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Aluno ainda da graduação do curso de Artes Plásticas, e em contato direto com 
as propostas metodológicas de Arte-educação vigentes, em maio de 2004, através de 
uma designação1 conseguimos a vaga de professor de Arte na Escola Estadual Messias 
Pedreiro, que nos acolheu calorosamente.  

Encontramos para nossa curta felicidade alunos do ensino médio, que em breve 
estariam prestando vestibular. Ali neste ambiente de preparação visando o ensino 
superior, observamos em algumas semanas que muitos alunos nunca havia passada pela 
disciplina de Arte, e nomes comuns ao universo artístico eram por eles completamente 
desconhecidos. 

Devido ao pouco tempo; e sem modéstia alguma, ainda inexperiente em sala de 
aula; partimos para o estudo da historia da Arte, procurando colocar em pratica os 
conceitos metodológicos da Proposta Triangular, centrada no seu eixo tríplice de 
contextualização histórica, leitura de obra de arte e produção estética, que são 
repassados como fundamentação teórica e metodológica para o aluno da licenciatura do 
curso de Artes Plásticas da Universidade Federal de Uberlândia, e o qual alguns 
profissionais já com expressiva carga de experiência na área insistiam ser impossível de 
ser colocado em pratica. 

Acreditando no potencial da Proposta Triangular, e usando constantemente 
imagens retiradas do repertorio do universo das Artes Plásticas, em uma bela manhã 
apresentamos a imagem da Mona Lisa a uma das turmas do Colegial, donde uma aluna 
(Vanessa) apresentou sem que lhe fosse pedido, um desenho modificado da Mona; o 
qual ela viu no livro de historia. Intrigado, porém ao mesmo tempo contente, decidimos 
aproveitar a oportunidade e expandir para o restante das turmas a experiência e ver o 
que resultaria. 

Nomeamos a aula de “Reconstrução: O sorriso da Mona Lisa” e norteando como 
fundo metodológico a propostas triangular partimos para a aula que resultou nessa 
comunicação. Desta formas fixamos a imagem da obra no quadro negro fazendo em 
seguida a contextualização histórica do momento em que o artista viveu. Enquanto 
falava fazia os alunos relacionarem fatos históricos tal como os ocorridos em 1500, a 
“descoberta” do novo continente e os acontecimentos científicos e sociais decorrentes 
daquele período, que como alunos do ensino médio eles deveriam saber.  

 Em seguida abordamos a imagem, fazendo perguntas que guiavam o olhar do 
aluno pela reprodução da tela. Durante esse exercício, a turma começou a dar suas 
opiniões sobre a obra. Alguns achavam a mulher representada feia, outros diziam que 
ela tinha olheiras e algumas meninas que a representada era gorda. 

Passada a euforia inicial, e como o objetivo principal de trabalhar com a imagem 
era realizar uma reconstrução; ou como e mais conhecida, uma releitura da imagem; 
visando exemplificar o que deveria ser realizado, mostramos uma releitura da Mona 
Lisa de Fernando Botero, obra contemporânea realizada em 1978. 

                                                 
1 Processo pelo qual nas escolas sob a responsabilidade do Estado se faz a contratação de profissionais da 
educação. 



 
Mona Lisa, Botero, 1978. 

 
Botero nos apresenta uma Mona Lisa extremamente obesa, o que fez com que a 

turma caísse na risada. Na verdade, realmente pretendíamos chocar a turma ao 
apresentar a imagem e sabíamos que os comentários iriam surgir; (uma coisa que 
aprendi e que com o tempo, o educador acaba por conhecer e prever as atitudes de sua 
turma). Depois de todas as criticas possíveis, foi lhes dado à data de realização desta 
obra e em seguida feitas algumas indagações como: 

Por que será que Botero fez a Mona Lisa Obesa? 
1978 e um ano de qual século? 
Qual e o padrão de beleza de nossa sociedade? 
Será que Botero ao pegar a Mona Lisa não queria fazer uma critica aos padrões 

de beleza de nossa sociedade? 
Estes e outros questionamentos, realizados desta forma fizeram com que os 

alunos começassem a refletir a respeito das duas reproduções, compreendendo que por 
mais incoerente e estranha que possa parecer, a produção artística ocorre de forma 
coerente, alem de possuir um fundo de valor significativo para o artista, que não produz 
a obra gratuitamente. Mais que isso, a obra de arte, seja ela visual, sonora ou 
audiovisual, esta impregnada de valores e conceitos da sociedade na qual o artista vive.  

Embora tivesse sido planejada apenas uma única aula, esta foi destrinchada em 
mais duas aulas, pois foi exatamente nesse momento que compreendemos os reais 
propósitos e formas da Proposta Triangular funcionar. Assim, para retardar a discussão; 
devido ao próprio tempo semanal destinado a disciplina2 os dados sobres as duas Mona 
Lisa, que havíamos pesquisado anteriormente apenas como suporte técnico foram 
repassados no quadro para os alunos copiarem. Esse fato, além de retardar a discussão, 
manteve a turma por mais tempo interessado no tema. 

Após esta tarefa terminada, partimos para a produção de uma nova Mona Lisa 
reconstruída pelos próprios alunos na qual poderiam modificar o que bem entendessem, 
desde que, tal como Botero preservassem traços característicos da Mona Lisa original, 
de tal modo que ao olhá-la pudéssemos reconhecer a configuração de uma Mona Lisa.  

Deveriam manter em seus desenhos; realizado sobre papel Canson ou sulfite; 
(conforme se adaptasse melhor) as mãos sobrepostas e o meio perfil o que tornaria de 
alguma forma o desenho característico e reconhecível. Estariam reconstruindo a Mona 
Lisa.  

                                                 
2 . A disciplina, possuía 1h/aula semanal, com duração de 55 minutos. 



Este exercício, embora tenha sido melhor aplicado em apenas duas turmas; 
inclusive a sala da aluna Vanessa; foi expandido para todas as turmas de 3º colegial, e 
para que a atividade não se tornasse gratuita; o que as vezes e uma constante em aulas 
de Arte, onde os alunos possuem pouco ou nenhum domínio técnico e conhecimentos 
teóricos mais escassos ainda; os alunos deveriam desenvolver junto com o desenho uma 
justificativa por escrito, em poucas linhas onde justificassem as mudanças realizadas na 
obra, dizendo o porquê de o terem feito. 

 

 
Mona Lisa, Leonardo, 1503-07. 

 
Entre as dezenas de desenhos saíram alguns muito bons. De certa forma, os 

resultados, independente das dificuldades técnicas, foram impressionantes tanto por 
parte dos alunos, quanto para nossa pratica pedagógica.  

As aulas em questão nos permitiu refletir sobre nosso próprio desempenho, 
como graduando do curso de Arte Plásticas e Arte-educador. Foi a partir desse 
momento que compreendi que embora a proposta metodológica não seja nenhuma 
inovação deste começo de século, existe por parte de arte-educadores atuantes; o que 
não se generaliza a todos, pois existem ótimos profissionais na área desenvolvendo 
excelente trabalho com a arte-educação; um mau entendimento desta proposta 
metodológica.  

O que temos percebido, e que entre os arte-educadores atuantes; em especial 
aqueles que por motivos pessoais ou sócio-econômicos não procuram a formação 
continuada ou a participação em grupos de estudos; que existe uma má interpretação do 
que venha a ser a Proposta Triangular. Estes parecem imaginar que trabalhar 
metodologicamente com a proposta seja começar e terminar em uma única aula de 
pouco mais de cinqüenta minutos a exposição de dados sobre a obra ou o artista, dar 
tempo para o aluno fazer sua própria leitura e em seguida construir algo material, 
expressando-se artisticamente.  

Como que contaminados ainda pela atividade da Pratica de Ensino Sob Estagio 
Supervisionado I, onde o graduando do curso de Artes Plásticas, conforme sua escolha 
ministra uma única aula aplicando a metodologia que escolher, estes então professores 
que tem essa mentalidade ainda se vêem como graduandos, e esquece-se que possui 
todo um bimestre, trimestre ou semestre - conforme seja o procedimento adotado pela 



instituição- para desenvolver atividades onde a proposta triangular seja contemplada de 
forma eficiente como metodologia de ensino. 

Dizemos isso, porque percebemos em nossa própria pratica de sala de aula, que 
caímos neste erro; felizmente corrigido a tempo; de imaginar que cada aula deveria ser 
uma super-aula centrada na proposta Triangular. A experiência diária da sala de aula 
mostrou-se extremamente mutável, e como profissional da área, fomos nos adaptando e 
adaptando as realidades encontradas. A proposta desenvolvida nestas aulas 
denominadas “Reconstrução: O sorriso da Mona Lisa” foi uma dessas realidades 
adaptadas, onde partimos de um interesse de um aluno e construímos toda a proposta 
das aulas. 

Como contribuição, entendi que a proposta Triangular como metodologia de 
ensino prega três diretrizes a serem desenvolvidas não importando o tempo que se leve 
para realizá-la, bem como que Ana Mae e Cia em lugar algum disseram ou dizem que 
para se trabalhar com esta metodologia de ensino seja necessário iniciar e terminar em 
uma única aula todo o processo. O que temos então é más interpretações do que e dito e 
repassado dentro dos cursos de licenciatura, o que talvez seja uma deficiência da própria 
formação do Arte-educador. 

Em estudo realizado durante o ano de 2004-2005, intitulada “O Ensino 
Fundamental e Médio e as Aulas de Artes Plásticas em Uberlândia /M.G ”3, foi 
constatado que 45% de um percentual de professores abordados consideravam que a 
Universidade não os havia preparado o suficiente para a atuação profissional. Resta nos 
perguntar, até que ponto esta deficiência é do curso? Ou ate mesmo se a deficiência e 
apenas do curso e não também do aluno ou recém-formado, ao se acomodar na pratica 
sem buscar aperfeiçoamento e formação continuada. 

De qualquer forma, a experiência com a “Reconstrução” da Mona Lisa 
apresentou resultados satisfatórios, surpreendentes e esclarecedores, tanto por parte dos 
alunos que participaram efetivamente, quando pedagogicamente ao nos proporcionar 
essa reflexão em torna da Proposta Triangular como metodologia de ensino de Arte, 
donde nos perguntamos se ela e Opção ou ilusão?  Tentaremos responder a questão com 
fatos. 
 Observando o desenvolvimento das turmas, constatei com esta experiência que 
mesmo sem o devido incentivo, e possível se obter ótimos resultados, mesmo com as 
freqüentes reclamações de falta de material e estrutura física adequada. 

Outro fator que surgiu com esta proposta foi a valorização por nossa parte a 
respeito da Proposta triangular, como fomentadora de conhecimentos que podem 
sustentar o trabalho de artistas, estudantes e o publico em geral. Esta proposta 
metodológica possui em um de seus eixos a Contextualização Histórica, que pode bem 
ser definida como a parte de historia da arte da disciplina, onde artistas, técnicas e 
movimentos são explicados teoricamente. 

Esta fundamentação e de suma importância para a criação artística, e no entanto 
nem sempre e oferecida de forma satisfatória dentro do ensino fundamental e médio. 
Isto se fez perceber quando pedimos a justificativa em torno do que os alunos haviam 
produzido. 

Percebemos isto ao observarmos que em alguns desenhos, mesmo apresentado 
características que eram superficialmente visíveis de alguns movimentos artísticos, 
alguns alunos não conseguiam fazer essa relação. Um exemplo claro disto e o desenho 
do aluno Ranulfo que apresenta evidente influencias do movimento cubista, porém o 

                                                 
3 Evânio B. Costa. O Ensino Fundamental e Médio e as Aulas de Artes Plásticas em Uberlândia/ M.G. 
PIBEG. UFU. 2005. 



qual o aluno desconhecia por completo, deixando passar a oportunidade de fundamentar 
perfeitamente seu traço dentro desse movimento.  

 

 
 

Este aluno justificou seu desenho com as seguintes palavras: 
“Desenhei esta Monalisa devido a admirara a arte dos desenhos da abertura da 

novela da 18h e porque achei menos complicado de desenhar” 
Neste caso, deficiência técnica não e um dos problemas para este aluno. O que 

faltou foi fundamentação teórica, com bases consolidadas na Historia da Arte. Outro 
fator, e que este aluno havia passado por escolas da rede de ensino que possui a 
disciplina Arte de 5ª a 8ª serie, o que justifica o seu domínio técnico sobre o desenho. 

As figuras abaixo também são de alunos procedentes da rede que tiveram a 
disciplina Arte de 5ª a 8ª serie, que ao chegarem a rede Estadual sentiram profundas 
diferenças, quanto a disciplina Arte. Segundo uma dessas alunas (Aline), essa diferença 
era acentuada pela dificuldade que colegas apresentavam diante das propostas da 
disciplina Arte; que aliás ela não apresentava como podemos constatar pelo seu 
desenho, e pela forma como as aulas eram dadas, centradas no fazer e na Historia da 
Arte. 

 

  
 
 



 Comparadas com outras imagens produzidas por alunos que estudaram apenas 
na rede estadual, e cuja metodologia de ensino nem sempre e a ditada pela Proposta 
triangular, e os seus três eixos, sentimos um grau enorme de distanciamento, a começar 
pelo domínio técnico do desenho. 

 

 
 
 Criatividade e fácil capacidade de relações e outro fator que a proposta 
triangular em Arte proporciona, como podemos realmente perceber no nosso primeiro 
desenho de exemplo. Ali, o aluno não apenas buscou algo na contemporaneidade, como 
solucionou o problema dado a ele de forma criativa e consistente.  
  A proposta de aula aqui apresentada nos faz pensar no potencial desta 
metodologia, que quando coerentemente empregada gera resultados satisfatórios. Não 
se tratar de ilusão, mas sim uma opção metodológica para o arte-educador se basear e 
fundamentar no cotidiano de sala de aula, que antes de mais nada contribui para a 
formação de alunos perceptíveis e sensíveis a decodificação e criação de imagens. 
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