver o auto-retrato. 

• Foco no progresso individual: o projeto foca no desenvolvimento pessoal de cada aluno, para que este se torne mais entendedor de si mesmo, de seu lugar 
no mundo, para que descubra sua poética.  

 
 

! Pesquisa: 
 
 
CATON, K. Espelho de artista: auto-retrato. São Paulo: Cosac & Naif. 2004. 
 
PILLOTTO, S. Auto-retrato: material educativo para professor-propositor. Coordenação de Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque. São Paulo: Instituto Arte na 
Escola, 2006.  
 
PEREZ, K. Identidade e Auto-Retrato: Um possível viés no Ensino de Arte durante o Estágio Curricular Supervisionado. Revista Digital Art&. Ano V, n. 8, out. 
2007. 
 
MAIA, D.. Auto-retrato: a pintura como expressão da alma. Congresso USP. Junho, 2007. Disponível em: 
http://www.denisemaia.com.br/arqs/congressos/TrabalhoparaMesaRedonda2ColoquioDeArtedoLabPsicologiadaArteUSP2007.pdf 
 
Pequenos artistas: a criança e a arte em Montessori. Disponível em: http://larmontessori.com/2012/04/02/pequenos-artistas-a-crianca-e-a-arte-em-montessori/ 
A importância da arte em uma classe Montessori. Disponível em: http://www.tums-ped.org/a-importancia-da-arte-em-uma-classe-montessori.html 
 
 
Método Montessori. Disponível em: http://larmontessori.com/o-metodo/. Acesso em 31/08/2013 
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NETO, J. A. O desenho e o autorretrato em sala de aula: desenvolvimento intelectual a partir do autoconhecimento. Disponível em: 
http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/3462/1/2011_JoseAlvesMaiaTeixeiraNeto.pdf. Acesso em: 19/07/2013 
 
RODRIGUEZ, L; FORMENTIN, D. Arte como ferramenta de autoconhecimento. Disponível em: 
http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_1/pdf_1_brasil/B027.pdf. Acesso em: 20/07/2013. 
 
MAROTTE, Ottilie. O ensino da arte: a arte na educação como conhecimento humano. Disponível em: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/1/TDE-2006-07-
24T143002Z-16/Publico/MAROTTE,%20Otillia.pdf. Acesso em: 17/07/2013. 
 
Marcas individuaus: educadora do Ano propõe que alunos do 2º ao 5º ano descubram como se expressar em auto-retratos. Disponível em: 
http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/marcas-individuais-429790.shtml. Acesso em: 31/08/2013. 
 

! Informações sobre os materiais didáticos que você coletou: 
 
DVD e material educativo para professor propositor do Instituto Arte na Escola. Tema: Auto-retrato. 
O material apresenta um DVD e um impresso: 
DVD: A exposição Auto-retrato: espelho de artista, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC/USP, na Galeria de Arte 
do Sesi do Centro Cultural Fiesp, sob a curadoria de Katia Canton, apresenta o tema em seis módulos. O documentário os revela como fios condutores, com a 
participação da própria curadora e crítica de arte, e do artista plástico Gustavo Rezende. Uma visão histórica nos permite perceber os auto-retratos como registros 
singulares. 
 
Impresso: Material educativo para professor-propositor com propostas de atividades e sugestões de como usar o documentário para aprofundar os conteúdos que 
este disponibiliza. 
 
 

! Fotografias e referências do material escolhido para adaptação: 
 
 
DVD: clipe disponível em: 
 
 http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/74/#documentario 
 
Impresso: disponível em formato PDF no link: 
 
 http://artenaescola.org.br/uploads/dvdteca/pdf/arq_pdf_74.pdf 
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Capa e páginas do material impresso: 
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3. CONCEPÇÃO: COMO FOI REALIZADO O TRABALHO?  
 
Preencha uma tabela para cada objeto didático, inserindo imagens do protótipo e dos resultados da verificação:  

 
OBJETO DIDÁTICO 
Premissas pedagógicas: Texto> Auto-retratos: Ilustrações do Eu  
Premissas pedagógicas: Saberes estéticos e culturais;   

 

ASPECTO FÍSICO  ASPECTO ESTÉTICO 
Linguagens: artes visuais Identidade sensorial: Texto curto, disposto de maneira a não parecer cansativo para 

o aluno. 
 

Tecnologia: Texto impresso Desafio/Dinâmica:  
Apresenta uma breve história do auto-retrato e suas mudanças ao longo do tempo, 
além de suas diversas possibilidades na arte-contemporânea, propondo a atividade 
sobre auto-retrato ao fim.   

Modo de Recepção:  
Leitura dos alunos para melhor compreensão do tema. Material a ser lido 
antes da exibição do vídeo. 

Produção esperada:  
Primeiro contato com o tema auto-retrato em sala de aula tem como objetivo ser o 
primeiro disparador para discussões e melhor compreensão do vídeo a ser 
apresentação em sequência. 

TEXTO PARA OS ALUNOS: AUTO-RETRATOS: ILUSTRAÇÕES DO EU 
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O auto-retrato é uma forma de registro em que o modelo é o próprio 
artista. Essa auto-representação foi tomando formas diferentes no 
decorrer do tempo. Na pré-história, homens e mulheres desenhavam 
suas identidades com a marca das mãos dentro das cavernas para 
que ficassem gravados para a posteridade. 

Foi na época do Renascimento, que vai aproximadamente do 
século XV ao VII, que o auto-retrato tornou-se realmente popular. 
Naquele momento da história ocidental, ao contrário da era medieval, 
extremamente religiosa, o ser humano tornou-se o centro das 
preocupações. Como a Fotografia ainda não existia, pintores eram 
contratados para registrar rostos e corpos de pessoas importantes. E 
os artistas também começaram a pintar seus próprios rostos, pois 
também queriam deixar sua imagem gravada para o futuro e sentir 
que eram importantes como pessoas humanas e como profissionais. 
Expressavam em suas pinturas o que sentiam internamente, suas 
emoções e pensamentos. 

A partir do século XX os artistas inventaram mil e uma 
maneiras de pintar, desenhar, esculpir... A arte ganhou a possibilidade 
de se expressar por vários meios. Os artistas compreenderam isso e 
hoje passaram a brincar com suas próprias imagens com extrema 
liberdade. 

Na arte contemporânea um auto-retrato pode estar em 
qualquer lugar, a auto-imagem parece ultrapassar a visão narcisista. 
Como toda autobiografia ou livro de memórias, tende a ser uma 
fantasia, contudo, verdadeira. Nem sempre representa a imagem real 
do artista e, sim, como ele se vê. Para todos os artistas, o auto-retrato 
é uma exploração de si mesmo, uma oportunidade de ver além da 
imagem no espelho. Muitos se mostram de maneira diferente e 
quando olhamos o auto-retrato não fazemos idéia da sua aparência 
física, embora muitas vezes exista uma forte declaração a respeito da 
forma de pensar e de sentir. Ao auto-retratar-se o artista olhou para 

dentro de si e ilustrou a sua alma, suas idéias, percepções, visões de 
mundo, do seu cotidiano. 

A criação é fruto de descobertas. Cada um tem seu jeito de 
fazer um traço, desenhar uma figura, usar o lápis de cor, pincel, de 
fazer uma escultura, etc. Por isso, se expressar com arte é deixar uma 
marca pessoal no mundo. É através da nossa atividade criadora que 
passamos pelos processos de transformação, pois criar é uma 
maneira de quebrar bloqueios, de ver o mundo às avessas, para 
depois reestruturá-lo e reorganizá-lo na tentativa de construir uma 
nova realidade.  

Cada pessoa é diferente e vive situações singulares, portanto, 
um trabalho decorrente da experiência pessoal é único e 
extremamente significativo. Em busca de atingir estes objetivos na 
produção visual é necessário pesquisa e investigação sobre a arte e 
sobre si mesmo.  

 
___________________________________ 

 
Pensando em tudo isso, como seria o seu auto-retrato? 

Como você faria para ilustrar o seu Eu? Sem se preocupar com 
os seus aspectos físicos, faça uma auto-reflexão, pense na sua 
forma de ver a arte, suas preferências, sua personalidade e 
valores, sua vida, seu modo de ver o mundo, etc. Crie o seu auto-
retrato da maneira que preferir.  A ideia é ilustrar a imagem que 
tem de si, manifestando para o mundo o lado que só você 
consegue ver: o de dentro para fora. A criação é livre. Não tenha 
medo de se expressar!  
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OBJETO DIDÁTICO: VIDEO PARA NUTRIÇÃO ESTÉTICA 
Premissas pedagógicas: linguagens artísticas; relação entre elementos da 
visualidade; temáticas; educação do olhar; provocação do espectador; 
motivação intrínseca; confiança e competência. 
 

 

ASPECTO FÍSICO  ASPECTO ESTÉTICO 
LINGUAGENS: artes visuais 
  

IDENTIDADE SENSORIAL:  
Vídeo com diversas imagens de auto-retratos em uma montagem dinâmica, com 
música, efeitos, para despertar maior interesse dos alunos; 

TECNOLOGIA: Vídeo DESAFIO/DINÂMICA:  
Prender a atenção dos alunos e provocá-los com as imagens, despertando 
curiosidade para o tema em questão.  

MODO DE RECEPÇÃO:   
Exibição do vídeo para nutrição estética dos alunos 

PRODUÇÃO ESPERADA:  
Investigação, por parte do aluno, sobre o tema, sobre as imagens. Despertar a 
vontade de fazer o seu próprio auto-retrato, pensar sobre si mesmo, em como 
gostaria de se retratar. Pesquisar. Produzir.  

LINK DO VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=wl_8rstdkrw 
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OBJETO DIDÁTICO: SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO 
Premissas pedagógicas: Autonomia; criatividade; relação entre elementos 
da visualidade; repertório pessoal e cultural; motivação intrínseca; 
confiança e competência; progresso individual;  

 

ASPECTO FÍSICO  ASPECTO ESTÉTICO 
Linguagens: artes visuais  Identidade sensorial:  

Consiste em um suporte de papel mais firme, como o papelão ou papel paraná, 
possibilitando maior aproveitamento pelo aluno para suas intervenções, em formato 
de rosto. O papelão a ser utilizado deve ser preferencialmente algum que tenha sido 
descartado de uso, visando o reaproveitamento de materiais que iriam para o lixo.  

Tecnologia: a ser escolhida pelo aluno, cabível ao suporte fornecido 
(pintura, desenho, gravura, fotografia, fotomontagem, técnica mista, 
apropriação de imagens, colagens) 

Desafio/Dinâmica:  
O suporte em formato de rosto propõe um deslocamento no auto-retrato, como se o 
próprio suporte já fosse o rosto do aluno, possibilitando a ele criar livremente sem se 
prender aos aspectos físicos.  

Modo de Recepção:  
Produção do auto-retrato pelo aluno. 

Produção esperada:  
Criação de um auto-retrato que incorpore aspectos não visíveis, aspectos da alma, 
da personalidade, do Eu interior. Não sendo excluída a possibilidade de a produção 
conter aspectos físicos se for de vontade do aluno. A ideia é ilustrar a imagem que 
têm de si, manifestando para o mundo o lado que só ele consegue ver: o de dentro 
para fora. 
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SUPORTE COM EXEMPLOS DE INTERVENÇÃO: 
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