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RESUMO 

 
 

Em que medida a arte, calcada na literatura noir e no filme noir, pode contribuir para a 

formação leitora – no sentido amplo – do sujeito pós-moderno? Essa foi a  

problemática que deu origem aos estudos aqui detalhados, tendo como objetivo 

principal potencializar o ensino de arte (incluindo literatura como arte da palavra) aos 

alunos do Magistério - Ensino Normal, como incentivo à pesquisa, à leitura, à criação, 

à crítica e à humanização, esta no sentido proposto por Candido. Assim, por meio dos 

postulados estabelecidos pelos documentos oficiais para o ensino de Arte, nas escolas 

públicas e privadas do país, buscou-se desenvolver atividades pedagógicas que 

possibilitassem aos aprendizes iniciarem nos estudos interartes, além de conscientizá- 

los sobre os benefícios acarretados pela arte. A proposta foi executada por meio do 

curso de extensão O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo, em uma 

escola pública estadual, de Cornélio Procópio - PR, concretizando os resultados 

almejados durante o mestrado profissional realizado na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná Câmpus Londrina, estando parte do trabalho sistematizado em um 

Caderno de Orientações Pedagógicas para o apoio discente em aulas presenciais 

(teóricas e práticas) e à distância. Dividida em quatro capítulos, incluído o Produto 

Educacional aplicado, a presente Dissertação, devido à abordagem de temas variados 

e complexos, teve como principais suportes teóricos os textos de Meira et al,  

Frederico e Osakabe, Candido, Aranha e Martins, Lipovetsky e Serroy, Bauman, 

Hobsbawm, Lévy, Khéde, Ferrari, Ferreira e Fernandes, Gasparetto, Mascarello, 

Rafael, Higgins, Clüver, Moser, Valente e Almeida, consultados em várias fases do 

estudo. Metodologicamente, a pesquisa, de caráter qualitativo, conforme Tozoni-Reis, 

mesclou características bibliográficas, analíticas e aplicadas, de acordo com Gil e 

Bardin. Ao final, a investigação proporcionou aos futuros professores conhecimento 

sobre diferentes linguagens artísticas e contextos sociais, posto que aliou a tecnologia 

(meme, emoji, google-doodle) ao material que lhes foi apresentado sobre a arte noir, 

ressignificando-a e atualizando-a. 

Palavras-chave: Ensino de Arte. Diálogo Interartes. Estética Noir. Humanização. 
Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 
 

To what extent can art, based on the noir literature and on the noir film, contribute to 
the reader's broader understanding of the postmodern subject? This was the problem 
that gave rise to the studies detailed here, with the main objective of enhancing the 
teaching of art (including literature as art of the word) to students of the Magisterium - 
Normal Teaching, as an incentive to research, reading, creation, criticism and to 
humanization, is in the sense proposed by Candido. Thus, through the postulates 
established by the official documents for the teaching of art, in the public and private 
schools of the country, it was sought to develop pedagogical activities that enabled the 
learners to initiate themselves in the interart studies, in addition to making them aware 
of the benefits entailed by art. The proposal was executed through the course The noir 
in dialogues interartes: the contemporary reader, in a state public school, of Cornélio 
Procópio - PR, concretizing the results sought during the professional master's degree 
held at the Federal Technological University of Parana Campus Londrina, being part of 
systematized work in a Notebook of Pedagogical Guidelines for student support in 
face-to-face classes (theoretical and practical) and at a distance. The present 
dissertation, divided into four chapters, including the applied Educational Product, was 
developed by Meira et al, Frederico and Osakabe, Candido, Aranha and Martins, 
Lipovetsky and Serroy, Bauman , Hobsbawm, Lévy, Khéde, Ferrari, Ferreira and 
Fernandes, Gasparetto, Mascarello, Rafael, Higgins, Clüver, Moser, Valente and 
Almeida, consulted in several phases of the study. Methodologically, the qualitative 
research, according to Tozoni-Reis, merged bibliographic, analytical and applied 
characteristics, according to Gil and Bardin. In the end, the research provided future 
teachers with knowledge about different artistic languages and social contexts, since it 
allied technology (meme, emoticon, smiley, google-doodle) with the material presented 
to them about the noir art, resignifying it and updating it. 

 
Keywords: Art Teaching. Interartes Dialogue. Aesthetic Noir. Humanization. 
Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A palavra mimesis (mimese, em português) representa a ideia de 

imitação, cópia, reprodução, representação. Platão afirmava em seus discursos 

que a arte é uma mimesis da vida como a sombra de um reflexo. Para ele a 

mimesis, na arte, era a representação da natureza, mas como uma cópia, um 

reflexo da vida. Por sua vez, a vida era também um reflexo do mundo das 

ideias. Arte seria, então, cópia da cópia. Já Aristóteles postulava que a arte é a 

representação da vida como manifestação poética do ser humano, defendendo 

que o conhecimento advém da percepção dos sentidos. Desse modo, os 

artistas criam a arte por meio da poética e ela imita a vida, porém de modo 

mais belo, sublimado, destaca Bosi (1986). 

As ideias, ainda hoje estudadas para compreender a natureza estética e 

poética da arte e a concepção de belo, colocadas por Aristóteles, influenciaram 

muitos períodos da história da arte. Como função poética ela foi estudada pelos 

antigos gregos e pelos estudiosos atuais, em razão da necessidade de se 

compreender o que é e por que a fazemos. Na contemporaneidade, a arte 

continua sendo reinterpretada por meio de suas nuanças, pensamentos, 

valores e gostos cada vez mais inusitados, desafiando a habilidade e a 

competência dos sujeitos modernos às novas criações e modalidades 

artísticas. 

No âmbito educacional, a Arte compõe o quadro de disciplinas, 

estabelecido pelo Governo, como forma de ensino e de aprendizagem para as 

escolas públicas e privadas do país. Tal estrutura orienta professores e alunos 

para o conhecimento, para a apreciação e para a criação da Arte vista em 

determinado tempo, espaço e estilo. Filosoficamente, a grade curricular em 

Arte contempla o desenvolvimento humano, a divulgação cultural e a 

manutenção do patrimônio histórico da humanidade, resumidos em temas e 

conteúdos ainda pouco explorados pelos sujeitos da educação. 

É o caso do curso Magistério, de Formação de Docentes para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental — Modalidade 

Normal, que possui em sua matriz curricular um total de 4800 horas/aula, 

dispensando, para a disciplina de Arte, 80 horas/aula ao longo dos quatro anos 
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do curso, ministradas na primeira série, duas vezes por semana. Da mesma 

forma para Literatura (incluída na disciplina de Língua Portuguesa), com 

mesma carga horária (ESCOLA..., 2014, p. 44). Nesse sentido, a proposta do 

Governo configura-se incoerente, considerando que tais professores serão o 

elo entre a Arte e os pequeninos, quando, geralmente, acontece o primeiro 

contato com o mundo da leitura, da criatividade e da fantasia. 

Sabemos que a Arte está inserida em diversas áreas do conhecimento 

através da multiplicidade de suas linguagens, expressões e formas ao mesmo 

tempo em que compartilha com artistas, pesquisadores e admiradores a 

complexidade de sua função, aplicação e utilidade. Por esse viés, o estudo que 

ora apresentamos vem juntar-se às temáticas sobre a Arte e fazer artístico, a 

fim de inserir nas práticas pedagógicas novas formas de abordá-la, oferecendo 

aos alunos outras possibilidades de aprendê-la, reinterpretá-la e reinventá-la, o 

que o justifica. Desse modo, a dissertação teve como foco principal responder  

à seguinte questão: em que medida a Arte, incluindo obras literárias e fílmicas, 

teatro, pintura, desenho, propagandas e fotografias, pode contribuir para a 

formação leitora, no sentido amplo, do sujeito pós-moderno? 

Isso posto, levantamos algumas hipóteses: é possível desenvolver a 

criação, a pesquisa e a criticidade por meio da leitura de obras de arte; o 

ensino da arte é relevante e legítimo, no sentido da “humanização” preconizada 

por Candido (1972), apesar das reformas educacionais efetuadas no atual 

contexto; a representação artística, em meio aos postulados científicos e 

tecnológicos da geração high tech, estimula os conhecimentos e os saberes 

sobre o patrimônio histórico-cultural acumulado pela humanidade. 

Partindo dos documentos oficiais – Parâmetros Curriculares Nacionais, 

PCNs (BRASIL, 1997); Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, PCNEM (BRASIL, 2000); Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica DCE (PARANÁ, 2008), e Base Nacional Comum Curricular BNCC 

(BRASIL, 2017; 2018) – sujeitos à análise e à crítica, e nas hipóteses 

suscitadas, empreendemos a pesquisa, com os seguintes objetivos: 

a) iniciar o aprendiz nos estudos interartes; 

b) mostrar a importância da Literatura e de outras artes como forma de 

humanização do indivíduo; 

c) sensibilizar o interesse pela prática de leituras diversas; 
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d) oferecer oficinas para concretizar a teoria explicitada. 

Como objeto de trabalho, elegemos obras relacionadas à arte noir, 

situada no século passado, enquanto representante de um contexto peculiar 

repleto de fatos e de eventos artísticos, sociais, históricos e econômicos, porém 

permanecendo atual sob novos aspectos e releituras em diálogo. Assim, a 

pesquisa e seus desdobramentos foram, então, sistematizados. O primeiro 

capítulo, intitulado Ciências Humanas: ensino e aprendizagem, introduz os 

estudos sobre as Ciências Humanas como História, Filosofia e Arte, 

concernentes à formação do sujeito, cidadão e profissional, destacando, 

sobretudo, a evolução do ensino na grande área. Os subtítulos reforçaram as 

discussões em torno dos parâmetros e diretrizes, definidos pelos documentos 

oficiais, já citados, para as práticas pedagógicas em Arte, Modalidade Ensino 

Médio; o tratamento dispensado à disciplina em conexão com as Linguagens, 

Código e suas Tecnologias; utilização dos recursos tecnológicos em 

abordagem interdisciplinar (Língua Portuguesa, Literatura e afins); ensino da 

Arte para Modalidade Profissional, considerando a especificidade do curso, 

tempo, carga horária e conteúdos. 

Nessa etapa, as contribuições de Meira et al (2015), Frederico e 

Osakabe (2004), Candido (1972), Aranha e Martins (2013), Lipovetsky e Serroy 

(2007), Bauman (2013), Hobsbawm (1995) e Lévy (2000) serviram como 

suporte para elucidar, analisar, sustentar ou refutar as colocações que 

julgamos pertinentes às discussões propostas. 

O segundo capítulo — Arte: definição possível — compartilha as 

especulações sobre Arte e contribuições ao fazer artístico, iniciando-se com as 

descrições da palavra “arte” em grego e alemão, seguidas das conotações 

filosóficas do termo ao contemplar o belo, o bonito e o bom, finalizando com as 

divisões tradicionais da disciplina para o ensino: estáticas e dinâmicas, e 

estéticas modernas para as artes plásticas, rítmicas e cênicas. Ele inclui, ainda, 

um adendo sobre a Semana de Arte Moderna, possibilitando ao aluno-leitor 

entender as transformações contextuais, as mudanças de estilo e as 

representações da Arte em determinada época e espaço, bem como a abertura 

para abordarmos os estudos relativos à expressão noir, colocada de forma 

crítica, analítica e reflexiva, observando suas peculiaridades: origem, 
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influências literárias e fílmicas, representações clássicas e contemporâneas, 

características artísticas, principais autores e obras. 

Em virtude de temas tão diversificados, essa fase buscou em Khéde 

(1984), Ferrari (2013), Ferreira e Fernandes (2005), Schneider (2016), 

Gasparetto (2017), Mascarello (2006), Oliveira (2009), Machado (2010), Mattos 

(2018), Corrêa (2013) e Veneroso (2010), dentre outros, a sustentação teórica, 

também para o Curso O Noir em Diálogo Interartes: o leitor contemporâneo, 

oferecido aos alunos do Magistério. 

O capítulo terceiro, ou seja, Estética noir: junção das múltiplas 

linguagens da arte configura-se como a essência da nossa pesquisa, em 

função da multiplicidade artística, disponibilizada para a realização das 

atividades pedagógicas com os alunos e a oportunidade de se abrirem a novos 

horizontes e aprendizagem. Essa etapa ficou encarregada de iniciá-los nos 

estudos interartes de maneira criativa, inovadora e eclética, criando uma 

atmosfera propícia à leitura, à escrita, à interpretação e à criação de diversas 

modalidades de Arte. 

Após os primeiros contatos com as obras literárias e fílmicas (O falcão 

maltês, 1930; Los Angeles – cidade proibida, 1997), inserimos nos estudos 

histórias em quadrinhos (HQs), pinturas, desenhos, propagandas, música, 

teatro e fotografias, resultando em criações artísticas realizadas nas oficinas, 

em aulas presenciais. O capítulo destaca, também, algumas formas de Arte em 

conexão com as novas linguagens tecnológicas como os memes, emojis e 

google-doodle, estimulando a curiosidade dos alunos para novas expectativas 

profissionais e estudos em Arte. 

Aqui contamos com as contribuições de Peixoto (2003), Rafael (2017), 

Higgins (2014), Maia (2011), Gorbman (1987), Alexander (2018), Clüver (2008), 

Moser (2006), Jost (2006), Souza (2018), Valente e Almeida (1997), além de 

sites de busca diversos. 

O quarto capítulo elucida o produto educacional, sistematizado em 

Caderno de Orientações Pedagógicas, selecionado para auxiliar os alunos nas 

aulas de Arte, presenciais e à distância, concretizado no curso O Noir em 

Diálogo Interartes: o leitor contemporâneo, oferecido aos estudantes do 

Magistério, do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal, de Cornélio 

Procópio-PR, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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Câmpus Cornélio Procópio, também, compreendido como estágio do Mestrado 

Profissional do PPGEN, efetuado pela mestranda, executora do projeto. 

Metodologicamente, adotamos a pesquisa em educação qualitativa por 

aglutinar características bibliográficas, analíticas e aplicadas e investigar os 

fenômenos educativos escolares nos diversos espaços sociais, 

“compreendendo a complexidade histórica, política, social e cultural” (TOZONI- 

REIS, 2007, p.17). A pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na produção 

de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito 

mais compreender e interpretar seus conteúdos que descrevê-los, sem, 

contudo, perder o rigor metodológico e a busca para entender os diversos 

elementos estudados (TOZONI-REIS, 2007). 

Como o estudo reatou-se a materiais já publicados sobre a arte e 

expressões do noir, a investigação bibliográfica, as leituras analíticas dos  

textos selecionados, as produções dos alunos e o exame de suas criações 

possibilitaram-nos a obtenção de respostas satisfatórias em relação ao 

problema que nos motivou. Todavia, não esgotando as investigações, o recorte 

efetuado forneceu uma visão clara do assunto tratado e o aprimoramento para 

futuras pesquisas, como sugere Gil (2010), ao tratar das especificidades 

temáticas dos diversos campos do conhecimento, bem como Bardin (2011) 

sobre Análise de Conteúdo. 

Assim, a partir de um sonho projetado em forma de Arte, foi possível 

alçar voos mais distantes, concomitantemente ao conhecimento e ao 

aprendizado que recebemos e que também compartilhamos. Saberes que não 

ficarão estanques, pois semeamos em terra produtiva. 



18 
 

 

1 CIÊNCIAS HUMANAS: ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

Eu canto porque o instante existe e a minha 

vida está completa. Não sou alegre nem triste: 

sou poeta 

(Cecília Meirelles) 

 
 
 

Em decorrência das importantes transformações políticas e sociais no 

século XIX, as Ciências Humanas desenvolveram-se, inicialmente, para criar 

instrumentos de controle social. Seguindo a inspiração positivista, transpunham 

para o campo da cultura os mesmos pretextos aplicáveis ao estudo da 

natureza. No século XX, com a progressiva penetração dos pressupostos 

teóricos de Marx e Engels, instituíram-se, nas pesquisas, ricos debates 

aumentando os enfoques e a responsabilidade das Ciências Humanas perante 

o social (BRASIL, 2000). 

Os novos estudos engajavam-se na ação política tanto quanto os outros, 

visando a dotar os homens de instrumentos de controle sobre a vida em 

sociedade na perspectiva de direcionar a própria história. Assim, amparadas 

em diferentes quadros referenciais, as Ciências Humanas buscaram cumprir as 

tarefas que lhes foram designadas. Entretanto, sem que desaparecessem as 

concepções anteriores, novas perspectivas teóricas têm procurado minar as 

certezas absolutas, incorporando orientações relativas às análises (BRASIL, 

2000). 

Destaque-se que a crise de confiança, gerada pelo desastre da Primeira 

Guerra Mundial e pelas crises econômicas que a ela se seguiram, deu origem, 

nos anos 1930, a um esforço de revisão dos pressupostos positivistas, como a 

fragmentação das ciências. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Ensino Médio (PCNEM), a situação resultou numa importante 

experiência interdisciplinar. Unindo-se aos estudiosos de várias áreas, as 

referidas ciências buscaram alternativas para resolverem seus impasses, 

enriquecendo as abordagens em diferentes seguimentos (antropo-história, 

sociolinguística, geo-história), alcançando significado e prestígio em diversas 

partes do mundo. 
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No Brasil, entretanto, os anos de autoritarismo institucionalizado, pós 

1964, tornam as Ciências Humanas suspeitas e foi banido do Ensino Médio o 

estudo da Filosofia e da Sociologia, juntamente com as Artes e o Latim, 

sepultando por completo a educação de caráter humanista, alegando-se que 

tais disciplinas eram “absolutamente inúteis”, do ponto de vista prático, 

roubando precioso tempo ao aprendizado da Língua Portuguesa e das 

Ciências Exatas (BRASIL, 2000, p. 7). Vale informar que esses conhecimentos 

eram os que realmente importavam na luta pela aprovação de exames 

vestibulares, de ingresso nos cursos superiores de maior prestígio social. 

Atualmente, os PCNEM (BRASIL, 2000) apontam para uma estrutura 

curricular de forma que os estudos das Ciências se complementem e sejam 

includentes, buscando com isso dialogar com as Humanidades, as Exatas e as 

Tecnológicas. Tudo indica que a posição dos parâmetros oficiais atende aos 

desafios impostos pela sociedade tecnológica, cujos aspectos mais 

diretamente observáveis se modificam rapidamente. Em especial, as Ciências 

Humanas assumem, nessa passagem de século e de milênio, os mais variados 

estudos tentando não se descuidar do resgate da tradição humanista (BRASIL, 

2000). 

Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação (DCN), 

aprovadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação e homologadas pelo Ministério da Educação, asseguram a retomada 

e a atualização da educação humanística quando preveem uma reorganização 

curricular baseada em princípios estéticos, políticos e éticos. Assim, ao fazê-lo, 

o documento reinterpreta os princípios propostos pela Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, da Organização para a Educação, a 

Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO), amparados no “aprender a 

conhecer”, no “aprender a fazer”, no “aprender a conviver” e no “aprender a 

ser”. Nesse caso, a estética da sensibilidade que supera a padronização e 

estimula a criatividade e o espírito inventivo, está neles presente (BRASIL, 

2008. p. 8-9). 

Sob a ótica dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estão 

implícitos, a partir do Ensino Fundamental, os princípios de ampliar e de 

aprofundar os debates educacionais envolvendo escola, pais, sociedade e 

governo, além das ações que intencionam oportunizar aos estudantes 
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condições de acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 2008). 

 

1.1 ARTE COMO DIMENSÃO DO CONHECIMENTO 

 

 
Partindo do pressuposto que a educação fornece a base para uma 

compreensão maior dos diversos mundos que rodeiam os aprendizes, o ensino 

de Arte, promovido pela multiplicidade de suas nuances, age como ferramenta 

que vai auxiliá-los a interagir e atuar em ambientes e setores diversos, visto ser 

ela uma linguagem universal compreendida por si mesma. Desse modo, 

acreditamos que a dimensão artística também contribui para a humanização 

dos sentidos, ou melhor, para a superação da condição de alienação e 

repressão às quais os sentidos humanos são submetidos. Além disso, 

concentra, em sua especificidade, conhecimentos de diversos campos, 

possibilitando o diálogo entre disciplinas e ações, favorecendo a unidade no 

trabalho docente. 

Ao discorrer sobre as inteligências múltiplas, com enfoque na educação, 

Gardner (2000, p. 182) aponta que “um programa rico em artes deve assumir 

um papel significativo na escola. Do contrário, será difícil aplicar-se ao leque de 

inteligências apresentado por alunos e professores”. É preciso, portanto, um 

currículo que desenvolva nos sujeitos da educação habilidades que os auxiliem 

na sua formação e ao mesmo tempo que possam transformar tal conhecimento 

em experiências compartilhadas. 

Pensando no homem enquanto sujeito interacional, entendemos ser 

função da escola o repasse dos conhecimentos produzidos e acumulados pela 

humanidade, ainda que não em sua totalidade. Por intermédio das instituições 

educacionais, o aprendiz tem acesso à socialização dos saberes, 

compreendendo o conhecimento científico, a reflexão filosófica e o contato com 

a Arte. 

A escola deve incentivar uma prática pedagógica que aborde 

metodologias valorizando concepções de ensino e de aprendizagem as quais 

permitam a professores e alunos inovarem conceitos, formas e estilos 

transformando, assim, os seus contextos. No parágrafo seguinte, 
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apresentamos os protocolos oficiais para a educação em Arte, o papel atribuído 

à disciplina dentro da grande área de linguagens e suas representações, e a 

disposição interdisciplinar para as práticas pedagógicas no que se refere ao 

Ensino Médio e à Modalidade Profissional. 

 
1.1.1 Arte para o Ensino Médio: indicações oficiais 

 
 

De acordo com Meira et al. (2015), o ensino formal de arte, no Brasil, 

iniciou-se com a vinda da Missão Artística Francesa, no início do século XIX, 

levando à fundação da Escola de Belas-Artes, na cidade do Rio de Janeiro, 

anos depois. A partir do século XX, então, suas linguagens apareceram na 

escola regular em disciplinas como Desenho, Música e Ginástica. Nesse 

período, no caso das artes visuais, os princípios pedagógicos eram baseados 

em aprendizado técnico, apoiando-se na cópia. Dança e teatro apareciam, 

então, como práticas eventuais, associadas, sobretudo, à comemoração de 

datas festivas. 

Somente sob as proposições da Escola Nova, fruto da aproximação da 

psicologia com a pedagogia, a arte ganha novo impulso, influenciada por John 

Dewey e Herbert Read. A corrente pedagógica passa a valorizar a expressão  

do estudante e o desenvolvimento da criatividade, sendo a arte um meio para 

atingir esses objetivos (MEIRA et al., 2015). Posteriormente, a experiência das 

escolas-parque, idealizada por Anísio Teixeira, colocaram as artes em posição 

de destaque na formação do aluno, passando do foco da repetição da técnica 

para a realização de projetos. Com o passar dos anos, cursos livres de pintura, 

escultura e artes decorativas foram estimulados, valorizando-se a cultura 

popular e os saberes estudantis. 

Em 1971, com a Lei n. 5692, a disciplina de Educação Artística torna-se 

obrigatória no currículo da Educação Básica, reforçada em 1996, com a Lei n. 

9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para todos os níveis. Na 

década de 1990, passou-se a pensar em um ensino a partir da perspectiva 

multicultural, alterando-se a grade escolar de modo a contemplar discussões 

étnico-raciais, etárias, de gênero e de orientação sexual (MEIRA et al., 2015). 

Tais especulações culminaram na Lei n. 10639, de 2003, que inclui, 

também, na Educação Básica, o ensino de História e Culturas africana e afro- 
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brasileira, assim como o ensino de História e Cultura indígena. Recentemente, a 

abordagem multicultural acrescentou às práticas pedagógicas em artes, uma 

visão mais democrática e inclusiva, propondo valorizar as singularidades 

culturais e o respeito às diferenças (MEIRA et al., 2015, p.155-159). 

Por seu turno, os documentos dividem as linguagens em duas partes, 

sendo que a primeira trata das Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

relacionando-as às áreas da Língua Portuguesa, Literatura, História, 

Arquitetura e Educação Física. A segunda, por sua vez, propicia aos 

educandos conhecerem os conteúdos temáticos de modo a articulá-los com 

suas expressões artísticas, estabelecendo conexões com estilos e produções 

de tempos passado e presente, bem como projetando criações para 

preservarem a cultura regional, nacional e internacional. 

A começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

num sentido amplo, ao Ensino Médio confere-se uma nova identidade. De 

acordo com o artigo 22, da Lei 22 nº. 9.394/96, o ensino deve atribuir formação 

básica ao exercício da cidadania, às atividades produtivas, ao prosseguimento 

de níveis mais elevados e complexos de educação e ao desenvolvimento 

pessoal (BRASIL, 2000). 

Em suma, o estatuto legal estabelece um panorama que visa à 

modalidade do Ensino Médio que irá integrar a educação às funções sociais 

diversas, além de proporcionar aos estudantes que desenvolvam a capacidade 

de continuar aprendendo. É importante destacar, tendo em vista tais reflexões, 

as considerações oriundas da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, incorporadas nas determinações legais, reforçando o já dito. Assim, 

a educação deve cumprir triplo papel: econômico, científico e cultural. Deve 

também ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser (BRASIL, 2000). 

Corroborando com a LDB, os PCNEM apontam para um currículo que 

possibilite aos aprendizes da Educação Média integrarem-se ao mundo 

contemporâneo nas dimensões da cidadania e do trabalho. De acordo com os 

documentos: 

Partindo dos princípios definidos na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 
o Ministério da Educação, num trabalho em conjunto com educadores 
de todo o país, chegou a um perfil para o currículo, apoiado em 
competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta. 
Buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a 
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contextualização, evitar a compartimentalização, mediante a 
interdisciplinaridade; e, incentivar o raciocínio e a capacidade de 
aprender. Esses princípios cumprem o duplo papel de difundir os 
princípios de reforma curricular e de orientar o professor, na busca de 
novas abordagens e metodologias (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

De modo geral, as reformas mostram-se necessárias em todas as áreas. 

Segundo os PCNEM, o Brasil está empenhado em promovê-las na área 

educacional, permitindo superação Do quadro de desvantagem em relação aos 

índices de escolarização e de nível do conhecimento apresentados pelos 

países desenvolvidos. Para o Ensino Médio, especialmente, dois fatores 

determinam a urgência de se repensar as diretrizes e os parâmetros que 

orientam essa categoria de ensino. 

Primeiramente, o fator econômico se apresenta e se define pela ruptura 

tecnológica chamada “revolução técnico-industrial, na qual os avanços da 

microeletrônica têm papel preponderante desde o século passado”; e a 

“revolução informática” (BRASIL, 2000, p. 12), que promove mudanças radicais 

na área do conhecimento, passando a ocupar um lugar central nos processos 

de desenvolvimento. Ou seja, a reestruturação da grade escolar deveria pautar-

se nas constatações sobre as mudanças no conhecimento e em seus 

desdobramentos, nas quais a formação do aluno tenha como alvo a  

preparação científica, a capacitação para utilizar diferentes recursos 

tecnológicos e a competência para interagir com diversas áreas. 

Embora os PCNEM informem que o Ensino Médio foi o que mais se 

expandiu no país, a disciplina de Arte, delimitada à área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, mantém a supressão de conteúdos e de temas, 

porém, resistindo a muitas reformas. Nos documentos persiste o discurso de 

possuir como “referência a perspectiva de criar uma escola com identidade, 

que atenda às expectativas de formação escolar dos alunos para o mundo 

contemporâneo” (BRASIL, 2000, p. 4). 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) distingue a 

questão da formação ética, estética e política na e pela língua, vista como 

formadora de valores sociais e culturais. O texto da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), versão anterior à BNCC, de 2017, tem como destino a 

formação geral dos educandos, assegurando-lhes as finalidades propostas na 

LDB. O artigo 26: 
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Determina a obrigatoriedade dos estudos da Língua Portuguesa e da 
Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente do Brasil, o ensino de Arte [...] de 
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. É uma 
garantia de democratização. A definição destas competências e 
habilidades servirá de parâmetro para a avaliação da Educação 
Básica em nível nacional (BRASIL, 2008, p. 17). 

 
O artigo 36 estabelece, no parágrafo 1º, o “destaque à educação 

tecnológica, compreensão da ciência, das letras e das artes, processo histórico 

de transformação da sociedade e da cultura, e, a língua portuguesa como 

instrumento de comunicação” (BRASIL, 2008, p.19). Tal disposição destaca as 

Diretrizes Curriculares específicas do Ensino Médio, que se preocupam com 

um planejamento orgânico e integrado, articulando os conhecimentos num 

processo interdisciplinar e transdisciplinar permanente, superando a 

organização estanque de épocas anteriores. 

Nas escolas paranaenses, as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica (DCE) adotam, como encaminhamento metodológico para o trabalho 

com a literatura, os pressupostos teóricos das professoras Gloria Bordini e 

Vera Teixeira Aguiar. Segundo as DCE (PARANÁ, 2008), com base na Estética 

da Recepção e na Teoria do efeito, é atribuído ao leitor um processo de leitura 

ativo, dando-lhe voz e ampliando seus horizontes de expectativa. 

Já os protocolos para a Arte, advindos dos PCNEM, especificam o 

estudo para reforçar a experiência sensível e inventiva dos estudantes, bem 

como para o exercício da cidadania e da ética construtora de identidades 

artísticas (BRASIL, 2000, p. 46). O fortalecimento diz respeito à continuação 

dos conhecimentos de Arte, fornecidos na educação infantil e fundamental em 

música, artes visuais, dança e teatro, ampliando os saberes para outras 

manifestações, como por exemplo, às audiovisuais. 

Não obstante, os PCNEM reconhecem que a disciplina nem sempre se 

tornou conhecida pelos alunos, na escola, com maior envergadura e 

dinamismo, como se apresenta fora dela. “Para a maior parte dos aprendizes 

não houve oportunidade de saberem e participarem de atividades artísticas ou 

correspondentes” (BRASIL, 2000, p. 46). Também, afirmam que observando a 

história do ensino e aprendizagem de Arte, no Ensino Médio, consta certo 

“descaso” por parte de educadores e organizadores escolares, principalmente 
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no que se refere à compreensão da disciplina, enquanto reflexão sobre a 

humanidade e seus contextos sócio-histórico-político. 

 

1.2 ARTE: LINGUAGENS, CÓDIGOS E TECNOLOGIAS - ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR 

 

 
A grande área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, entendida 

pelos PCNEM como representante das ciências afins, considera a Linguagem 

como capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas 

arbitrários de representação, que são compartilhados e que variam de acordo 

com as necessidades e experiências da vida em sociedade. “A principal razão 

de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido” (BRASIL, 2000, p. 19). 

Por esse viés, a Arte relaciona-se com as práticas sociais, históricas e 

culturais, fazendo com que a circulação de sentidos produza formas sensoriais 

e cognitivas diferenciadas. A ação acontece pelo uso e pela compreensão de 

sistemas simbólicos, sustentados pelos diferentes suportes dos seus 

instrumentos (linguagens verbais, icônicas, corporais, sonoras e formais). Em 

sintonia com a Língua Portuguesa, a Informática e a Literatura, a Arte, de 

maneira geral, comunica, sensibiliza, expressa a criatividade e resolve 

problemas. 

Sendo a Língua Portuguesa o elemento motriz da grade curricular da 

Educação Básica das escolas brasileiras, ela estabelece correspondências 

com todas as áreas e linguagens das quais as artes, as atividades físicas e a 

informática fazem parte inseparável, contemplando as possibilidades 

artísticas, lúdicas e motoras do aprendiz, de conhecer o mundo. 

Nos preceitos documentais, as competências e habilidades atribuídas à 

grande área das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, dentre outras, 

cabe o seguinte: 

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, comunicação e informação; 
confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas; analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção; 
entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 
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informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar; 
aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para a vida  (BRASIL, 
2000, p. 95). 

 

Desse modo, as inteligências conferidas às disciplinas da grande área 

propiciam a professores e alunos praticarem a interdisciplinaridade, além do 

diálogo indispensável às ações em conjunto que podem ser efetuadas por meio 

de projetos, cursos e outras práticas pedagógicas, atendendo às prerrogativas 

do Ensino Médio, não apenas no sentido acadêmico, mas humano e 

profissional. É o caso da Literatura, expressão artística que não é trabalhada 

como deveria. Na prática, sua utilização acontece como pretexto para introduzir 

conteúdos e temas sistematizados de forma cronológica e histórica, com pouca 

atenção ao texto literário ou até mesmo para ensinar conteúdos gramaticais. 

Isso deixa um rastro de falhas nas abordagens literárias que retratam culturas, 

contextos históricos, problemas sociais, políticos e econômicos atuais e de 

outrora, além da prática com o texto em si. 

 
1.2.1 Arte literária: pressupostos 

 
 

Até meados do século XX, em relação à literatura, o principal 

instrumento do trabalho pedagógico eram as antologias literárias baseadas nos 

cânones. A leitura do texto literário, no ensino primário e ginasial, visava a 

transmitir a norma culta da língua, com base em exercícios gramaticais e 

estratégias para incutir valores religiosos, morais e cívicos (PARANÁ, 2008). 

Nos anos 1970, o ensino de Literatura restringiu-se ao então segundo 

grau, com abordagens estruturalistas e historiográficas do texto literário, sendo 

interpretados pelos professores ou livros didáticos, desconsiderando o papel do 

aluno no processo de leitura. Com o fim do regime militar, houve um aumento 

de cursos de pós-graduação para a formação de professores, possibilitando um 

pensamento crítico em relação à educação, que gerou forças para discutir o 

currículo escolar e o papel da escola. 

Frederico e Osakabe (2004) observam que os PCNEM, no que se aplica 

à literatura, colocam a experiência literária em uma vala comum, mesclando 

produções literárias e não literárias. “Temendo afirmar, não propõem”, 
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delegando aos alunos a definição do que é literário e não literário em um 

conjunto de textos, como se eles já tivessem conhecimento suficiente para 

elaborarem tal critério (FREDERICO; OSAKABE, 2004, p.75). 

Ressalta-se que a literatura, enquanto produção humana, está 

intrinsicamente ligada à vida social. Candido (1972) aponta-a como arte que 

transforma e humaniza o homem e a sociedade, atribuindo-lhe três funções: a 

psicológica (permite ao homem a fuga da realidade, mergulhando num mundo 

de fantasias, o que lhe possibilita momentos de reflexão, identificação e 

catarse); a formadora (atua como instrumento de educação, retratando 

realidades não reveladas pela ideologia dominante); e a social (forma como a 

literatura mostra os diversos segmentos da sociedade enquanto representação 

social e humana). 

Corroborando com Candido, Aranha e Martins (2013) escrevem que o 

ser humano está continuamente atribuindo significados ao mundo. “A essa 

atividade damos o nome genérico de leitura. Não lemos apenas os textos 

escritos, mas lemos igualmente, outros tipos: os não verbais, aos quais também 

atribuímos significados” (ARANHA; MARTINS, 2013, p. 352). 

Para os mesmos autores, a arte é um modo privilegiado de 

conhecimento intuitivo que se realiza por meio de uma obra concreta e 

individual e que fala mais ao sentimento do que à razão. Escrevem que a arte 

abre as portas para que possamos compreender múltiplas possibilidades do 

mundo vivido, alterando o modo como vemos a realidade ao mostrar outros 

mundos possíveis, 

[...] concretizados por meio da imaginação criativa, que permite, de 
um lado, que o artista crie obras sobre o que não existe e, de outro, 
que o público as receba preenchendo-as de sentido. Esse sentido 
será encontrado por meio do acolhimento da obra pela afetividade, ou 
seja, deixando que ela afete nossos sentimentos (ARANHA; 
MARTINS, 2013, p. 354). 

 

O conhecimento que a experiência estética de uma obra oferece não se 

resume ao conhecimento de um objeto, uma pessoa, uma paisagem, um 

artista, mas de todo um mundo de valores, de propostas, de desejos, e ao 

conhecimento de nós mesmos. A informação artística não se esgota em uma 

única leitura. Sua característica de inesgotabilidade permite que as obras de 

arte não envelheçam nem se tornem ultrapassadas (ARANHA; MARTINS, 

2013). 
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Em relação à linguagem, a função estética ganha forma na própria 

mensagem, podendo ser aplicada às manifestações além da poesia, como a 

propaganda, outdoor e música. Como fizeram as vanguardas artísticas do 

século XX e XXI, ampliando o espaço da linguagem artística por meio de 

experimentações. 

Aranha e Martins (2013) esclarecem que a arte desse período não é 

melhor nem pior que a arte grega ou renascentista, é apenas diferente. Os 

artistas de vanguardas são exatamente aqueles que levantam questões antes 

que a maior parte da sociedade as tenha percebido, trabalhando a linguagem e 

a forma sensível de suas obras, interpretando, compreendendo e apreciando. 

 
1.2.2 Arte e suas tecnologias 

 
 

A aceleração contemporânea dos contextos social, político e econômico 

não nos promete de modo algum um futuro radiante nem tampouco a fórmula 

da felicidade. Ao contrário, está acompanhada por um aumento de 

desigualdades entre os menos favorecidos e os mais favorecidos, entre regiões 

centrais e zonas deserdadas, entre participantes e excluídos (LÉVY, 2000). 

Trata-se de um movimento do conjunto da civilização, de uma 
espécie de mutação antropológica na qual se configuram o 
crescimento demográfico, a urbanização, o aumento da densidade 
das redes de transporte, correlacionado a circulação de pessoas, o 
desenvolvimento tecnocientífico, elevação desigual do nível de 
educação da população, a onipresença midiática, a globalização da 
produção e das trocas, a integração financeira internacional, a 
ascensão de grandes conjuntos políticos transnacionais, sem 
esquecer a mudança de pensamento global da humanidade e a 
evolução do planeta (LÉVY, 2000, p. 240). 

 

Para o guru das tecnologias, tais mudanças interrompem ou 

marginalizam transmissões seculares e enfraquecem os estilos de vida locais 

que pertencem ao precioso patrimônio da espécie humana. 

Mas para Bauman (2013), tais transformações são marionetes de uma 

globalização “negativa”, selvagem e descontrolada. Assim, as forças globais 

podem disfarçar as consequências destrutivas de suas ações, aumentando 

desigualdades intra e intersociais. 

A globalização sustenta-se basicamente numa rede de dependências 
inter-humanas, ampliada a dimensões globais. A questão, contudo, é 
que esse processo não se faz acompanhar do aparecimento de uma 
gama equivalente de instituições de controle político capazes e 
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eficientes, ou algo como uma cultura verdadeiramente global. A 
separação entre poder e política está estritamente ligada ao 
desenvolvimento desigual da economia, da política e da cultura 
(BAUMAN, 2013, p. 75). 

 

Na visão do sociólogo, a luta desigual entre a globalização e as classes 

políticas locais, junto à desregulamentação econômica, fazem com que os 

demais setores cedam às forças de mercado, que são essencialmente 

extraterritoriais, livres do controle político. 

Dessa forma, apontado como “mundo hipermoderno” por Lipovetsky e 

Serroy (2007), o tempo presente organiza-se em torno de quatro polos 

estruturantes que desenham a fisionomia dos novos tempos: o hipercapitalismo, 

a força motriz da globalização financeira; a hipertecnicização (ou seja, a 

superlativização da universalização técnica moderna); o hiperindividualismo 

(que concretiza a espiral do átomo individual daí em diante desprendido das 

coerções comunitárias à antiga) e o hiperconsumo (que é a forma hipertrofiada 

e exponencial do hedonismo mercantil). 

Os autores observam que a modernidade acarretou em toda parte uma 

dinâmica de secularização da cultura, seja ela política, jurídica, ética, cotidiana, 

literária ou artística, desenvolvendo-se cada um desses domínios segundo 

necessidades e dinâmicas peculiares. A própria arte não escapou a essa 

dimensão antagônica. Com a Idade Moderna, a arte vai opor-se ostensivamente 

aos valores reinantes, ao mundo do dinheiro e do comércio. 

Ela se exibe como um universo estritamente autônomo que encontra 
suas leis apenas em si próprio e se constrói de fato em uma 
radicalidade estética cada vez mais transgressiva. O domínio cultural 
ordena-se, assim, em torno de dois polos antagonistas: um lado, a 
“arte” comercial sujeita às preferências do público e orientada para o 
sucesso imediato; de outro, a arte pura e vanguardista recusando as 
formas de consagração burguesa e as leis do mundo econômico 
(LIPOVETSKY; SERROY, p. 13). 

 

Por intermédio da cultura democrática, da arte vanguardista e da cultura 

industrial, a modernidade inaugural construiu a fase histórica da cultura mundo 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2007). 

Também Bauman (2013) discorre sobre a sociedade atual que afasta 

todos os rígidos padrões e exigências, aceita todos os gostos com 

imparcialidade e sem uma preferência unívoca, com flexibilidade de 

predileções (termo politicamente correto com que hoje se designa a falta de 

coragem), com impermanência e inconsequência da escolha. 
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Na verdade, as obras de arte contemporâneas tendem a ser 
indeterminadas, indefinidas, incompletas, ainda em busca de seu 
significado, inseguras quanto a seu potencial, e destinadas a assim 
continuarem até o momento do encontro com seu público. Embora, o 
melhor das artes contemporâneas consiste, em última instância, em 
muitos passos no interminável processo de reinterpretar a experiência 
comum e oferecer convites efetivos a um diálogo, ou nesse sentido, 
há um polílogo cada vez mais amplo, conclui o pensador (BAUMAN, 
2013, p. 19). 

 

As tendências descritas pelo autor, então, dizem respeito às 

consequências de libertar a arte de seu antigo fardo, de preencher uma função 

dolorosa: a distância entre seus criadores e destinatários. A arte, “quando se 

fala dela, raras vezes inspira o tom santimonial ou reverente tão comum no 

passado. Se há alguma discussão sobre a superioridade de uma forma de arte 

em relação a outra, ela é valorizada sem paixão ou entusiasmo” (BAUMAN, 

2013, p. 19). 

Portanto, as novas tecnologias transformaram o mundo das artes, 

sobretudo as populares, advindas das redes de grande circulação de 

informação e de entretenimento, comumente chamadas de comunicação de 

massa (TV, rádio, internet). Nesse sentido, a arte se apresenta ubiquamente, 

pois os recursos tecnológicos a acompanham em quase todas as modalidades 

artísticas. 

Conforme Hobsbawm (1995), um dos fatos decisivos para a cultura 

contemporânea foi o surgimento de uma revolucionária indústria da diversão 

popular voltada para o mercado de massa, reduzindo as formas tradicionais de 

apreciação das “grandes artes”. Escreve: “Inventada no início do século XX, a 

televisão está associada a uma necessidade de busca de lazer e de felicidade” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 485). 

No campo da educação, as reflexões e as práticas sobre a incidência 

das novas tecnologias desenvolveram-se em vários eixos. Como vivemos a 

época de pós-tudo, a velocidade da informação na sociedade pós-industrial, 

dominada pelos meios de comunicação, pelos microcomputadores, pela 

internet e pela comunicação de satélites, faz surgir uma estética “adequada” a 

essas condições de vida. 

Nesse sentido, Lévy (2000) defende que o uso crescente das 

tecnologias digitais e das redes de comunicações interativas acompanham e 

amplificam uma profunda mutação na relação de saber. Ao prolongar 
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determinadas capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, 

percepção), as tecnologias intelectuais com suporte digitais redefinem seu 

alcance, seu significado e algumas vezes até mesmo sua natureza. 

As novas possibilidades de criação coletiva, aprendizagem cooperativa e 

colaboração distribuída em rede, oferecidas pelo ciberespaço, colocam, 

novamente em questão, o funcionamento das instituições e os modos habituais 

de divisão de trabalho, tanto nas empresas como nas escolas. Quanto à arte, os 

instrumentos tecnológicos atuam como incentivadores e divulgadores das obras 

artísticas, sendo facilitadores do acesso de milhares de apreciadores a elas. “A 

qualquer momento, de praticamente todos os lugares, o artista pode 

compartilhar a criação, a transformação e a recriação de seus inventos” (LÉVY, 

2000, p. 245). Exemplo disso são os museus virtuais, os e-books, vídeos, 

coreografias, técnicas de pintura e de desenho, dentre outros. 

Vale acrescentar que a atividade artística virtual não substitui um 

acontecimento real de criação e execução, como ler um livro físico tocando 

páginas, imagens e textos, ou presenciar uma orquestra, uma banda, um cantor 

na hora de sua execução, em detrimento de uma visita a algum site de música 

ou de entretenimento. Mesmo uma fotografia não tira o encanto de uma pintura, 

uma escultura ou uma arquitetura. Os processos virtuais e tecnológicos estão aí 

para facilitar o trabalho humano e atender às suas necessidades e não privá-lo 

de contemplar a beleza da criação ou aliená-lo do que aconteceu na história, 

tanto em culturas passadas quanto nas contemporâneas, quanto às suas 

próprias referências, conclui Lévy (2000). 

Considerando as anotações acima, cabe ao professorado um papel 

importante: o de analisar o mundo, propondo um ensino mais profundo voltado 

aos desafios contemporâneos. Entendendo dessa forma, ele agirá como 

orientador e mediador entre o momento presente e o potencial de seus alunos, 

com práticas críticas, atuantes e criativas voltadas aos movimentos 

educacionais que acompanham a realidade sem, contudo, abrir mão da arte, 

que continua sendo um imperativo na formação humana. 

Essa formação também é função da escola, e pela multiplicidade 

disciplinar que lhe compete assegura aos discentes oportunidades que podem 

despertar-lhes desejos e curiosidades, também quanto à vida profissional. Uma 

formação que não se limite a fornecer conteúdos apenas teóricos, mas que lhes 
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permita o enriquecimento da experiência criativa concebida pelas artes, 

potencializando sua humanização, não somente garantindo-lhes a paz ou a 

felicidade, mas oferecendo-lhes oportunidades de comunicação e de atuação 

enquanto sujeitos políticos-sociais que são. 

 
1.2.3 Ensino de Arte na modalidade profissional 

 
 

O dinamismo econômico depende hoje da capacidade dos indivíduos, 

das instituições, das empresas, das organizações em geral para alimentarem 

focos autônomos de inteligência (LÉVY, 2000). Inteligência, nesse caso, diz 

respeito às faculdades de aprendizagem, às competências adquiridas com a 

educação para inovar e acolher a inovação. 

Contudo, em quase todas as partes do mundo, a área dos negócios e da 

educação olham-se com desconfiança e conflitos. Tanto nos bons quanto nos 

maus momentos, as empresas se queixam do despreparo dos alunos. Por outro 

lado, a escola reclama da falta de apoio e de incentivo financeiro à educação. 

Consequentemente, nenhuma das duas instituições tem a noção exata de 

quantos desafios e oportunidades compartilham. 

A preocupação fundamental de ambas é o aprendizado, pois para 

permanecer viável, dentro de uma empresa, o profissional precisa estar sempre 

aprendendo. Independentemente dos rumos que o mercado tomar na vida 

econômica, política, social e acadêmica, não podemos perder de vista o 

momento propício para nos capacitar, aplicar conhecimentos adquiridos, reciclar 

antigas práticas de abordagem, valorizar competências e habilidades e ter 

coragem para aprender novas formas de ensino que estimulem e 

complementem nossos projetos para a educação. 

Segundo os PCNEM, cursar o Ensino Médio ainda é um privilégio de 

poucos, principalmente no que tange à qualidade satisfatória do curso 

(BRASIL, 2000). Em virtude dessa situação, as escolas públicas atendem a um 

número pequeno de alunos. Com isso, tanto no Brasil quanto em outros países, 

diferentes modalidades de ensino são criadas para resolver a tensão da 

finalidade do curso, tornando um desafio para muitas instituições manter a 

identidade, a diversidade e a autonomia dos alunos. 
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Como um dos objetivos da escola média é preparar os sujeitos para o 

mercado profissional (LDB, ART. 35,36), o trabalho passa a ser o princípio 

organizador do currículo, mudando a noção geral de educação. A Lei 

reconhece que nas sociedades contemporâneas, todos, independentemente de 

sua origem ou destino sócioprofissional, devem ser educados na perspectiva 

do trabalho como uma das principais atividades humanas (BRASIL, 2000, p. 

79). Tal observação se faz baseada na experiência que a aprendizagem 

provoca, na constituição do conhecimento, e na maior responsabilidade por 

parte do estudante, independente da modalidade, se Ensino Médio integrado à 

educação profissional1 ou Curso de Formação Docente em Nível Médio – 

Modalidade Normal (Magistério)2. 

De acordo com os documentos, para a formação do educando, seja 

geral seja para o trabalho ou habilitação profissional, a organização curricular 

deve ser elaborada de forma que combine as múltiplas maneiras adotadas pela 

modalidade em questão, levando em conta os princípios da escola e a sua 

autonomia (BRASIL, 2000, p. 86). Vista dessa forma, uma adequação curricular 

atende aos pressupostos da Lei, porém a carga horária (2.400 horas, 

distribuídas em 3 anos de 800 horas para 200 dias letivos), destinada ao 

Ensino Médio convencional, não nos parece suficiente para cumprir a grade 

destinada à categoria. 

No caso da educação profissional, abre-se espaço para a 

complementação formativa, possibilitando ao educando articular as disciplinas 

em curso ao currículo de habilitação, ou aproveitá-las na formação profissional. 

Sabemos que os cursos profissionalizantes atendem a especificidades e 

finalidades próprias, não disponíveis à formação regular do Ensino Médio, 

deixando lacunas e prejuízos, sujeitos à desqualificação, mesmo em escolas 

que objetivam formação específica. 

Disciplinas como Arte acabam disputando espaço, tempo e formação 

adequados com outras disciplinas consideradas “importantes”. Nossa intenção, 

ao proporcionar o curso O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo, 

1 
Em termos curriculares é a modalidade que reúne conteúdos do Ensino Médio e da formação 

profissional, devendo ser trabalhados de forma integrada durante todo o curso, assegurando o diálogo 
entre teoria e prática. Aos alunos, é dada a oportunidade de concluírem o Ensino Médio e, ao mesmo 
tempo, adquirirem formação específica para a inclusão no mundo do trabalho (LODI, 2006). 
2
O curso de Formação de Docentes Normal, em nível Médio, ofertado pela rede estadual de ensino do 

Paraná, é um curso profissionalizante que tem como objetivo formar professores para atuar como 
docentes na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (PARANÁ, 2018). 
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aos alunos do Magistério – Ensino Normal, passa por essa questão. Embora, o 

Projeto Político Pedagógico – PPP (ESCOLA..., 2014), dessa escola assinale 

em seus textos, ações que permitem ao corpo docente e discente 

investimentos internos e externos para atenderem às possíveis lacunas, há 

dificuldades para sua concretização. 
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2 ARTE: DEFINIÇÃO POSSÍVEL 
 

 

A arte existe porque a vida não basta 

 
(Fernando Gullar) 

 
 

 
Singular ao ser humano, gerada pela criatividade humana e, portanto, 

um elemento da cultura, a arte também está inscrita na história. Por ser um 

elemento histórico, tanto suas causas quanto suas finalidades se alteraram no 

compasso das transformações sociais. 

A obra de arte fixa e torna acessível o mundo em que vivemos e que 
percebemos sem nos darmos conta dele e de nós mesmos nele Ela 
nos dá a ver o que sempre vimos sem ver, a ouvir o que sempre 
ouvimos sem ouvir, a sentir o que sempre sentimos sem sentir, a 
pensar o que sempre pensamos sem pensar, a dizer o que sempre 
dissemos sem dizer. Por isso, nela e por ela, a realidade se revela 
como se jamais a tivéssemos visto, ouvido, dito, sentido ou pensado. 
Eis porque o artista é aquele que passa pela experiência de nascer 
todo dia para a eterna novidade do mundo (CHAUI, 2013, p. 241). 

 

Em ampla descrição, a tékne dos gregos, a ars dos latinos e a kunst dos 

alemães davam ideia de perícia, de habilidade adquirida em paciente exercício 

voltada para um fim definido, fosse esse estético, ético ou utilitário. De acordo 

com o objetivo que tivessem, as artes se dividiam inicialmente em Belas-Artes, 

Artes de Conduta e Artes Liberais. As Belas-Artes buscavam o belo; as Artes 

de Conduta, o bom; e as Artes Liberais, o útil (BENTON, 1971, p. 196). 

No sentido mais restrito, o termo arte só abrange as atividades humanas 

que se voltam para o estético. Em sentido figurado, podemos falar da arte da 

guerra, da arte de cozinhar ou da arte de viver, mas nenhuma dessas “artes” 

entraria numa lista séria das artes estáticas (arquitetura, escultura e pintura, 

com as subdivisões) e das artes dinâmicas (música, poesia e teatro). Definida 

assim, a arte conserva o seu sentido inicial de perícia adquirida em duro 

exercício da paciência — que levou os antigos a exclamarem com tristeza que 

a arte é longa e a vida é breve — porém, desafia uma definição completa. 

De acordo com Khéde (1984, p.16-18), tradicionalmente, a arte tem sido 

dividida em pragmáticas e belas, contudo, essa divisão — prática científica — 

já foi superada. As pragmáticas deixaram de ser arte e, por força do 

desenvolvimento social, se definiram como profissões, comércio, atividade 
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empresarial, tanto as mecânicas (de exercício físico) quanto as liberais (de 

exercício intelectual) e as belas artes, sob a pressão da realidade do nosso 

tempo, deixaram de ser “belas”, desde que abandonaram a produção da beleza 

como meta final ou atributo identificador da obra de arte. 

Modernamente, poderíamos falar de artes lúdico-cognitivas, divididas em 

três grandes grupos: plásticas, rítmicas e cênicas. As plásticas são aquelas que 

se definem pela materialidade objetiva, ocupando um lugar no espaço, como a 

pintura, a escultura e a arquitetura; as rítmicas se apresentam por sua 

progressão no espírito, ocupando um lugar no tempo, a exemplo da literatura, 

da música e do canto. 

Por sua vez, as cênicas são as representadas através de unidades 

móveis, ocupando um lugar simultâneo no espaço e no tempo. São o cinema, o 

teatro, a telenovela, a história em quadrinhos (HQs) dentre outras. De modo 

geral, toda arte situa as suas produções na interseção de dois campos: o 

cognitivo e o sensorial. Isso porque toda obra parte de uma emoção ou de uma 

ideia. Pela exploração das emoções, a arte se define como um objeto lúdico, 

fonte de prazer e pelo desenvolvimento da ideia, define-se como um objeto 

gnosiológico, fonte de conhecimento (KHÉDE, 1984). Tal dualidade não afeta a 

integridade da arte, pois esses dois aspectos se fundem em dados unitários. 

Em entrevista a Ferrari (2013), o educador e crítico de arte 

contemporânea Celso Favaretto, declara que a primeira coisa a se dizer é que 

a arte hoje pode ser muitas coisas. 

Diferentemente do que ocorria até fim do século XIX, ou meados do 
século XX, em que a palavra “arte” significava “obra”. E as obras 
artísticas tinham características muito específicas, carregavam a ideia 
de serem obras únicas, com valores transcendentes, e não um valor 
imediato que refere à vida e ao cotidiano. No entanto, à medida que 
os processos experimentais nas artes se desenvolveram de maneira 
rápida e violenta, a partir das décadas de 1950 e 1960, mas 
especificamente a partir da Pop Art, houve uma grande explosão de 
linguagens e tendências, o que ampliou o sentido da ideia de arte 
(FERRARI, 2013, p. 38). 

 

Assim, podemos deduzir que não há um conceito de arte fechado. A arte 

é aquilo que você encontra como arte, significando que ela não deve ser 

avaliada sem considerar o lugar em que foi produzida, a saber, seu contexto 

histórico, filosófico, social e político, ou seja, onde e como participa da criação, 

da análise e da crítica de seus executores. 
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2.1 SEMANA DE ARTE MODERNA: UM ACONTECIMENTO À PARTE 

 
 

No final do século XIX e início do século XX, as concepções de belo são 

questionadas e o mundo se transforma, velozmente, diante dos 

acontecimentos e das conquistas industriais e tecnológicas. A maioria dos 

artistas assiste às mudanças participando ativamente, questionando a vida, a 

arte e a sociedade. Mas como toda revolução sempre traz em sua história 

muitas personagens, nas transformações provocadas pela arte o 

Expressionismo rompe com as concepções do belo clássico, com cores, 

formas e temas que apontam a existência humana de forma diferente, fugindo 

ainda mais do academicismo. 

Segundo Ferreira e Fernandes (2005), a inspiração que culminou na 

mudança de mentalidade artística, desse período, teve início a partir de 1872, 

com os impressionistas Monet, Renoir, Degas e Cèzanne. Buscando 

revolucionar a pintura, registravam as impressões constantes alteradas pela luz 

do sol que incidiam sobre as cores da natureza e dos objetos. “Dessa 

concepção, surgiu a maior parte das tendências que desestruturariam todas as 

expressões convencionais de arte” (FERREIRA; FERNANDES, 2005, p. 357). 

Assinale-se, de acordo com Bauman (2013), que o envolvimento do 

Estado francês com as artes começou mais cedo que na maioria dos países 

europeus. Sob o amparo do rei Luiz XIV e da nobreza, o país deu um passo 

decisivo em direção às formas modernas de patrocínio da arte pelo Estado, 

com a fundação do teatro real, a Comédie-Française, bem como uma série de 

academias régias, incluindo música e pintura para desenvolver as artes e 

educar os artistas. 

Os primeiros exemplos de financiamento das artes pelas autoridades, 
assim como iniciativas que hoje seriam apresentadas sob o título de 
“política cultural”, apareceram uns bons duzentos anos antes que 
fosse cunhado o termo “cultura”. O conceito francês de culture 
apareceu como um nome coletivo para os esforços do governo no 
sentido de promover o aprendizado, suavizar e melhorar as maneiras, 
refinar o gosto artístico e despertar necessidades espirituais que o 
público até então não possuía, ou não tinha consciência de possuir 
(BAUMAN, 2013, p. 90). 

 

A cultura conferiria prestígio e glória ao país que patrocinasse seu 

florescimento e com o passar dos tempos, mesmo com o multiculturalismo do 

século XX, ao ministro da Cultura não faltavam verbas para os artistas, para os 
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trabalhadores culturais e para aqueles que lucravam com as artes. O lema da 

pluralidade cultural e da diversidade artística francesa deveria continuar a ser 

um guia para a política dos saberes com constância digna de louvor (BAUMAN, 

2013). 

Também no Brasil, ocorrem mudanças. A Semana de Arte Moderna em 

São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, exibia a 

exposição de artes plásticas que expressava as modernas tendências da 

pintura, da escultura e da arquitetura, além da prosa, do verso, da música e da 

dança de vanguarda. Com a finalidade de difundirem o novo ideário artístico, 

Graça Aranha, Menotti del Picchia, Mário de Andrade, Villa Lobos, dentre 

outros, pregavam a liberdade de criação, o individualismo estético, a repulsa às 

escolas, exaltando a busca de “uma arte genuinamente brasileira” (BENTON, 

1971). 

A Semana foi o coroamento de todo o esforço renovador que há anos 
se vinha processando, e cujas principais etapas são: a chegada de 
Oswald de Andrade ao Brasil, em 1912, trazendo da Europa o 
conhecimento de novas formas de expressão artística; a exposição 
de Anita Malfatti, em 1917, que Monteiro Lobato atacou 
violentamente; a descoberta da escultura monumental de Victor 
Brecheret numa sala do Palácio das Indústrias; a exposição de Di 
Cavalcanti, em que se projeta a realização de uma semana de arte 
moderna, um festival de todas as manifestações artísticas que 
reunisse o grupo inovador e ecoasse, escandalosamente, para 
marcar, de forma nítida e definitiva, a divisão de mentalidades 
(BENTON, 1971, p. 218). 

 

As discussões do movimento incutiam independência mental às 

sugestões europeias, estimadas nos meios cultos conservadores. Ao 

formularem uma nova técnica de representação da vida, os líderes se livrariam 

dos processos conhecidos que, segundo eles, não mais apreendiam os 

problemas contemporâneos. 

A adoção de outra expressão verbal para a criação literária e que não 
seja mais a mera transcrição realista ou naturalista, mais a recriação 
artística, trabalhada, transposição para o plano da arte de uma 
realidade impregnada de vida (BENTON, 1971, p. 218). 

 

A Semana, marco fundamental do movimento modernista, aspirava 

renovar a mentalidade nacional, criar a autonomia artística e literária do país e 

descortinar o século XX, para os brasileiros, sob as coordenadas culturais, 

políticas e socioeconômicas da nova era, colocando o Brasil na atualidade do 

mundo. 
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Lipovetsky e Serroy (2007) descrevem o evento como uma cultura em 

tudo nova, absolutamente moderna, significando a recusa de todas as 

tradições de ofício, de todas as formas clássicas de expressão, de todos os 

estilos existentes, e isso em todos os domínios culturais: da pintura à escultura, 

da arquitetura à música, da dança à literatura. 

Proclamando a autonomia da arte, que não deve mais obedecer 
senão às suas próprias leis, a arte moderna afirma-se revolucionária, 
rejeita a herança do passado e a autoridade dos Mestres, pretende- 
se cada vez mais radical, a ponto de questionar o estatuto do Belo e 
da obra de arte. Sustentada por um individualismo cada vez mais 
ofensivo, recusando a ancoragem nacional das obras, a cultura das 
vanguardas pretende-se transgressiva, cosmopolita, tendo em vista o 
homem novo (LIPOVETSKY; SERROY, 2007, p. 70). 

 

Contudo, o Modernismo, que nascera sob o signo da euforia, da festa e 

da juventude, à medida que a crise mundial progride, que novos conflitos 

armados estouram, criados pela técnica e posições políticos-ideológicas, vai 

mudando de atitude e feição, compenetrando-se do drama que se gerou no 

curso da história contemporânea. A história do modernismo é, assim, a própria 

história da vida moderna. 

 
2.1.1 Arte - transição de conceitos 

 
 

Após as vanguardas do século XX, o universo das artes navega em 

oceanos um tanto intrincados. Afora a herança dos modernistas, vemos o 

surgimento de novas mídias que rompem até mesmo os limites entre artes 

plásticas, música, teatro, literatura, cinema, vídeo, fotografia e outras. Uma 

análise da arte atual tem, necessariamente, que levar em conta tais mudanças 

e interação e, consequentemente, considerar o artista como um sujeito em 

permanente crise e em permanente mutação. “Nada mais é estanque e a 

interação entre as linguagens está se tornando cada vez mais complexa” 

(VENEROSO, 2010, p. 35). 

A abordagem virtual das obras do espírito devem ser analisadas sob 

novas modalidades de produção e de recepção. Assim, para Lévy (2000), a 

questão artística será tratada de maneira bem particular em relação à criação e 

à apreciação. Em linhas gerais, os traços das artes da cibercultura são a 

participação nas obras daqueles que as provam, as interpretam, as exploram 

ou as leem: 
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Nesse caso, não se trata apenas de uma participação na construção 
do sentido, mas sim uma coprodução da obra, já que o espectador é 
chamado a intervir diretamente na atualização (a materialização, a 
exibição, a edição, o desenrolar efetivo aqui e agora) de uma 
sequência de signos ou de acontecimentos (LÉVY, 2000, p. 138). 

 

Apesar de parecer o “novo descobrimento da roda”, Lévy (2000) aponta 

que a ciberarte requer novos critérios de apreciação e de conservação, o que 

entra muitas vezes em contradição com os hábitos atuais do mercado da arte, 

como a formação dos críticos e as práticas dos museus. “Essa arte,  que 

reencontra a tradição do jogo e do ritual, requer, também a invenção de novas 

formas de colaboradores, tanto públicos quanto privados” (LÉVY, 2000, p. 139). 

No entanto, o desenvolvimento da infraestrutura técnica do ciberespaço 

abre a perspectiva de uma interconexão de todos os mundos virtuais. A reunião 

progressiva dos textos digitalizados do planeta, em um único hipertexto, é 

apenas o prelúdio de uma interconexão de todos no geral, que unirá o conjunto 

das informações digitalizadas, com destaque para as obras de artes e dos 

ambientes tridimensionais interativos: 

Também é lá que experimentaremos a beleza que repousa na 
memória das antigas culturas, bem como aquela que nascerá das 
formas próprias da cibercultura. Todavia, os gêneros emergentes do 
novo sistema, como a música tecno, não substituirão os antigos, ao 
contrário, irão acrescentar-se ao patrimônio da civilização enquanto 
reorganizam, simultaneamente, a economia da comunicação e do 
sistema das artes (LÉVY, 2000, p. 148,149). 

 

Desse modo, o metamundo virtual ou ciberespaço, do qual fala Lévy 

(2000), irá tornar-se o principal laço de comunicação, de transições 

econômicas, de diversão das sociedades humanas e de aprendizagem que 

compartilharemos com os aprendizes. Retomando Lipovetsky e Serroy (2007), 

podemos verificar que, nesse século, o universo da arte deixou de ser um 

“antimundo”. Ele participa diretamente das leis do sistema midiático e 

econômico. 

Muitos sinais mostram isso. Os lugares e as manifestações se 
multiplicam por toda parte. Não há país que não queira ter seus 
museus, galerias, centros de arte contemporânea, feiras, bienais. 
Seus organizadores e diligentes formam um círculo restrito, um grupo 
internacional de decididores, um clube fechado de conservadores, 
colecionadores e críticos de arte que se transformam nas instâncias 
legitimadoras da arte internacional, a única que vale. Dai em diante, 
mesmo as exposições de museus passam a ser concebidas como 
produtos: vendidas no mundo inteiro, elas precisam assegurar um 
montante de negócios. Daí a espiral de vendas, que vão de recorde 
em recorde, as obras que valem por sua unicidade, por sua raridade, 
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tornam-se produtos de investimentos da mesma maneira que outros 
produtos de mercado (LIPOVETSKY; SERROY, 2007, p. 89). 

 
Em contrapartida, as mudanças de referências e de conceitos sobre arte 

entre o início do século XX e o início do século XXI propiciam aos aprendizes 

novas oportunidades para adquirirem competências e desenvolverem 

habilidades. Por intermédio das criações artísticas e daquilo que as 

movimentam, o sujeito pós-moderno tanto pode resolver problemas quanto 

adquirir outros, colocando em prática os conhecimentos, elos imprescindíveis 

entre conceitos, formas e estilos apreendidos em todos os tempos. 

O fazer artístico compreende, também, a difusão de culturas, pois na 

diversidade de tons, cores, formas, palavras, traços e movimentos, o aluno 

divulga e expande sua criação para o grupo e fora dele, tornando o ato criativo 

uma aprendizagem coletiva e participativa. O ser humano está sempre 

mudando a maneira de entender o mundo e a sociedade em que vive, 

reinventando sua cultura e transformando a produção de suas obras. 

Das inovações artísticas promovidas pela Semana de Arte Moderna às 

possibilidades de criações contemporâneas a que assistimos, o que nos 

aproxima e nos impulsiona é o desejo de continuar investindo, ao mesmo 

tempo que desperta os sentidos para continuar aprendendo e ensinando a 

função dos artífices para os futuros artesãos da vida: nossos alunos. 

Dessa forma, a cada época os artistas privilegiam um aspecto diferente 

em seus trabalhos. Em outras palavras, podemos dizer que a arte é o que 

tematiza a sua atualidade, transcendendo limites contextuais de espaço e de 

tempo, fazendo-se presente em todas as gerações. Prova disso são as 

criações que estão sempre surpreendendo e se renovando numa cultura em 

fluxos, como a Arte noir e suas expressões. 

 

2.1.2 E por falar em Arte noir 

 

 
Um dos objetivos do estudo das Ciências Humanas em geral é estudar 

como o homem se comporta e se relaciona como os fenômenos culturais 

humanos. Em História, se você não interpretar as realidades passadas não 

encontra sentido para interpretar o presente e para isso, nossas especulações 
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teóricas apresentam uma expressão artística, que, devido ao estilo peculiar, 

causa aos pesquisadores e aos apreciadores dificuldades em defini-la. Trata-se 

da Arte noir. 

A Arte noir tem origem em eventos passados, porém permanece nas 

recriações e reinterpretações de artistas consagrados e anônimos, espalhada 

em eventos, exposições, galerias, escolas de arte e escolas convencionais. 

Schneider (2016) define a arte noir como um subgênero, resultado de múltiplas 

e complexas influências derivadas de diversas linguagens, como literatura, 

cinema, quadrinhos e pintura que trabalham com o noir enquanto “tom, 

atmosfera, luz, cores”, consolidado no chamado neo-noir. Entretanto, para 

outros críticos (PACHECO, 2015; MATTOS, 2014), ela é vista mais como uma 

estética do que como um gênero. 

Assim, para uma compreensão melhor do que vem a ser a arte noir, faz- 

se necessária breve retrospectiva histórica, iniciada nos anos 1920 e 1930, em 

que muitos filmes noir foram adaptados de romances policiais, do período e da 

estética dos filmes de terror da década de 30, marcados pela Grande 

Depressão. 

 

2.1.3 Arte noir: gênese 

 
 

A Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, 

corresponde à drástica queda dos valores negociados na bolsa de Nova York, 

marcando o início de longo período de depressão econômica, atingindo  

diversos países do mundo com desemprego, baixa atividade industrial, 

comercial e artística. O evento abre novo caminho para os artistas expressarem 

as obras do espírito, todavia, sem se darem conta que criavam um estilo próprio 

de fazer arte. 

Antes, porém, o fato transformou-se numa crise cíclica que se estendeu 

a todos os países do mundo capitalista, de 1929 a 1933. Em 1929, a 

especulação financeira, que acompanhou o período de euforia, chegava ao 

auge: empresários aumentavam virtualmente o valor das ações de seus 

empreendimentos, gerando a desconfiança dos investidores que colocaram à 

venda seus títulos. 
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Em 24 de outubro, a principal bolsa de valores — Wall Street, em Nova 

York — quebrou, levando empresas e bancos à bancarrota. Milhões de 

pessoas perderam empregos, os preços caíram vertiginosamente e o índice de 

suicídios foi alarmante, levando os Estados Unidos da América do Norte (EUA) 

ao ápice da crise financeira. O resto do mundo, por estar atrelado à economia 

norte-americana, também foi atingido pela crise, com destaque os países 

latino-americanos. Os primeiros sinais da crise foram dados quando os bancos 

do país líder da economia capitalista — EUA — aumentaram as taxas de juros 

e de desconto, por estarem com as reservas esgotadas, o que veio a servir de 

freio à produção industrial (FERREIRA; FERNANDES, 2005) 

Mesmo com o fim da Grande Guerra, a crise do capitalismo, iniciada em 

fins do século XIX, não havia cessado. Os tratados pós-guerra não acabaram 

com o clima de instabilidade e fracassaram em suas tentativas de promover 

acordos para garantir a paz. Ferreira e Fernandes (2005) contam que até 1932 

foram realizadas sucessivas conferências que buscaram resolver os problemas 

entre os países vencedores, os aliados. 

No âmbito das artes, o filme The birth of a nation (1915), de D. W. 

Griffith, baseado no romance e na peça The Clansman, ambos de Thomas 

Dixon, obteve grande sucesso, todavia gerou revolta na maioria das 

comunidades negras, entendido por muitos como uma obra racista. Em síntese, 

ele relata as vidas de duas famílias durante a Guerra de Secessão (1861-1865) 

e a subsequente reconstrução dos EUA (FERREIRA; FERNANDES, 2005). 

Durante dez anos, então, o país supriu-se das amplas divisas advindas de seus 

credores, investindo então, na indústria de bens e de consumo e na pesquisa 

tecnológica, sendo criada uma euforia de consumo na classe média, o que 

consolidou o American way of life. 

Concomitantemente ao consumismo, surgiu um conservadorismo moral 

rígido. Em 1919, foram proibidas bebidas alcoólicas. Pouco tempo depois, em 

1920, é interditada a produção, o transporte e a venda de qualquer bebida 

alcóolica em toda a extensão dos EUA (FERREIRA; FERNANDES, 2005). Essa 

lei, conhecida como “Lei Seca”, somada à máquina burocrática e corrupta do 

Estado, facilitou o aumento das fortunas ilícitas dos gângsteres, responsáveis 

pelo comércio ilícito de bebidas, pelos jogos de azar, drogas e prostituição. Com 

o tempo, a lei caiu em desprestígio, sendo revogada em 1933, pelo então 
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presidente Roosevelt. Isso posto, partimos da premissa de que os primeiros 

filmes noir foram realizados por volta de 1940, historicamente filmados em preto 

e branco e em alto contraste, sob a influência da cinematografia do 

expressionismo alemão e do panorama sócio-político-econômico dos EUA. 

 
2.1.4 Arte noir: romance e cinema além da recessão 

 
 

A expressão francesa film noir, em português  “filme  negro”,  designa 

um subgênero de filme policial, que teve o seu ápice nos Estados Unidos, entre 

os anos 1939 e 1950. De acordo com Schneider (2016), ela foi aplicada em 

1946, pelo critico francês Nino Frank, pela primeira vez, a um filme. Devemos 

lembrar que remetia aos romances policiais da Série noire, uma coleção criada 

pela editora Gallimard, em 1945, cujos livros tinham capa preta e amarela, com 

sobrecapa  preta  e  bordas  brancas.  Muitos  dos   criadores   de   filmes   

noirs revelaram, mais tarde, que não imaginavam, na ocasião, que haviam 

dado origem a um formato cinematográfico (SCHNEIDER, 2016). 

De acordo com Gasparetto (2017), o filme noir resulta de uma 

combinação de estilos e de gêneros de cinema, bem como das artes plásticas. 

Como  modelo  cita American  Film  Now,   que não   constitui   propriamente 

um gênero, mas um estilo visual, que alguns críticos tratam como "modo" ou 

"ciclo", que sofreu grande influência do expressionismo alemão no período do 

regime nazista. Acrescentamos que muitos diretores alemães, como Fritz  

Lang, Billy Wilder e Robert Siodmak, foram forçados a emigrar levando em 

suas bagagens as técnicas que haviam desenvolvido. Então realizaram, nos 

EUA, alguns dos mais famosos filmes noirs, nos quais os recursos de 

iluminação tinham importância fundamental, sendo utilizados, por exemplo, 

para destacar aspectos psicológicos dos personagens ou criar tensão no 

espectador (GASPARETTO, 2017). 

Outras influências importantes vieram do realismo poético francês e do 

neorrealismo italiano. Mascarello  (2006) aponta que através  de  temas como  

o fatalismo, a injustiça e protagonistas arruinados buscava-se dar a 

autenticidade aos personagens.  Filmes  posteriores,  como Night  and  the  

City (1950) e Panic in the Streets (1950), adotaram uma abordagem 

neorrealista, utilizando fotografia in loco e, frequentemente, alguns atores não 
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profissionais encarnavam pessoas comuns e oprimidas, como em The Lost 

Weekend e In a Lonely Place. 

Já nos Estados Unidos, a principal influência literária do filme noir, nas 

colocações de Mascarello (2006), advém da ficção policial e de suspense, 

produzida por escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler e James 

M. Cain, popularizado em revistas baratas tipo Black Mask. Apesar de não ser 

considerado um filme noir, Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, teve uma 

forte influência no desenvolvimento do estilo desse gênero, particularmente por 

seus visuais barrocos e a complexa estrutura narrativa conduzida por 

sobreposição. 

Nesse período, o clássico do filme noir transita entre as décadas de 40 e 

50  (século  XX),  e  muitos  historiadores   e   críticos   do   cinema   

consideram Stranger  on   the   Third   Floor (1940),   como   o   primeiro film 

noir genuíno e Touch of Evil (1958), de Orson Welles, é comumente citado 

como o último filme do período "clássico" do noir. Alguns críticos acreditam que 

o filme noir nunca tenha acabado realmente, mas apenas perdido, 

temporariamente, a popularidade para, mais tarde, ser revivido de maneira um 

pouco diferente (MASCARELLO, 2006). 

Retornando a Schneider (2016), a maioria não considera autênticos os 

filmes feitos fora do período clássico. Tem como genuíno noir os pertencentes 

a um ciclo ou período e acreditam que os subsequentes, que tentaram reviver 

os filmes clássicos, são diferentes, porque os criadores são conscientes do 

estilo "noir", o que os diretores dos filmes noir originais, talvez não fossem 

(SCHNEIDER, 2016, p. 52). 

Grande parte dos filmes desse subgênero era produção de baixo 

orçamento, sem atores de grande prestígio. Alguns diretores e roteiristas foram 

perseguidos políticos, durante o macarthismo (fim da década de 1940 até 

meados da década de 1950), e impedidos de trabalharem nos grandes  

estúdios de Hollywood. Assim colaboravam, sob pseudônimo, nessas 

produções baratas, conta Schneider (2016). 

Os exemplos mais populares de filmes noirs giravam em torno de uma 

mulher  de  “virtudes”  questionáveis,  também  conhecidos  por bad  girl  

movies (filmes de menina má), enquanto os filmes dos grandes estúdios 

demandavam mensagens mais positivas. Neles, os protagonistas podiam ser 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Weekend
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Weekend
https://pt.wikipedia.org/wiki/In_a_Lonely_Place
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M._Cain&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M._Cain&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Mask_(revista)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_Kane
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macartismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
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personagens fracos e moralmente ambíguos e as personagens secundárias, 

raramente possuíam alguma profundidade ou autonomia. 

Na sequência, apresentamos as características da Arte noir em relação 

ao ambiente, personagens e temas. Também acrescentamos outras obras 

literárias e fílmicas, em sua maioria adaptações dos romances clássicos, 

recriações ou readaptações para o neo noir. 

 
2.1.5 Arte noir: singularidades 

 
 

De modo geral, a arte noir é identificada por misturar certo clima de 

terror, mistério, mortes, elementos policiais, detetivescos que vão além dos 

conhecimentos de investigação criminal. Ao serem adaptadas para o cinema, 

as obras literárias, por meio dos recursos e das linguagens que a sétima arte 

dispõem, aumentam a visibilidade, causando um efeito todo especial à sua 

performance. 

A começar pelo estilo visual da iluminação, característica fundamental 

no cenário noir, as filmagens tendem a utilizar sombras dramáticas, alto 

contraste, low key (fotos que possuem muitos claros ou escuros), película em 

preto e branco que vão do escuro ao claro, proporcionando uma atmosfera 

sombria, claustrofóbica. Muitos filmes noirs foram filmados durante a noite, 

para dar “realidade” ao ambiente. Por isso é comum constatar sombras sobre 

os personagens, mobília e arquitetura. 

Gasparetto (2017) frisa a importância do uso da iluminação por zonas, 

manchas e flashes capazes de estabelecerem um isolamento do ator, 

separando-o do ambiente. A luz, no cinema expressionista, tem o poder de 

estabelecer rupturas e relações entre personagens, acompanhando a ação de 

modo aparentemente arbitrário, mas com a finalidade de concentrar a atenção, 

articular a ação, acentuar a tensão e colorir a emoção do público. 

Por sua vez, Oliveira (2009) descreve que o ambiente é urbano, noturno, 

sombrio, em locais exóticos ou remotos, sendo as ruas longas, molhadas, 

escuras ou com iluminação néon. É dado destaque às casas noturnas, janelas 

com luz chanfrada, clubes de jogos e de lutas de boxe, corredores estreitos – 

com inúmeras portas – e sem saída, o que gera no leitor/espectador a 

sensação claustrofóbica, além de criar tensão: alguém aparecerá ali? Nessa 
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atmosfera, temas como fatalismo, emboscada, obsessão sexual, corrupção 

social, política e humana fornecem aos protagonistas o roteiro para 

expressarem sentimentos de romantismo, sedução, cinismo e violência. 

Os papéis são personificados por policiais, detetives particulares, bodes 

expiatórios, sujeitos desencantados, solitários, beberrões impiedosos (anti- 

heróis), alguns moralmente ambíguos, mulheres sedutoras (eternizadas na 

femme fatale) deslumbrantes, românticas, atraentes, geralmente loiras ou 

ruivas. Elas se opõem à redentora, dócil e complacente. Para completar esses 

elementos uma trilha sonora melancólica, dá o tom. O som vem do piano, do 

sax, do trompete, compondo jazz ou música latina (OLIVEIRA, 2009, p.9-11). 

Outras características ficam por conta de cenas intrincadas, uso de 

flashbacks ou prolepses, sobreposições de narrativas, presença do 

protagonista em quase todas as cenas, histórias geralmente narradas por 

personagem, assassinatos, roubos, traições diversas e adultérios como centro 

da trama. Há, ainda, o final em aberto ou sem happy end e a inevitabilidade do 

fracasso do protagonista. 

Tais narrativas são produzidas por pessoas do calibre de Dashiell 

Hammett, Edgar Ulmer, Jules Dassin, Edward Dmytryk, John Farrow, Samuel 

Fuller, Henry Hathaway, Alfred Hitchcock e John Houston. Dos títulos desse 

período, Pacheco (2017) destaca: Stranger on the Third Floor (1940); The 

Maltese Falcon (1930), conhecido no Brasil como “Relíquia Macabra”, e Laura 

(1944). 

Das versões modernas, conhecidos como os neo noir, o autor aponta, 

dentre outros, Corpos ardentes (1982), Sob o domínio do mal (1962), 

Chinatown (1974), Los Angeles – cidade proibida (1990) e Dália Negra (1987). 

Obras criadas e/ou dirigidas pelos talentosos Roman Polanski, Martin 

Scorsese, Lawrence Kasdan, Alan Parker, Curtis Hanson e James Ellroy 

(PACHECO, 2017). Essa configura uma revolução do clássico noir, no entanto, 

apresenta-se de maneira mais arrojada: os personagens abusam dos tons e 

das cores, porém mantém o estilo, não abrem mão da transgressão humana, 

seguem retratando o pessimismo e a marginalidade. 

Em síntese, os criminosos mais perversos, os detetives mais durões e  

as mulheres mais sensuais estão reunidos na antologia do noir, revelando ao 

público leitor uma forma de arte que fascina a todos até os dias atuais. De 
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Raymond Chandler, Dashiell Hammett e James Cain, representantes das 

raízes do noir, ao revolucionário diretor e roteirista Quentin Tarantino,  

passando pelos mestres Stephen King e James Ellroy, as páginas de histórias 

instigantes e de suspenses marcaram e ainda, marcam, o imaginário de muita 

gente. Passadas nas grandes metrópoles, aparentemente despretensiosas, 

carregam em si a crítica e a reflexão sobre a sociedade americana de outrora. 

Das obras apresentadas, duas foram escolhidas para iniciarmos os 

estudantes nos estudos interartes, descritos no programa do curso oferecido ao 

Magistério: O falcão maltês, de Hammett (1930), adaptado por Jonh Houston 

(1941), e Los Angeles – cidade proibida, de Ellroy (1990), dirigida por Curtis 

Hanson (1997). Os textos literários e fílmicos serviram como base para a 

introdução de outras expressões da arte noir (teatro, música, desenho, pintura, 

propagandas, fotografias, histórias em quadrinhos - HQs), trabalhadas com os 

alunos no decorrer das aulas presenciais e à distância. 

 
2.2 DASHIELL HAMMETT: VIDA E OBRAS 

 

Dashiell Hammett nasceu no condado de St. Mary, Maryland, em 27 de 

maio de 1894 e cresceu na Filadélfia e Baltimore. Aos 14 anos, abandonou a 

escola e passou a trabalhar como mensageiro, entregador de jornal, 

escriturário, apontador de mão-de-obra e estivador, dentre outros. Com 20 

anos foi trabalhar na Agência Pinkerton de detetives e, em 1918, alistou-se no 

Corpo de Ambulâncias do Exército. Depois da guerra, com tuberculose, vagou 

de sanatório em sanatório, retornando para a agência Pinkerton, demitindo-se 

em seguida para se dedicar à literatura. 

Apesar de beber muito, escrevia, e suas histórias começaram a ser 

publicadas em revistas baratas e populares como a Black Mask e Smart Set. 

Imediatamente, chamou à atenção do público e da crítica, sendo reconhecido 

como um grande escritor, responsável por uma renovação do gênero policial. 

Assim, Hammett trabalhou regularmente para o cinema, até servir como 

sargento no exército americano, durante a II Guerra Mundial (CAFEÍNA 

LITERÁRIA, 2013). 

Homem de esquerda assumido e simpatizante do Partido Comunista 

Americano, Hammett foi vítima da "caça as bruxas" promovida pelo senador 
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Joseph McCarthy no início da década de 50. Recusando-se a colaborar com a 

comissão que investigava atividades supostamente subversivas, na indústria 

cinematográfica, foi preso e incluído na lista negra que impedia os artistas de 

nela trabalharem. Amargurado e muito doente, Dashiell Hammett morreu em 10 

de janeiro de 1961, em Nova York. Dentre suas obras, destacam-se: Seara 

vermelha (1929), A chave de vidro (1930), Mulher no escuro (1933) e O falcão 

maltês (1930), além de uma infinidade de contos (CAFEÍNA LITERÁRIA, 2013). 

 
2.2.1 Situando O falcão maltês 

 
 

Há duas fontes do filme noir – uma literária e outra cinematográfica. Sob 

o aspecto literário, o grande impacto foi o dos pulps magazines, notadamente a 

revista Black Mask, em cujas páginas floresceu a chamada escola hard-boiled, 

escola de detetives, que os franceses denominaram “roman noir” (MATTOS, 

2018). Os pulps eram revistas impressas em papel barato, feito com fibras de 

polpa, vendidas a dez centavos ou um quarto de dólar, publicadas na virada do 

século XX. Atingiram maior popularidade entre 1930 e 1945, evoluindo de 

antologia de contos para revistas especializadas em gêneros como western, 

histórias fantásticas, de guerra e de detetives, dentre outras. 

O modelo do investigador intelectual, de postura britânica, mesmo 

quando não era inglês, circulou em ambientes sofisticados dominando a ficção 

policial até os anos trinta (século passado), quando Dashiell Hammett 

revolucionou o romance policial. Interessando-se mais pela caracterização e 

atmosfera do que pela intriga, ele inseriu ação, sexo e violência na trama, 

trazendo o crime para as ruas das grandes cidades, onde geralmente ocorre. 

Para Mattos (2018), o romance policial de Hammett humaniza-se, passa 

a ter como personagens seres de carne e osso (policiais corruptos, prostitutas, 

chantagistas, traficantes e detetives particulares), que não são máquinas 

pensantes, mas homens e mulheres normais. Seus heróis (hard-boiled, tough 

guy), insolentes e nervosos, dados a “espertezas”, aproveitam-se das 

oportunidades para obterem vantagens: vestido de capa impermeável e chapéu 

de feltro, fumante inveterado e beberrão, expressando-se de forma lacônica e 

vulgar, usa mais os punhos do que a cabeça, esse é San Spade, o herói de O 

falcão maltês. 
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2.2.2 O falcão maltês: linguagem literária 

 
 

Marcado por uma prosa seca e direta, O falcão maltês (Relíquia 

Macabra, no Brasil), é considerado o ápice da literatura noir (CORRÊA, 2013). 

A narrativa em terceira pessoa, com narrador onisciente, não conta tudo ao 

leitor. Isso contribui para intensificar a aura de suspense e de dúvida que 

permeia a trama, visto que o leitor tenta, sem sucesso, formar um juízo a 

respeito de fatos sobre os quais tem apenas informações parciais. Logo, o 

desfecho do mistério é surpreendente (CORRÊA, 2013). 

Outro atrativo da obra é o caráter ambíguo do protagonista Sam Spade, 

personificado no filme por Humphrey Bogart. Sua frieza e moral maleável 

moldam-se às circunstâncias e o encaixam no arquétipo do anti-herói, 

responsável pela resolução da trama. O auxílio ao próximo, quando ocorre, é 

sempre circunstancial. Apesar de tudo, durante a leitura, o leitor percebe que 

ele é o único confiável, já que não esconde suas intenções, comenta Corrêa 

(2013). 

A visão pessimista do autor sobre o mundo é retratada por intermédio de 

seus personagens, que seguem a mesma linha: mulheres manipuladoras, 

advogados de caráter duvidoso, policiais venais e assim por diante. Além 

desses fatores, no texto conciso e enxuto de Hammett, o ritmo é intenso, quase 

vertiginoso em certos momentos. O vocabulário das ruas, do dia-a-dia, os 

diálogos ágeis e diretos enfatizam essa característica. Ainda, a economia de 

palavras torna necessário ao leitor prestar atenção redobrada, pois em poucas 

linhas pode ocorrer um fato que transforma a trama completamente. Não há 

digressões nem expressões meramente decorativas. Todo o texto é muito 

direto. Literalmente, é tudo “preto no branco”. 

 
2.2.3 O falcão maltês: a título de sinopse 

 
 

Seus elementos são icônicos: detetive particular, femme fatale e objeto 

valioso. O falcão maltês escrito por Dashiell Hammett, romance policial mais 

famoso do século XX, gira em torno de uma relíquia medieval valiosíssima: a 

estatueta de um falcão levada em sigilo desde o Oriente até a cidade de San 

Francisco, na Califórnia. Em seu rastro, seguem aventureiros gananciosos que 
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fazem de tudo para possuí-la. O detetive particular Sam Spade entra nessa 

batalha, quando seu sócio é assassinado depois de se envolver com uma 

jovem sedutora e esperta. Imune à ilusões sentimentais, habituado a lidar com 

gângsteres e policiais corruptos, Spade arma um jogo sutil de alianças e 

traições, decidido a sair vencedor. Na trama, preserva noções elementares de 

justiça, mas está disposto a ir até o fim de seus limites. 

O livro teve várias versões para o cinema, mas foi sob a direção de Jonh 

Houston (1941) que esse noir virou celebridade. A adaptação de O falcão 

maltês, pelo cineasta, conquistou de vez os cinéfilos. 

 
 

2.2.4 Relíquia Macabra: a título de sinopse 

 
 

Baseada na obra homônima de Hammett, (The Malthese Falcon, 1930), 

Relíquia Macabra, escrita e dirigida por Huston, tem no enredo Humphrey 

Bogart, como o detetive Sam Spade. Na trama, ele investiga o 

desaparecimento de Mary Astor (a irmã da atriz que o contrata para resolver o 

caso), mulher misteriosa e sedutora. A princípio, a causa parece simples, 

porém, vai se complicando à medida que surgem personagens e 

acontecimentos estranhos. Logo no início da narrativa, seu sócio, Miles Archer, 

é baleado e morto, envolto nos mistérios de uma relíquia macabra. 

 
2.3 CURTIS HANSON: VIDA E OBRAS 

 
 

A segunda obra, Los Angeles – cidade proibida (1997), adaptada de L. 

A. Confidential (ELLROY, 1990), apreciada pelos alunos-leitores enquanto  

texto fílmico do noir contemporâneo, dialoga com o noir clássico O falcão 

maltês, suscitando analogias entre as artes. 

Roteirista, produtor e diretor, Curtis Lee Hanson, nasceu em Reno 

(Nevada, EUA), no dia 24 de março de 1945, vindo a falecer em 20 de 

setembro de 2016, em Los Angeles, Califórnia. Começou a vida como 

fotógrafo, entrando para o cinema em 1979, com The Litle Dragons. Em 1992 

dirigiu The Hand That Rocks the Cradle; Wonder Boys, em 2000; 8 Mile – Rua 

das Ilusões, em 2002; In Her Shoes, (2005); L. A. Confidential (1997), Oscar de 
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melhor roteiro. Alguns títulos, traduzidos para o português citam: Influência 

Fatal (1990); Janela de Quarto de Cama (1987) e O Cão Branco (1982), dentre 

outras. 

 
2.3.1 Los Angeles – cidade proibida: obra fílmica 

 
 

Los Angeles – cidade proibida traz praticamente todas as características 

da expressão noir: o crime movendo a narrativa, as cenas predominantemente 

noturnas, os personagens ambíguos, assassinatos e policiais corruptos e a 

femme fatale que, depois se torna a redentora. Mesmo que a fotografia tenha 

cores mais quentes (em tons sépias) e cenas diurnas surge como homenagem 

ao estilo, retratando o ambiente urbano com carros circulando pelas ruas dos 

anos 50, a decoração retrô das residências, armas da época utilizadas pelos 

policiais, vestidos com chapéus e sobretudos. As mulheres são lindas, 

elegantes e sedutoras, além, é claro, da trilha sonora de Jerry Goldsmith, 

repleta de jazz e músicas típicas da Califórnia, com composições instrumentais 

sombrias, pontuando bem as cenas. 

Embora seja, indiscutivelmente, um filme neo noir, a luminosidade toma 

conta das cenas, mostrando a arquitetura das casas americanas e o modo de 

vida adotado pelos americanos, excitando a imaginação dos leitores para as 

novas roupagens da arte. Uma das cenas de violência contra a mulher 

acontece exatamente em uma casa toda iluminada para as festas de final de 

ano. 

Entretanto, a obra fílmica não é uma cópia do romance, pois a 

linguagem é outra. Das tramas desenroladas, apenas algumas foram 

escolhidas. Uma delas envolve três detetives, cada qual com o seu passado, 

influenciando o jeito de ser e de viver a vida, o modo como encaram o certo e o 

errado. Também aparecem as concessões que fazem, de acordo com o que 

acreditam. Há ênfase na indústria de fofocas em Los Angeles, narrada por 

Danny DeVito, no papel de caçador de escândalos que trabalha na revista 

Hush hush. Ainda, se destaca o tráfico de prostitutas, com a permissividade do 

departamento de polícia. O roteiro deixa a desejar, pois há momentos em que o 

expectador se perde na trama. 
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De acordo com Rosenberg (2016), a obra não deve ser entendida por 

abordar os fora da lei, mas também pelos que estão dentro dela, não existindo 

muita diferença entre uns e outros. Segundo esse autor, ninguém nasce 

prostituta, bandido ou policial corrupto; somos escolhidos pelas condições que 

a vida nos oferece em determinada ocasião e por nossas opções. 

 
2.3.2 Los Angeles – cidade proibida: uma sinopse 

 
 

O filme, dirigido por Curtis Hanson (1997), é baseado no livro homônimo 

do escritor James Ellroy, autor de literatura noir, permeado por sujeitos sem 

nenhuma moral, que circulam nos contextos de grandes cidades. Intensa e 

perturbadora, a obra fílmica revela vários mundos e submundos dos anos de 

1950. Assim é que ao investigar um caso de chacina ocorrida no Café Nite Owl, 

os detetives Ed Exley e Bud White acabam desvendando um esquema que 

envolve prostituição (meretrizes de luxo que fazem cirurgias plásticas para se 

parecerem com as divas do cinema), figurões de Hollywood, a imprensa venal 

e o Departamento de Polícia de Los Angeles. Por delatar seus companheiros, 

Exley acaba sendo promovido, contudo White é afastado e o detetive Jack 

Vincennes, acaba assassinato. Mostra-se que não existe justiça na Los 

Angeles da década de 50, cenário onde os personagens transitam pelo esgoto 

humano. 

Como tais obras relacionadas ao noir fizeram parte de um contexto 

maior (produto educacional - Caderno de Orientações Pedagógicas, aplicado 

ao curso: O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo), percebemos 

que o filme motivou os alunos por sua similaridade com os fatos hodiernos. 

Dessa forma, as leituras, as interpretações e as análises realizadas pelos 

aprendizes sobre as obras literária e fílmica deram suporte a eles para 

identificarem as características do noir em outros trabalhos de arte, tanto 

clássicos como contemporâneos. 
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3 ESTÉTICA NOIR: JUNÇÃO DAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA ARTE 

 

 
As pessoas sem imaginação estão sempre 

querendo que a arte sirva para alguma coisa. 

Servir. Prestar. Dar lucro. Não enxergam que a 

arte é a única chance que o homem tem de 

vivenciar a experiência de um mundo da 

liberdade, além da necessidade. 

(Paulo Leminski) 

 
 

Neste capítulo apresentamos expressões da arte noir criadas por artistas 

dentro e fora do Brasil, adicionadas às atividades dos estudantes em conexão 

com os conhecimentos teóricos prévios sobre o noir. As práticas foram 

realizadas nas oficinas, totalizando 40 horas de estudo. Com o intuito de 

reforçar o olhar crítico sobre as obras, contexto e ideologia, acrescentamos aos 

trabalhos produzidos outras dimensões, valorizando o ensino e a Arte 

(incluindo-se a Literatura), buscando mostrar as diferentes formas de pensar a 

Arte e a relação sociocultural que desenvolve. 

Ao compor a área Linguagens, Códigos e Tecnologias, a Arte, 

considerada especialmente pelos aspectos estéticos e comunicacionais, 

realiza-se nas práticas pedagógicas pela flexibilidade de suas abordagens. A 

palavra estética (aisthêtikós, em grego, sentir, em português), envolve um 

conjunto de percepções presentes em diversas práticas e conhecimentos 

humanos, significando que as experiências estéticas de homens e de mulheres 

são estendidas por vários âmbitos, em processos de produção e de apreciação 

artísticos que as pessoas experimentam. 

Uma das particularidades do conhecimento em Arte está no fato dessas 

produções serem elaboradas por um conjunto de ideias intrínsecas, 

imaginativas e sensíveis de seus artistas, que aparece de diversos modos no 

produto de arte, sendo notado ao final, depois de pronto. Tal habilidade de 

materializar os saberes e de expor a sensibilidade estética, das obras às 

pessoas, torna seus produtores e receptores participantes da arte e de sua 

história. 
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Peixoto (2003) destaca que a compreensão das criações e das posições 

existentes na teoria estética requer que sejam situadas nos contextos histórico, 

social, político, cientifico e cultural em que vieram à luz, pois é neles que se 

encontram os nexos explicativos de tais posições e criações. 

Só assim é possível estabelecer um conhecimento crítico, radical 
(pelas raízes) e significativo sobre elas. Fora de tal contexto, todo e 
qualquer conhecimento se esvazia de significado e se transforma em 
simples justaposição de dados, fatos, datas e eventos desconexos. A 
área da Arte não tem uma lógica interna restrita a si mesma, tudo o 
que acontece no seu âmbito próprio está vinculado ao tempo 
histórico, à organização da produção e da sociedade em que ocorre, 
como também é fruto das conquistas humanas de toda a história 
anterior, nos diversos campos: do fazer e do criar, do saber e do 
pensar, do sentir e do perceber, do agir e do relacionar-se (PEIXOTO, 
2003, p. 59). 

 

Sendo a escola uma fomentadora de conhecimentos e de relações 

socioculturais em constantes mudanças, as práticas de ensino de Arte devem 

levar os aprendizes a refletirem e a compreenderem as criações e as 

transformações estéticas presentes nos produtos artísticos, constituídos 

historicamente. Das artes visuais à música, do teatro aos games, a expressão 

noir e os seus elementos constituem nova realidade acessível às suas 

vivências, contudo ressignificadas. 

 
3.1 MATIZES DO NOIR MATERIALIZADOS NAS ARTES VISUAIS 

 
 

Após as apresentações das impressões sobre as obras tanto literária (O 

falcão maltês, 1930) como fílmica (Los Angeles – cidade proibida, 1997), 

retomamos as discussões sobre a arte noir por intermédio das histórias em 

quadrinhos (HQs), pinturas e desenhos; da propaganda, da moda e da 

fotografia; da canção e instrumentos musicais; do teatro e de eventos similares, 

como as readaptações. Nessas reflexões entraram também algumas criações, 

a partir dos recursos tecnológicos (computador, internet, tablete, smartfone), 

rearranjados por meio das linguagens sociais via facebook, whatsapp e 

Instagran. 

As artes visuais configuram-se em formas e em imagens de diferentes 

aspectos, presentes na sociedade contemporânea, permitindo aos estudantes 

um olhar mais próximo de sua realidade e possibilidades de transformá-las. O 
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efeito da apreciação foi refletido nas figuras, nas cores e nas linguagens 

presentes nas obras realizadas por eles nas oficinas. 

 
3.1.1 Histórias em quadrinhos (HQs) 

 
 

As histórias em quadrinhos – HQs são formas modelares de 

representações do noir. Do protagonista moralmente ambíguo, passando pelos 

contextos sórdidos e pelas femmes fatales, o gênero contribui para uma 

releitura catártica do romance, do filme e dos jogos afins. Entre os arquétipos 

clássicos e os contemporâneos, os títulos são replicados em belas narrativas. 

O autor e editor de Legião dos Heróis (LH), Rafael (2017), selecionou para o 

UOLHOST (site de busca), 10 exemplares de histórias em quadrinhos, no estilo 

noir, imperdíveis, instigando a curiosidade dos leitores, postadas a seguir. 

 
 Batman Noir – arte de Eduardo Risso e texto de Brian Azzarello 

apresentando diversas histórias, brutais e instigantes, ambientadas em 

Gothan City, a cidade imaginária. 

 
Figura 1: Batman Noir 

Fonte: RAFAEL (2017). 
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 Do Inferno – HQ clássica de Alan Moore, em parceria com Eddir 

Campbell. 

Figura 2: Do Inferno 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 

 
 

 The Spirit – A trama é de Will Eisner e tem como personagem Denny 

Colt, detetive-policial que vive secretamente como um combatente 

mascarado contra o crime, visualmente perfeito como protagonista do 

noir. 

Figura 3: The Spirit 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 
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 Incógnito - de Ed Brubaker, mostra um ex-vilão do Programa de 

Testemunhas, com uma vida esquálida, até descobrir uma maneira de 

reaver seus poderes. Ressalte-se, como no The Spirit, o uso da máscara 

e o jogo do claro-escuro. 

Figura 4: Incógnito 

 

Fonte: RAFAEL (2017). 

 
 Homem-Aranha noir – franquia da Marvel Noir, lançou diversas 

reinterpretações ambientadas no universo noir. 

Figura 5: Homem-Aranha Noir 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 
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 Torso – HQ baseada na história de um serial killer, lançada pela Image 

Comics e publicada pela Marvel. 

 
Figura 6: Torso 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 

 
 

 Blacksad – tem na arte um detetive melancólico que enfrenta situações 

pitorescas e acontecimentos fatais. Originalidade: figuras de animais 

com vestes e características humanas. 

Figura 7: Blacksad 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 
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 Balas Perdidas – autoria de David Lapham, trata de desventuras 

criminais e eventos trágicos, ambientados nas décadas de 70 a 90 do 

século passado. 

 
Figura 8: Balas Perdidas 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 

 
 

 Gotham Central – Gotham City contra o crime. Escrita por Edu Brubaker, 

foca profissionais do Departamento de Polícia de Gotham, enfatizando o 

combate aos crimes e destacando os períodos diurnos (claros) e 

noturnos (escuros). 

Figura 9: Gotham Central – Gotham City contra o crime 

 
Fonte: RAFAEL (2017). 
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 Sin City – Consta como o estilo mais popular das HQs. De Frank Miller, 
tematiza a violência, a sexualidade e a sujeira das grandes cidades, 
posteriormente, transformada em filme. 

 
Figura 10: Sin City 

 

Fonte: RAFAEL (2017). 

 

 

As histórias em quadrinhos (HQs) selecionadas por Rafael (2017)  

trazem com riquezas de detalhes várias características do noir, tanto o do estilo 

clássico quanto o do contemporâneo, corroborando, assim, com as dimensões 

artísticas dialógicas tematizadas por nós. 

 
3.1.2 Pinturas e desenhos 

 
 

As modalidades de arte, que incluem pinturas e desenhos remetendo às 

narrativas noir, principalmente, ao chamado neo noir, têm, nas obras da pintora 

italiana Higgins (2014), representações fiéis do estilo. A Figura 11, Blue Dahlia, 

carrega vários elementos da estética sistematizados no jogo de luz (claro- 

escuro), no ambiente sombrio e urbano, no uso do néon (no letreiro do cinema 

que faz propaganda do filme), na femme fatale (envolvente, usando a roupa 

como artifício de sedução), na figura masculina do detetive, policial ou 

criminoso se fazendo presente (OLIVEIRA, 2009, p. 9). 
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Figura 11: Blue Dahlia 

 

Fonte: HIGGINS (2014). 

 
 

A pintura remete à obra literária The Black Dahlia (ELLROY, 1987) que 

tematiza o horrendo crime contra Elizabeth Short, em 1947, moça ingênua, 

candidata a atriz, que foi torturada até a morte, a exemplo do que sucedeu com 

a mãe do escritor e roteirista James Ellroy, a senhora Geneva Hilliker Ellroy. 

Também outras pinturas como Vida Dupla (Figura 12), Incidente na 

Mulholland Drive (Figura 13) e Insônia (Figura 14), só para citar algumas, 

fazem parte da coleção American Noir, da autora, todas remetendo ao estilo 

noir: ambiente urbano, postura sedutora da mulher, homem bem vestido, 

consumo de bebidas e de cigarros, comportamentos masculinos suspeitos, 

sombras refletidas nos locais, ruas com dificuldade de acesso (geralmente 

molhadas, escuras e assustadoras), fundo de tela escuro (com sobreposição 

de cores fortes e luz néon colorindo pontos das imagens), bares e cabarés 

sórdidos ou de luxo. 
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Figura 12: Vida Dupla 

 

Fonte: HIGGINS (2014). 

 
 

Figura 13: Incidente na Mulholland Drive 

 
Fonte: HIGGINS (2014). 
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Figura 14: Insônia 

 
Fonte: HIGGINS (2014). 

 
 

As obras pictográficas de Higgins configuram-se um verdadeiro deleite 

para os admiradores da arte em geral e também opção aos alunos para 

trabalharem as cores, as formas e as composições em todas as modalidades 

do ensino de arte e, principalmente, no que tange à estética noir. 

Em relação aos desenhos, as características noir, facilmente observadas 

sob vários ângulos, mantém as matizes do jogo de luz (preto-branco), os 

estereótipos do detetive/investigador (desencantado, fumante, sorrateiro, 

desconfiado), trajes característicos (sobretudos, chapéus, óculos-escuros). Nas 

representações, as linhas marcam bem a silhueta feminina, com cabelos curtos 

e volumosos, assim como os movimentos sinuosos dos trejeitos da femme 

fatale, com seu olhar expressivo e boca delineada, marcante. 

Os traços também ressaltam as sombras do ambiente, marcadas pelo 

preto e branco, com cortinas chanfradas (ítem icônico da estética noir), pelas 

quais passa a luz e se entrevê algo, assim como nos corredores. As cortinas 

delimitam o espaço entre o observador e o observado, estando o primeiro 

numa situação de voyeur, à espreita de algo, o que provoca tensão no 

espectador/leitor, também um voyeur. Observamos ainda, nas figuras 12 e 13, 

uma correspondência com as pinturas do americano Edward Hopper (1882- 

1967), que retratou realisticamente a questão da solidão, iluminada de forma 
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diferente, na vida contemporânea. E tal aproximação não se dá apenas quanto 

à temática, mas também no que tange à matizes e tons (uso dramático das 

cores e luzes). 

Na sequência, as Figuras 15 e 16, trazem os riscos de cenas inspiradas 

em The Marked Woman (BACON, 1937), romance e filme. 

Figura 15: The Marked Woman 

 

Fonte: BACON (1937). 

 

 
Figura 16: The Marked Woman 

Fonte: BACON (1937). 
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Tanto por meio de pinturas quanto por meio de desenhos, as 

adaptações oferecem opções significativas para compartilharmos as histórias 

originais, ainda mais quando assinadas por grandes artistas, verdadeiras 

inspirações. 

 
3.1.3 Moda, publicidade e fotografia 

 
 

Recorrente dentro da moda, o noir é explorado por estilistas, fotógrafos e 

publicitários dos quatro cantos do planeta. A estética caracterizada pelas 

sombras, pelo mistério, pelo suspense, pelas personagens instigantes 

(detetives particulares e investigadores policiais durões); pelos crimes e pelas 

ações indecifráveis; e, principalmente pelas femmes fatales perigosas, com sex 

appeal e enigmáticas, está sempre em voga. 

Revistas como Vogue, marcas de perfume (Perfume Bighouse) e moda 

(Givenchy) buscam, na estética das décadas de 40 a 50 (Séc. XX) inspiração 

que impregna estilo, valores e conceitos, ao mesmo tempo que divulgam, 

comercializam e anunciam seus produtos. As figuras 17 a 21 são amostras do 

que acontece nas passarelas e na mídia (SPOTTO, 2011). 

 
Figura 17: Vogue Itália (1) 

 

Fonte: SPOTTO (2011). 
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Figura 18: Vogue Itália (2) 
 

Fonte: SPOTTO (2011). 

 
 

Figura 19: Femme 1944 

 
Fonte: SPOTTO (2011). 
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Figura 20: Givenchy 

 

Fonte: SPOTTO (2011). 

 
 

Figura 21: Fotografia 
 

Fonte: SPOTTO (2011). 

 
 

Luxo, glamour e desejo aliam-se ao contexto de uma época marcada por 

personalidades díspares. Na moda, nas propagandas e em fotografias estão 

presentes o figurino masculino, pautado nos ternos e sobretudos impecáveis, 
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assim como os modelos femininos, justos e luxuosos, enfeitados por plumas e 

peles de animal, personalizados em celebridades atuais. 

 
3.2 MÚSICA E INSTRUMENTOS: ESSENCIAIS ÀS TRAMAS DO NOIR 

 
Ao contrário dos filmes de gângster do início dos anos 1930, que eram 

acompanhados por grandes orquestras sinfônicas, que tocavam melodias 

românticas, a música do noir clássico apresenta Max Steiner (1888-1971), 

notório compositor e criador de centenas de temas para filmes americanos. 

Suas canções provocavam nos espectadores sensações e emoções pontuadas 

por energias sonoras em consonância com os fatos da obra fílmica em questão 

(MAIA, 2011). 

Num misto de afeto e de solidão, de angústia e de tristeza, o tecido 

musical é dissonante, assimétrico e ritmicamente ambíguo, marcando o 

suspense, o temor e as paranoias da trama. Em O falcão maltês, por exemplo, 

a música acompanha o clima sombrio, opressivo e trágico, alternando sustos e 

sobressaltos gerados pelas revelações e ações. Apenas no encerramento do 

filme, ouve-se uma música diferente, em tom maior: melódica, simétrica e 

ritmada, configurando o que o romance proporciona (MAIA, 2011). 

Batista e Freire (2006) observam que, no período clássico, os estúdios 

recomendavam as músicas para o encerramento dos filmes, de qualquer 

natureza, deveriam ser compostas em tonalidades maiores, apaziguando o 

público e assegurando seu retorno para assistirem aos lançamentos. Por outro 

lado, muitos temas foram acompanhados por cadências geradas pelo som do 

jazz (música de origem negra com improvisações), melodia preferencial da 

mulher fatal, executada por piano, saxofone, trompete e tuba em cabarés onde 

a violência estava presente. 

Na maioria quase absoluta dos filmes, a música do noir clássico usa 

estratégias sensoriais e sentimentais emocionando o espectador. Sua tarefa 

essencial é colaborar com a produção dos efeitos esperados na obra fílmica, 

como temores, angústia, paranoia e opressão (BATISTA; FREIRE, 2006). 

Quanto à voz over, deveria provocar com stingers, inserindo sinais de 

perigo e de ameaça. Logo, a música do noir clássico pode ser sintetizada como 

um grande conjunto de “sintagmas dissonantes e tonalidades menores”, que 
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buscavam abalar os sentimentos do espectador, em conjunção com os 

elementos visuais sombrios, característicos dessa estética (MAIA, 2011, p. 82). 

O pesquisador acrescenta que Herrmann e Mancini, no final do primeiro 

ciclo noir, inovam com música ao gosto “popular e estruturação musical 

calcada em pulsações e sintagmas menores ou dominantes estáticos” (MAIA, 

2011, p. 82). Tais composições ainda aparecem hoje nas séries criminais de 

TV e em muitos filmes do neo noir. A Figura 22 ilustra alguns instrumentos 

musicais que dão o tom ao noir. 

Figura 22: Instrumentos Jazz music 

Fonte: GOOGLE (2018). 

 

Dentre as composições contemporâneas, elegemos para trabalhar com 

os estudantes, uma canção que sintetiza a estética: Romance noir, do grupo 

Skank. 

 
3.2.1 Romance Noir, Pop Rock 

 
 

A canção Romance Noir, de 1987, composta pela banda brasileira 

SKANK, na década de 90, do século passado, expressa a visão 

contemporânea artística musical. Sua letra reúne vários elementos dos 

aspectos clássicos e modernos tematizados nas obras literárias e fílmicas com 

presença do noir. A melodia, temporariamente, representa o material mais 
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próximo da geração dos alunos-ouvintes, servindo como material prático para 

que interpretem, analisem e apontem as características pertinentes à estética. 

 
Fim de Semana Fim de Tarde ... 

 
Eu mexo o gelo do copo com o dedo 

Melhor sozinho até porque ... 

A Solidão é uma velha amiga ... 

As Persianas clichezadas 

Não filtram a poeira dourada não... 

 
esse escritório às vezes dá a impressão 

De um pardieiro suspeito ... 

Longa Avenida eu sei ... 

Mas eu preciso encontrar ... 

Outra saída eu sei ... 

Para esse Romance Noir 

 
A Sombra entra lentamente ... 

Enquanto o trânsito ecoa distante , 

Não sei porque ela insiste.... 

Mas não vou ...não vou .... 

 
Pensar nisso agora... 

 
Como também não vou pensar, 

 
que o Amor tem seus próprios fios ... 

 
A Chuva desce com trovões 

Longa Avenida eu sei ... 

Mas eu preciso encontrar ... 
 

Outra saída eu sei ... 

 
Para esse Romance Noir 

 

 
Romance Noir (SKANK, 1987) 

momento sombrio, escureceu 

bebida 

solidão, angústia existencial 

 
 

persianas, sempre chanfradas, permitindo o olhar 

voyeur e a luz difusa 

 
 
 
 

locais lúgubres, abandonados 

ambiente citadino 

desejo de fuga, inadequação vital 

 
 

sombras difusas em lugares ermos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
infelicidade amorosa 

ruas molhadas 

rua longa, como os corredores: qual a saída? 

 
 

Qual a porta certa? 

busca de solução para um fato 

amor/romance infeliz 
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3.2.2 Teatro 

 
 

O espetáculo “Urubus no Ar” faz parte das apresentações realizadas 

pela Companhia Quase Cinema, nascida do encontro de diferentes linguagens 

artísticas: artes cênicas, plásticas, cinema e dança. A peça encena roteiros que 

dialogam com temáticas baseadas nas obras literárias e fílmicas que seguem o 

estilo noir, tais como corrupção, crimes, assassinatos e traições, frutos da 

imoralidade, do fracasso e da ambição social, politica e econômica, gerados no 

início do século passado (CARLETO, 2018). 

O grupo percorreu vários países (Alemanha, Macedônia e Grécia), tendo 

como trilha sonora a musicalidade do jazz. De forma bem humorada, o texto 

traça uma reflexão sobre os acontecimentos ocorridos na época da Ditadura 

militar brasileira, (1964-1985), ao manipular bonecos. Critica as decisões da 

minoria em detrimento das decisões coletivas, os personagens usando 

sombras para revelar as também sombrias ações humanas. As figuras 23 e 24 

ilustram parte das peças (CARLETO, 2018). 

Figura 23: Cena do Teatro “Urubus no Ar” (1) 

 
Fonte: CARLETO (2018). 

 
Figura 24: Cena do Teatro “Urubus no Ar” (2) 

 
Fonte: CARLETO (2018). 
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3.2.3 Adaptação, recriação e reinterpretação 

 
 

No mundo dos games, a estética noir oferece uma infinidade de 

propostas e de recursos para os jogos. Prova disso são as ilustrações do  

artista Ástor Alexander, expert em amoldar e recriar, para os personagens da 

série The Witcher 3 (Geralt, Ciri, Triss e Yennefer), o estilo de filmes como The 

Falcon Maltes e Chinatown, além de outros entretenimentos (ALEXANDER, 

2018). Os personagens, com ar de mistério e de provocação, posam de 

sobretudos, cigarros e armas num cenário de cores opacas e difusas, como 

mostram as Figuras 25 e 26. 

 
Figura 25: Personagens Série The Witcher (1) 

 
Fonte: ALEXANDER (2018). 

 

Figura 26: Personagens Série The Witcher (2) 

 
Fonte: ALEXANDER (2018). 
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O pintor também empresta seu talento às recriações das séries The 

Legend of Zelda e Dragon Ball Z, todas da Nitendo, compondo suas capas 

como se fossem livros da década de 50 (ALEXANDER, 2018). 

No aspecto “reinterpretação”, a arte e o talento do escritor e compositor 

Toni Bellotto, seguindo os moldes da série Akashic Books, nos Estados Unidos, 

reúne contos policiais de grandes escritores, compilados nas obras São Paulo 

noir (BELLOTTO, 2004) e Rio Noir (BELLOTTO, 2014). As versões nacionais 

pautadas em cenários diversos, dos bairros das grandes metrópoles, sob a 

perspectiva contemporânea e urbana das cidades Maravilhosa e da Garoa, 

trazem personagens e histórias tipicamente das classes média e menos 

favorecida, entrelaçadas com a elite. 

Em São Paulo noir (BELLOTTO, 2004), as histórias são narradas por 

Olivia Maia, Marcelino Freire, Beatriz Bracher, Maria S. Carvalhosa, Fernando 

Bonassi, Marcelo Rubens Paiva, Marçal Aquino, Jô Soares, Mário Prata, 

Ferréz, Vanessa Bárbara, Ilana Casoy e Drauzio Varella, que contextualizam 

14 bairros da capital, dentre eles Sé, Baixo Augusta, Mooca, Morumbi, 

Tatuapé, Bela Vista e Jardins, sob a atmosfera noir imortalizada por Hollywood. 

De igual modo, Bellotto desafiou escritores e escritoras a apresentarem bairros 

do Rio de Janeiro (do Leme a Bangu). Organizada em obra ficcional, a versão 

contou com Alfredo Luiz Garcia-Roza, MV Bill, Luiz Eduardo Soares, 

Guilherme Fiuza, Arthur Dapieve, Victoria Saramago, Arnaldo Bloch, Adriana 

Lisboa, Alexandre Fraga, Marcelo Ferroni, Flávio Carneiro, Raphael Montes, 

Luis Fernando Verissimo e o próprio Bellotto. Dessa maneira, os contos do Rio 

noir (2014) apresentam aos leitores um Rio bem distante do turístico, embora 

tragam às páginas praias, belas mulheres, ruas com trânsito tumultuado e 

muitos turistas. Mas não eximem um ambiente recheado de vultos, sangue, 

intrigas, violências e mistérios. Em tempos hodiernos, os dias estão repletos de 

policiais-bandidos, prostitutas e homossexuais atrelados aos tiroteios advindos 

das disputas entre as facções criminosas, exploração de minorias, crimes de 

políticos corruptos e inocentes mortos desavisadamente por estarem na hora e 

no local errados, inspiração que sobrepuja as tramas e os enredos do noir. 
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Figura 27: Capa São Paulo Noir 

Fonte: BELLOTTO (2004). 

 
 

Figura 28: Capa Rio Noir 

Fonte: BELLOTTO (2014). 

 

Ambas as capas dos livros apresentam como fundo o tom escuro, 

contrastando com o jogo de luz preto-branco-cinza, em alusão às icônicas 

persianas do noir. 
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3.3 ARTE E TECNOLOGIA - PARCERIA QUE FUNCIONA 

 
 

Em virtude das mudanças ocorridas nos últimos anos, a ampliação do 

uso dos recursos tecnológicos e de produtos multimídias agregaram às artes 

novas impressões sobre o modo de fazê-las e de concebê-las. Assim, em se 

tratando da Arte e do contexto histórico em que é produzida, ela busca interagir 

com os novos paradigmas e com as novas linguagens. Clüver (2006), portanto, 

assinala que os estudiosos pesquisam de arte verificam a comunicação 

interartes nas suas diversas formas, inclusive entre mídias. 

Todavia ressalva o cuidado para o uso dos termos “Estudos Interartes” 

ou “Interartísticos”, destacados por pesquisadores e teóricos ao associá-los às 

mídias e aos seus correspondentes. Ressalta que “Estudo Interartes” tornou-se 

impreciso e insatisfatório, tendo em vista a inserção de objetos que não são 

considerados como fonte de estudo. Desse modo, o autor propõe o termo 

“intermidialidade” para tratar das novas relações entre mídias, as quais 

combinam música, literatura, artes visuais, teatro e cinema, bem como outras 

mídias, imagens e textos (CLÜVER, 2006, p. 132). 

Já para Moser (2006, p. 42), a nomenclatura “intermidialidade” 

compreende a ideia dos “Estudos Interartes”, pois as relações entre as artes 

fornecem materiais pertencentes às esferas artísticas e circulam entre as 

recentes matérias-primas dos artistas. Corroborando com Moser (2006), o 

teórico francês Jost (2006), ao debruçar-se sobre romances modernos e suas 

traduções para as formas cinematográficas, identifica “intermidialidade” como 

linguagens diversas entre mídias, permitindo aos usuários a troca de saberes. 

Tais posturas nos levam a inferir que os “Estudos Interartes”, 

“Interartísticos” ou “Intermidialidade” são os que promovem o diálogo entre as 

artes, seja por meio dos objetos criados, dos artistas que os concebem, dos 

veículos que os materializam e dos consumidores-apreciadores que os 

recebem. Assim, aproveitamos o ensejo para acrescentar às atividades dos 

alunos-internautas outras performances, desenvolvidas por artistas de maneira 

criativa (emoji), inusitadas (google-doodle) e bem-humoradas (memes), 

permitindo a eles adentrarem ao universo das tecnologias pela linguagem da 

arte e de seus instrumentos. 
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3.3.1 Emoji, emoticon e smiley 

 
 

De acordo com Souza (2018), os emojis surgiram no Japão, na década 

de 90 (século XX), e foram criados por Shigetaka Kurita. Emoji (絵文字 ), 

literalmente pictograma, é derivado da junção dos termos em japonês “e” ( 絵 , 

"imagem") + “moji” ( 文 字 , "letra"). Originalmente, os emojis são ideogramas 

usados em mensagens eletrônicas e páginas da web (teia, rede, trama, 

entrelaçamento), cujo uso se popularizou para além do país. 

Atualmente os emojis são representados por diferentes formas, incluindo 

expressões faciais, objetos, lugares, animais e tipos de clima, como os 

emoticons, porém, nas versões de desenhos. Por sua vez, os emoticons 

(junção de emotion e icon, em inglês; emoção e ícone, em português) foram 

criados pelo designer Harvey Frend, em 1973, a pedido de uma companhia de 

seguros. Representam o bom humor (carinha feliz, sorrindo) e o mau humor 

(carinha triste), revelando o moral dos funcionários. A criação fez tanto sucesso 

que ultrapassou os muros da empresa e passou a ser aplicada em diversos 

produtos (SOUZA, 2018). 

Já o smiley foi desenvolvido por Scott Fahlman, em 1982, um professor 

assistente de Ciência da Computação, da Universidade de Carnegie Mellon 

(EUA), com o intuito, a priori, de decifrar enigmas. As figuras abaixo 

sistematizam a evolução dos emojis (Figura 29), passando pelos emoticons 

(Figura 30) e smilies (Figura 31), configurando-se, atualmente, nessa ordem 

(SOUZA, 2018). 

Figura 29: Emojis – criados no Japão por Shigetaka Kurita, década de 1990 

 
Fonte: SOUZA (2018). 



78 
 

 
 

Figura 30: Emoticons – criados nos Estados Unidos por Harvey Frend, em 1973 

 

Fonte: SOUZA (2018). 
 

Figura 31: Smilies – desenvolvidos por Scott Fahlman, 1982 (EUA) 
 

Fonte: SOUZA (2018). 

 

 
Em alguns casos usa-se o termo emoticon como sinônimo de smiley, 

mas há diferenças entre os termos. O smiley é uma variante do emoticon, cujas 

representações surgiram mais recentemente, e se tornou um marco nas formas 

não verbais de comunicação, particularmente no domínio da Internet, junto às 

redes sociais (Facebook, Instagran, Twitter). Aproxima usuários de todas as 

idades, gerações e ocupações, inclusive professores e educandos. 
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3.3.2 Meme 

 
O termo meme é uma redução da palavra grega “mimesis”, significando 

em português, “imitação, cópia”. A expressão foi utilizada por Richard Dawkins, 

na obra O Gene Egoísta, de 1976, referindo-se à unidade de informação capaz 

de se multiplicar por meio de ideias e de comunicações, propagando-se de 

indivíduo para indivíduo. 

Adaptado pelos internautas, o meme ganhou força e conquistou a 

Internet. Camuflado sob diversas linguagens, gêneros e formas (imagens, 

textos, vídeos, sons), expressa ideia, conceito, ideologia e cultura, 

disseminados de modo viral, on line, “contaminando” usuários de toda parte do 

planeta (DAWKINS, 1976). 

O fato de os memes atingirem grande número de visualizações, em 

pouco tempo, chamou a atenção de empresários, patentes e servidores, que, 

percebendo a potencialidade deles, vislumbraram grandes oportunidades de 

divulgação e de comercialização de produtos e de serviços, constituídos de um 

poderoso veículo de propagação em massa (Buzz Marketing), como os sites, 

blogs, links, e-mails e redes sociais. Os memes mais notados, geralmente, são 

caracterizados por frases e por figuras caricatos, em tons jocosos e trocadilhos, 

adaptados de imagens, de desenhos ou de fotografias. 

Apesar da vida na cibercultura ser ubíqua (LÉVY, 2000), a durabilidade 

dos memes pode ser fluida, como define Bauman (2013), ao descrever os 

novos consumidores desse século, em Cultura Mundo. Ao serem 

compartilhados por milhões, estão sujeitos às críticas, às intervenções e aos 

comentários de todas as fontes (boas e más), determinando assim, sua 

existência, se longa ou se breve. Contudo, o universo deles é grande, 

tornando-se tarefa difícil apresentarmos alguns. 
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Figura 32: Crente passando cola 
 

Fonte: GOOGLE (2018). 
 

Figura 33: Montagem em alusão à Arte Noir 

 

Fonte: GOOGLE (2018). 

“Não importa o quanto eu faça bem nesse mundo, isso não muda o que sou. No fundo, eu 
sempre soube que eu sou apenas um filho de cadela” (tradução livre). 
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Figura 34: Montagem em alusão a filme 

 
Fonte: GOOGLE (2018). 

 
Figura 35: Crítica ao filme noir Dália Negra (HANSON, 1997) 

 
Fonte: GOOGLE (2018). 
“Em noir... heróis são feitos apenas para serem quebrados” (tradução livre). 

 

 
Nas aulas práticas (oficinas), quando o Produto Educacional foi aplicado 

aos alunos do Magistério, os memes configuraram-se materiais muito atrativos, 
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despertando a criatividade dos jovens e o interesse deles para outros setores, 

além do acadêmico. Os exemplos apontados pelas Figuras 32, 33, 34 e 35, são 

montagens que demonstram quão versáteis são as criações dos artistas 

cibernéticos e quantas possibilidades proporcionam aos estudantes 

“antenados” e aos professores inovadores. Os textos constam de vários 

gêneros, ferramentas e linguagens, enriquecendo atividades, inclusive 

multidisciplinares. 

 
3.3.3 Google-doodle 

 
 

A empresa Google é uma multinacional americana, provedora de 

serviços on line e softwares, fundada por Larry Page e Sergey Brin, em 1998. 

Na época, teve como missão inicial organizar a informação digital mundial e 

torná-la acessível universalmente. Para tanto, foram buscar na Matemática a 

fórmula do sucesso. Assim, a palavra Google vem de goolgol, que significa o 

número 10100, do dígito 1, seguido de cem zeros, sem maior utilidade, a não 

ser para explicar a dimensão de um número grande ou infinito (ADAMI, 2018). 

A título de curiosidade o Google é executado por quase um milhão de 

servidores, em data centers ao redor do mundo, processando diariamente mais 

de um bilhão de solicitações de dados e de pesquisas em penta bytes (ADAMI, 

2018). 

E o termo doodle (palavra inglesa) significa, em português, rabisco, 

esboço, desenhos feitos distraidamente, como aqueles nas salas de aula, em 

casa ou no escritório. Portanto, de forma simplificada, o google doodle é 

caracterizado por apresentar uma alteração temporária no logotipo, das 

homepages do Google, sendo a primeira expressão, em página eletrônica, uma 

homenagem ao Festival Burning Man, em 1998, pelos empresário Page e Brin, 

criadores do Google. Atualmente, a empresa conta com uma equipe para 

organizar e publicar os doodles, chamados de doodlers (ADAMI, 2018). 

Abaixo, as Figuras 36, 37, 38 e 39 compartilham algumas montagens 

aprendidas com as pesquisas. 
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Figura 36: Montagem representando o policial/detetive noir 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 37: Imagem Google (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GOOGLE (2018). 
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Figura 38: Imagem Google (2) 

 

Fonte: GOOGLE (2018). 

 
 

Figura 39: Montagem Policial/detetive noir 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

A título de encaminhamento metodológico, o material apresentado 

delineia, de modo sintético, parte da pesquisa sobre a arte noir e de suas 

nuances, em diálogo com outras expressões artísticas, incluindo as 
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tecnológicas. De modo convencional, os estudos foram sistematizados 

(Caderno de Orientações Pedagógicas, Planos de aula e slides – datashow) 

para fornecerem subsídios ao curso O noir em diálogo interartes: o leitor 

contemporâneo, ministrado aos alunos do Magistério, incorporando às práticas 

pedagógicas deles novas possibilidades de estudarem e de aprenderem a 

disciplina de Arte, indo além dos temas curriculares e dos parâmetros 

educacionais oferecidos à escola. 

Especialistas como Valente (1997), Almeida (1997) e Lévy (2000) 

afirmam que as novas ferramentas tecnológicas têm muito a contribuir com os 

processos escolares. Seu impacto positivo pode ser percebido em todos os 

aspectos da gestão escolar, na medida em que facilitam os processos 

pedagógicos e interacionais. 

Valente e Almeida (1997) reiteram que o uso das tecnologias para o 

ensino e para a aprendizagem transformou o papel do professor e do aluno. No 

enfoque da informática educativa, o instrumento computacional passa a ser um 

criador de ambientes, facilitando o processo de desenvolvimento intelectual do 

aprendiz, cabendo ao professor 

orientar os estudantes quanto aos caminhos a percorrerem em busca 
dos dados pertinentes, supervisionar a pesquisa evitando que se 
desviem do foco ou que se percam no oceano de sites de buscas ou 
links de acessos, bem como gerenciar as informações, as 
comunicações, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Isto 
significa que ao docente o desafio é ainda mais complexo (VALENTE; 
ALMEIDA, 1997, p. 45). 

 

O uso das novas tecnologias foi imprescindível para a efetivação do 

Produto Educacional. Como o curso foi semipresencial, elas foram aliadas em 

todo o processo: no início, durante os contatos institucionais (Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino 

Normal), via e-mails, whatsapp e smartfone, ao tratarmos dos protocolos sobre 

a formação, implantação e execução do curso; entre as equipes (educacional e 

informática), ao preparar o ambiente e equipamentos como o datashow e a  

sala para ministrarmos as aulas presenciais; e entre o corpo pedagógico 

(professora, coordenadora e alunos do Magistério). 

Em meio à comunicação, interação e realização das atividades, 

lançamos mão das ferramentas ora para pesquisar, ora para estudar, e ora 

para realizar as oficinas, concretizadas pela criatividade dos participantes. Os 
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alunos-cursistas, particularmente, ao aplicarem suas competências e 

habilidades acessando sites, links e redes sociais diversas, alcançam infinidade 

de obras de arte e autores do planeta, bem como outras modalidades 

artísticas. 

Assim, o material apresentado foi pensado justamente para possibilitar o 

diálogo entre o leitor contemporâneo e as ações multifacetadas do fazer 

artístico, permitindo, por meio da literatura, do cinema, da pintura e de outras 

formas de arte, mobilizar o leitor para a curiosidade, a criação e o entusiasmo 

para os estudos interartes. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL: CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
PEDAGÓGICAS APLICADO 

 
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela 

conhecimento a outra noite. Não há linguagem, 

nem há palavras, e deles não se houve 

nenhum som. 

(Salmo,19:2,3) 

 
 
 

Ao lado da ciência que utiliza sistemas e códigos próprios, a arte se dá 

como alternativa de conhecimento do mundo. Por intermédio dela, o sujeito 

formula outras leituras, bem como amplia a margem de significados da 

realidade da qual se apropria. Ao combinar diferentes linguagens, ela estreita 

as fronteiras das manifestações humanas esculpidas nas páginas do tempo e 

da história, chegando aos dias atuais sob novas performances, expressões e 

estilos. Além disso, o surgimento de outras mídias rompem os limites entre as 

artes visuais e plásticas (música, teatro, literatura, cinema, fotografia, pintura, 

dança, escultura), facilitando a professores, alunos e público em geral interagir 

e dialogar com elas. 

Partindo desses pressupostos, o Produto Educacional, exigência do 

Programa de Pós Graduação em ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 

Natureza (PPGEN), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus 

Londrina (UTFPR), foi pensado para responder à seguinte questão: Em que 

medida a Arte pode contribuir para a formação leitora, no sentido amplo, e para 

a sensibilização do sujeito pós-moderno? Tal questionamento levantou as 

hipóteses de que é possível desenvolver a criação, a pesquisa e a criticidade 

por meio da leitura de obra de arte; de que o ensino da arte (literatura, pintura, 

cinema, entre outras) é legítimo e imprescindível, considerando o atual 

contexto, e de que a arte, forma cultural do conhecimento, situa-se em meio 

aos postulados científicos e tecnológicos na era hich tech. 

Desse modo, desenvolvemos o Produto Educacional resultante de 

pesquisa e de estudos sobre a arte, pelo viés da Arte noir, explanada nos 

parágrafos anteriores, sistematizado como Caderno de Orientações 

Pedagógicas (Apêndice A), para trabalharmos com os alunos da Educação 
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Básica, especificamente, a modalidade do Ensino Médio, auxiliando-os como 

suporte teórico e como diretrizes para a realização de ações pedagógicas, 

tanto em sala de aula quanto em atividades extraclasse. 

A implementação do Produto Educacional se deu no curso O noir em 

diálogo interartes: o leitor contemporâneo, oferecido a 26 estudantes do 

Magistério (concluído com 23), do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino 

Normal, em Cornélio Procópio, que se realizou de modo semipresencial, 

durante os meses de abril e de maio (2018), sendo as aulas presenciais 

ministradas às segundas-feiras, das 17h30 às 18h30, na sala A 141, nas 

dependências da UTFPR/CP, totalizando 40 horas/aulas. Em parceria com a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Cornélio Procópio, o 

curso, também compreendido como estágio do Mestrado Profissional do 

PPGEN, foi efetuado pela mestranda, executora do projeto, sob a coordenação 

da professora orientadora. 

 

 
4.1 CURSO O NOIR EM DIÁLOGO INTERARTES: O LEITOR 
CONTEMPORÂNEO 

 

 
Considerando que tanto as competências quanto as habilidades do 

sujeito aprendiz são desenvolvidas por diferentes fatores, dentre os quais a 

mediação, a orientação e o estímulo, aplicamos o curso já nominado aos 

alunos dos segundos anos A, B, C cujas atividades teóricas e práticas tiveram 

como objetivo geral auxiliá-los a desenvolver a criatividade artística e a 

criticidade por meio da leitura de obras de arte diversas, assim como a 

competência para a pesquisa, por meio dos recursos tecnológicos acessíveis e 

disponíveis a eles. 

Ao passo que os objetivos específicos pautaram-se em: iniciar o 

aprendiz no estudo Interartes; mostrar a importância da literatura, do cinema, 

da pintura – entre outras artes – para a sua humanização; estimular a 

criatividade artística e a criticidade do aluno, sensibilizando-o para o 

conhecimento e para a cultura; desenvolver a criticidade; relacionar a 

apreciação da arte noir em diálogo com os acontecimentos artísticos, sociais e 

políticos atuais; oferecer oficinas para concretizar a teoria explicitada. 
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Para alicerçar a especulação teórica em torno do tema e assuntos 

pertinentes, lançamos mão de referencial teórico diversificado. Utilizamos em 

especial textos de Ferrari (2013), para os trabalhos com a disciplina de Arte e 

especificidades históricas e educacionais; Khéde (1984), ao tratar dos 

contrapontos da literatura em conexão com a arte, com a ciência e com a 

filosofia; Veneroso (2010), ao promover o diálogo Interartes entre literatura, 

pintura, cinema e teatro; Oliveira (2017), ao tratar do noir e o que o caracteriza; 

Astor (2018), ao enfocar ilustrações relativas às temáticas noir; bem como 

Rafael (2018), ao destacar obras e artistas que releem, adaptam e recriam a 

partir da arte noir. Também foram utilizados Documentos Oficiais (PARANÁ, 

2008; BRASIL, 2000; 2017), enquanto elementos de discussões e de críticas à 

Arte, sob a perspectiva disciplinar, assim como O falcão maltês (HAMMETT, 

1930) e Los Angeles – cidade proibida (ELLROY, 1990; HANSON, 1997) foram 

selecionados para os alunos, entendidos como material de leitura, de análise e 

de inspiração às criações artísticas deles; além de outras referências, também 

importantes para a realização deste trabalho. 

Como procedimentos metodológicos, optamos por aulas 

semipresenciais, partindo do pressuposto de que os alunos precisavam fazer 

uso das ferramentas tecnológicas da contemporaneidade, tidas como 

imprescindíveis ao ensino e à aprendizagem. Em função da otimização do 

tempo dos cursistas foram levados em conta: a otimização do tempo, os curtos 

intervalos entre as aulas presenciais e as aulas da escola de origem e a 

mobilidade, posto que alguns estudantes residem em outras cidades. Em se 

tratando de parcerias, a agenda da UTFPR/CP determinou o horário, o dia e os 

meses (abril e maio), incluindo o espaço físico para a realização das aulas 

presenciais, concomitante à disponibilidade dos participantes junto à diretoria 

da Escola Cristo Rei (Anexo C, p. 142). 

 
 

4.1.1 Etapas: 1º Encontro 

 

 
Dessa forma, as ações pedagógicas transcorreram por meio de aulas 

expositivo-dialógicas, tendo como suporte os Planos de Aula (Apêndice B), 

específicos para cada encontro, sendo visualizados por meio de slides, de 
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modo que os alunos participassem ativamente do processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, logo no primeiro encontro entregamos o Caderno de 

Orientações Pedagógicas (Apêndice A), elaborado pela mestranda, sob a 

supervisão da coordenadora, com o material teórico, as atividades a serem 

desenvolvidas em sala e à distância, as instruções para a leitura, para  a 

escrita, para a pesquisa e para a realização das oficinas. Em seguida, 

apresentamos o curso (objetivos, conteúdos, objetos de pesquisa e objeto de 

trabalho: O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo). Destacamos a 

arte noir e sua relação com outras artes: obras literárias e fílmicas, teatro, 

fotografias, pinturas, desenhos, histórias em quadrinhos (HQs). 

Na sequência, inserimos a temática da arte em geral, sua finalidade e 

papel social, além da função na academia, no mundo do trabalho e na vida. 

Indagamos à classe quais os conhecimentos que tinham sobre ela. E no final 

da aula, coube aos participantes produzirem um texto escrito, sintetizando a 

compreensão deles sobre os conteúdos apresentados, como demonstra a 

Figura 40. Para o encontro seguinte, solicitamos que assistissem, em casa, no 

Youtube, ao filme O falcão maltês. 
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Figura 40: Atividade realizada em sala, sobre a “Arte” 

 
Fonte: Acervo da autora 
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4.1.2 Etapas: 2º Encontro 

 
 

Nesse momento, aprofundamos os temas, chamando a atenção dos 

alunos para o romance noir O falcão maltês (HAMMETT, 1930), no Brasil, a 

Relíquia macabra, e obra fílmica homônima, adaptada e dirigida por Huston 

(1941), de forma que assimilassem as características do noir, reprisadas em 

vídeo documentando as obras em The Art of Shadows (YOUTUBE, 2018). 

Na ocasião, discutiram e refletiram sobre eventos históricos, passados 

no início do século XX como a quebra da Bolsa de Nova Iorque – Crise de 29,  

a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a Lei Seca e os gângsters. 

Também sobre papéis masculinos e femininos (temas e subtemas); 

espaço/ambientes (locais, iluminação, sonoplastia, caracterização das 

personagens); heróis e anti-heróis e tramas sem final feliz. 

As observações foram redigidas e entregues pelos alunos, durante a 

aula. Como atividade extraclasse, assistiram à obra fílmica Los Angeles – 

cidade proibida (HANSON, 1997), disponível no Youtube, objetivando que eles 

analisassem o ocorrido e estabelecessem uma analogia com fatos do presente 

sobre temas e características da arte noir contemporânea, em diálogo com o 

exposto anteriormente, produzindo um texto (Figura 41). 
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Figura 41: Atividade em sala: reflexão escrita sobre “obras literárias e fílmicas de caráter 
noir”. 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

4.1.3 Etapas: 3º Encontro 

 
 

O  terceiro encontro pautou-se  nas expressões  contemporâneas da arte 

noir,  tendo  como  pano  de  fundo  as  obras  fílmicas:  Los  Angeles  – cidade 
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proibida (HANSON, 1997) e Dália Negra (ELLROY, 2006), e as literárias, os 

romances: L. A. Confidential (ELLROY, 1990) e The Black Dahlia (ELLROY, 

1987). Para aguçar a curiosidade e a imaginação dos alunos, foram 

acrescentadas novas formas de arte como teatro, música, propagandas, 

fotografias, eventos e contos, desafiando-os a manifestarem sua sensibilidade 

e criatividade artísticas. Dessa forma, com base nas orientações e nos 

encaminhamentos fornecidos pelos materiais de apoio (apostila, textos e 

slides), demostraram seus conhecimentos a respeito da arte e das expressões 

relacionadas à estética noir: cartazes, desenhos, pinturas, música e textos, 

consolidando, assim, os conteúdos apreendidos. 

A fase também foi propícia para que desenvolvessem habilidades e 

competências, inspirados nas múltiplas formas do fazer artístico, sendo as 

oficinas o momento ideal. A atividade à distância deu lugar à interpretação e à 

análise da canção Romance noir (SKANK, 1998), destacando características, 

contexto e estética correlacionados ao tema estudado até então. Exemplos nas 

Figuras 42 a 48. 

Figura 42: Atividade em sala – Oficina 1 “Cartaz do romance O falcão maltês”. 

 
Fonte: Acervo da autora 
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Figura 43: Atividade em sala: “Análise da canção Romance noir”. 

 
Fonte: Acervo da autora 
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Figura 44: Atividade em sala – Oficina 1 “Personagem Sam Spade, de O falcão maltês”. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 
 

Figura 45: Atividade em sala – Oficina 1 “Expressão neo noir de A Dália Negra”. 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Figura 46: Atividade em sala – Oficina 1 “Releitura neo noir dos clássicos do noir”. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 
4.1.4 Etapas: 4º Encontro 

 
 

A quarta aula teve como ênfase a pesquisa, via recursos tecnológicos, 

acrescentando às atividades discentes novas possibilidades de produzir e de 

visualizar artes. Nesse intervalo, aprofundaram-se na teoria e verificaram novos 

setores do mercado cultural artístico, por meio das redes sociais (facebook, 

twitter), dos aplicativos (whatsapp, messenger, hangouts), de equipamentos 

(computador, tabletes, smartfone) e sites de buscas (google, buscaki, bing, 

uol), criando, reinventando e reinterpretando a arte, conferindo à aprendizagem 

a ludicidade e a criticidade que pretendíamos. 

A concretização dos estudos deu-se no módulo oficina, quando, em 

grupos, escreveram, desenharam e pintaram meme, emoji, google-doodle e 

outros, além de compartilharem com os colegas e com as professoras a 

materialização de suas obras, conferidos pelas figuras abaixo. 
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Figura 47: Atividade em sala – Oficina 2 “Arte noir inspirada no Google-doodle”. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 
 

Figura 48: Atividade em sala – Oficina 2 “Arte noir inspirada em emoji”. 

 
Fonte: Acervo da autora 
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4.1.5 Etapas: 5º Encontro 

 
 

O último encontro em sala foi dedicado à finalização das ações 

pedagógicas práticas, incluindo recebimento dos trabalhos iniciados pelos 

cursistas nas oficinas, registro in loco por meio de fotos, encaminhamentos 

sobre atividades futuras como a exposição das obras, entrega dos certificados 

e participação em eventos, assim como de um feed back escrito, sem 

identificação do autor. 

 
4.2 OFICINAS: ARTE NA PRÁTICA 

 
 

As oficinas compreenderam um espaço para as atividades de criação 

artística de várias modalidades, tendo como fio condutor as expressões da arte 

noir estudadas nas aulas presenciais e impressas no material apostilado 

entregue aos alunos no primeiro dia de aula. Foram realizadas em sala de aula, 

por meio de técnicas e dinâmicas criadas ou adaptadas pelas professoras 

Marilu Martens Oliveira e Delba Tenorio Lima Patriota Villela. 

A exposição dos trabalhos artísticos realizados pelos alunos possibilitou 

a eles não apenas compartilhar a efetivação das obras, como demonstrar 

empenho e talento, além de proporcionar a outros (colegas, professores e 

comunidade) a oportunidade de conhecerem e vivenciarem diferentes tipos de 

arte, de maneira acessível, sem muito custo, com material menos delicado que 

nos museus. E algo importante: de forma interativa, sem barreiras, sendo 

tocados e dimensionados mais concretamente. 

 

4.3 ANÁLISE 

 

A pesquisa em Educação qualitativa (TOZONI-REIS, 2007), na qual 

aglutinamos a bibliográfica, a analítica e a aplicada nos direcionou na busca de 

autores e de obras selecionados para investigarmos as hipóteses propostas. 

Assim, por meio da revisão bibliográfica foi delineado o problema de pesquisa 

com vistas a atender os objetivos elencados, analisou-se o material estudado 

(capítulo 3: ESTÉTICA NOIR: JUNÇÃO DAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA 

ARTE), de acordo com Tozoni- Reis (2007, p. 36, 50-53), e o conteúdo gerado 
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pelos alunos, bem como o resultado final de suas criações efetuadas nos cinco 

encontros presenciais em sala e oficinas (capítulo 4.1 CURSO “O NOIR EM 

DIÁLOGO INTERARTES: O LEITOR CONTEMPORÂNEO”), conforme Bardin 

(2011, p.15). 

 
 

4. 4 RESULTADOS: THE HAPPY END 

 
 

O fato de a disciplina de Arte estar associada com a área das 

Linguagens e suas Tecnologias não impede que professores e alunos possam 

ir além dos conteúdos estruturados pelos documentos oficiais. Tal proposição 

deve ser tratada como desafio ao trabalho docente, de maneira que algo como 

o curso O noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo seja incentivado e 

difundido, em parceria com outras escolas, sensibilizando nos aprendizes o 

desejo de aplicarem-se ao conhecimento, ensinando pessoas e transformando 

contextos. 

As ações pedagógicas em conjunto com os materiais disponibilizados e 

orientações dispensadas, tanto presenciais quanto à distância, proporcionaram 

aos participantes experiências enriquecedoras que certamente farão diferenças 

na forma de se relacionarem com a arte. Pelos trabalhos realizados, inferimos 

que os cursistas superaram nossas expectativas, assim como nos 

possibilitaram a prática de novas abordagens e ações efetivas. 

Por meio de expressões orais, escritas e criativas desenvolveram 

competências e habilidades artísticas diversas, auxiliando-nos a cumprir a 

proposta do trabalho idealizado, com divulgação em eventos acadêmicos (SEA 

- Simpósio de Ensino e Aprendizagem UTFPR-Lda.; CIELLI-Colóquio 

Internacional de Estudos Linguísticos e Literários UEM-Mgá.), periódicos  e 

sites educativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Estudar a Arte é conhecer diferentes linguagens e compreender como 

construímos conhecimentos por meio de sons, imagens, movimentos e gestos. 

Contudo, a apreensão de saberes adquiridos por meio dela não é o mesmo. 

Cabe a cada época, lugar ou cultura interpretar suas manifestações e 

responder às mudanças que lhes são peculiares. 

A pesquisa para o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Humanas, Sociais e da Natureza do Câmpus Londrina da UTFPR, 

caracterizado pela elaboração de um produto educacional, visando à 

aplicabilidade de práticas pedagógicas contextualizadas, instigou-nos a fazer 

uma investigação pelo universo da Arte e de seus matizes, acrescentando a 

sensibilidade e a percepção dos nossos alunos a novas maneiras de estudá- 

los, de contemplá-los e de compartilhá-los. 

Assim, no primeiro capítulo, empreendemos os estudos, destacando a 

importância do conhecimento de Arte e da humanização do indivíduo por meio 

dela; da historicidade da disciplina (conteúdos e temas) em detrimento a outras 

áreas do conhecimento, bem como a disposição curricular atual, estabelecida 

pelo Governo em relação à matéria. 

No capítulo 2, apresentamos o conceito de arte ensaiado por várias 

vozes na tentativa de denominá-la. Por ordem dessas especulações, 

trabalhamos com a estética do noir, possibilitando diversificar as práticas 

pedagógicas junto aos alunos em sala e extraclasse. 

Na sequência, empreendemos o estudo das características da estética, 

tanto nas obras clássicas (O falcão maltês) quanto contemporâneas (Los 

Angeles – cidade proibida), promovendo o diálogo interartes, desenvolvendo 

competências e habilidades, além de descobrir talentos. 

O quarto capítulo, apoiado no Caderno de Orientações Pedagógicas 

(Produto Educacional), no uso dos recursos tecnológicos e nas aulas 

presenciais e à distância, mostrou como foi configurado o curso O noir em 

diálogo interartes: o leitor contemporâneo, concretizando a pesquisa, as 

práticas pedagógicas e a realização das oficinas pelos cursistas. 
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Dessa forma, através do estudo e da análise dos materiais adquiridos, 

da aplicabilidade do projeto e do resultado das atividades efetuadas pelos 

aprendizes, inferimos que os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares para a 

educação em Arte, nos programas de ensino, são insuficientes, do ponto de 

vista prático, para atender às mentes inquietas e criativas dos nossos alunos. 

Isso nos leva a pensar que sem uma investigação mais aprofundada da 

arte, por parte dos indivíduos, pode acontecer uma supressão de ideias, 

esvaziamento de criação e diminuição de sensibilidade, facilitando aos sujeitos 

contemporâneos afastarem-se do bom, do puro e do belo (BOSI, 1986). De 

modo geral, todas as áreas das ciências — Humanas, Sociais e da Natureza — 

requerem, dos estudantes, imaginação, criatividade e destreza para 

concretizarem os feitos humanos, sendo a arte aliada inseparável para que 

alcancem tal conquista. 

Entretanto, para não correr o risco de ser um “profissional sem futuro” 

(PERRONE-MOISÉS, 2016, p.70), ainda que o ensino de Arte esteja no centro 

dos debates sobre educação, nas últimas décadas (PCNEM, 2000; PCN, 1997; 

DCE, 2008), o professor que ministra Literatura e afins, consideradas 

supérfluas, precisa atuar de tal maneira que o conhecimento sobre a disciplina 

não perca o privilégio de ciência e não desapareça do currículo, nem dos 

conteúdos da grade escolar nas instituições educacionais do país. 

No que se refere ao Produto Educacional, vinculado ao programa de 

mestrado da UTFPR - Londrina, do qual faz parte esta pesquisadora, o 

Caderno de Orientações Pedagógicas, utilizado no curso, apresentou-se 

adequado aos propósitos pertinentes de pesquisa, de ensino, de efetuação 

pedagógica e de divulgação científica, consolidando, afinal, os conhecimentos 

teóricos e práticos exigidos pelo estágio. Também contribuiu, sobremaneira, 

para o crescimento profissional, pessoal e humano da mestranda, preparando- 

a para novos desafios e aventuras no mundo dos saberes, da arte e da vida. 



103 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

ADAMI, A. Memes. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/>. Acesso em: 21 mar. 
2018. 

 
ALEXADER, A. Ilustrações com temáticas noir. Disponível em: 
<https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir- 
baseadas-em-the-witcher-3/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à Filosofia. 5. 
ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

 
BACON, L. Marked woman. Disponível em: 
<http://www.tcm.com/tcmdb/title/2139/Marked-Woman/>. Acesso em: 23 nov. 
2017. 

 

BAPTISTA, A.; FREIRE, S. As funções da música no cinema segundo 
Gorbman, Wingstedt e Cook. In: XVI Congresso da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasília – 2006. 
Disponível em: 
<https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/ 
COM/07_Com_TeoComp/sessao01/07COM_TeoComp_0103-182.pdf>.Acesso 
em: 14 mar. 2018. 

 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luis Antero Reto; Augusto Pinheiro. 
São Paulo: Edições 70, 2011. 

 
BAUMAN, Z. A cultura no mundo líquido moderno. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

 
BELLOTTO, Tony. Rio noir. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014. 

BELLOTTO, Tony. São Paulo noir. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2004. 

BENTON, W. Enciclopédia Barsa. v. 2. Rio de Janeiro, São Paulo: 
Encyclopaedia Britannica Editores Ltda, 1971. p. 196, 218. 

 
BOSI, A. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1989. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394, de  
20 de dezembro de 1996. 

 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Arte. 
Brasília: Ministério da Educação, 1997. 

 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 
Ministério da Educação, 2000. 

https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/
https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
http://www.tcm.com/tcmdb/title/2139/Marked-Woman/
https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao01/07COM_TeoComp_0103-182.pdf
https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao01/07COM_TeoComp_0103-182.pdf


104 
 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 
Ministério da Educação, 2008. 

 
CAFEÍNA LITERÁRIA. O falcão maltês. 2013. Disponível em: 
<http://www.cafeinaliteraria.com.br/2013/01/16/o-falcao-maltes/>. Acesso em: 4 
abr. 2018. 

 
CAMARGO, R. G. Função estética da luz. 2. ed. Perspectiva, 
2012. Disponível     em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o>. Acesso em: 21 jan. 
2018. 

 
CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem. In: Ciência e cultura. v. 24, 
n. 9. p. 803-809 set. São Paulo, 1972. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S2175- 
6236201300040001100011&lng=pt>. Acesso em: 18 fev. 2018 

 
CARLETO, S. 'Urubus no ar': a corrupção humana abordada de forma lúdica. 

In: “Urubus no Ar” traz teatro de sombras a Monte Alto. Cia quase Cinema. 32º 

Festivale. Disponível em: <http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no- 

ar-traz-teatro-de-sombras-a-monte-alto/.> Acesso em: 25 mar. 2018. 

CHAUI, M. Iniciação à filosofia: ensino médio. São Paulo: Ática, 2013. 
 

CLÜVER, C. Inter textos/ inter artes/ inter media. In. Revista Aletria. Belo 
Horizonte. Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários. v. 6, 
p.132, jul./dez, 2006. Disponível em: 
<http://www.letras.ufmg.br./poslit/08_publicac_txt/ale14_cc.pdf.>. Acesso em: 
14 mar. 2018. 

 
CORRÊA. T. A. Noir: Um guia para assistir aos filmes de detetive. 2016. 

Disponível em: <http://www.vortexcultural.com.br/cinema/noir-um-guia-para- 

assistir-aos-filmes-de-detetive/attachment/>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

DAWKINS, R. O gene egoísta. Tecnologia e Ciência. Disponível em: < 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e- 

como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html>. Acesso em: 25 fev. 2018. 

ELLROY, J. L. A. Confidential. 1990. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
ESCOLA ESTADUAL CRISTO REI. Projeto Político Pedagógico. Cornélio 
Procópio, 2014. 

 
FERRARI, S. S. Por toda a arte: componente curricular: Arte. Ensino Médio. 
São Paulo: FTD, 2013. 

 
FERREIRA, J. P. H.; FERNANDES, L. E. O. Nova História integrada. 
Campinas: Companhia da Escola, 2005. 

http://www.cafeinaliteraria.com.br/2013/01/16/o-falcao-maltes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&amp;ref=000120&amp;pid=S2175-6236201300040001100011&amp;lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&amp;ref=000120&amp;pid=S2175-6236201300040001100011&amp;lng=pt
http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no-ar-traz-teatro-de-sombras-a-monte-alto/
http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no-ar-traz-teatro-de-sombras-a-monte-alto/
http://www.letras.ufmg.br./poslit/08_publicac_txt/ale14_cc.pdf
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/noir-um-guia-para-assistir-aos-filmes-de-detetive/attachment/
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/noir-um-guia-para-assistir-aos-filmes-de-detetive/attachment/
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e-como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e-como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential


105 
 

 

FREDERICO, E. Y.; OSAKABE. H. Literatura: análise crítica. In: 
MEC/SEB/Departamento de Políticas de Ensino Médio. Orientações 
Curriculares do Ensino Médio. Brasília, 2004. p. 75. 

 
GARDNER, H. Inteligência: um conceito reformado. Trad. Adalgisa Campos 
da Silva. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 

 

GASPARETTO J. A. Cinema noir. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/artes/cinema-noir/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

 
HAMMETT, D. O falcão maltês. Trad. Rubens Figueiredo. Rio de Janeiro. Cia 
das Letras, 1930. 

 

HANSON, C. Los Angeles – cidade proibida. 1997. Direção. Curtis Huston. 
Gênero: Policial. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
HIGGINS, G. American noir. Disponível em: 
<https://www.enkil.org/2014/04/01/gina-higgins-american-noir/>. Acesso em: 14 
jan. 2018. 

 
HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1995. 

 
HUSTON, J. O falcão maltês. Direção. John Huston. Elenco: Humphrey 
Bogart; Mary Astor; Peter Lorre; Gladys George. Gênero: Policial/suspense – 
Filme noir. Estados Unidos, 1941. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra>. Acesso em: 27 mar. 
2018. 

 
JOST, F. Das virtudes heurísticas da intermidialidade. In: Cerrados. Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura da UNB, Brasília, n. 21, ano 15. p. 
33-45. 2006. 

 
KHÉDE, S. S. Os contrapontos da literatura: arte, ciência e filosofia. 
Petrópolis: Vozes, 1984. 

 
KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 
LÉVY, P. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora 
34, 2000. 

 
LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A cultura mundo: resposta a uma sociedade 
desorientada. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 

https://www.infoescola.com/artes/cinema-noir/
http://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4
http://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4
https://www.enkil.org/2014/04/01/gina-higgins-american-noir/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra


106 
 

 

LODI, L. H. Ensino médio e educação profissional. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto07.pdfhttp://portal.me 
c.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto07.pdf.>. Acesso em: 12 out. 2018. 

 

MAIA, G. Ensaio sobre a música do cinema noir clássico: um panorama de O 
Falcão Maltês – a marca da maldade. 2011. Unioeste. In: Tempos históricos. 
v. 15. 1º Semestre. p. 157-36. Disponível em: <http://e- 
revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/viewFile/5689/4272.>. 
Acesso em: 19 maio 2018. 

 

MASCARELLO, F. Film noir. Campinas: Papirus, 2006. 
 

MATTOS, G. História de cinema. Disponível em: 
<http://www.historiasdecinema.com/2014/04/filme-noir-iii/>. Acesso em: 19 abr. 
2018. 

 

MEIRA, B. et al. Projeto mosaico: arte - ensino fundamental. São Paulo: 
Scipione, 2015. 

 
MOSER, W. As relações entre as artes: por uma arqueologia da 
intermidialidade. In. Revista Aletria. Belo Horizonte. Programa de Pós- 
Graduação em Letras – Estudos Literários. v. 6, p. 42-65, jul./dez., 2006. 
Disponível em: 
<http://www.letras.ufmg.br./poslit/08_publicac_txt/ale14_cc.pdf.>. Acesso em: 
14 mar. 2018. 

 
OLIVEIRA, M. M. Sobre crimes, mulheres fatais e investigadores: do romance 
noir ao filme neo-noir, um longo percurso. In: Revista diálogo e interação. v. 
2. 2009. p. 9-11. Disponível em: <http://www.faccrei.edu.br/dialogoeinteracao>. 
Acesso em: 14 jun. 2017. 

 
PACHECO, M. V. R. O que é filme noir? Disponível em: 
<https://www.tudosobreseufilme.com.br/2015/09/o-que-e-filme-noir.html>. 
Acesso em: 18 out. 2017. 

 
PARANÁ. Diretrizes curriculares da educação básica. Língua Portuguesa II. 
Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, 2008. 

 
PARANÁ. Curso de formação de docentes. Curitiba: Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná – SEED. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co 
nteudo=600>. Acesso em: 12 out. 2018. 

 
PEIXOTO, M. I. H. Arte e grande público: a distância a ser extinta. Campinas: 
Autores Associados, 2003. 

 
PERRONE-MOISÉS, L. Mutações da literatura no século XXI. Campinas: Cia 
das Letras, 2016. 

http://portal.me/
http://portal.me/
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/viewFile/5689/4272
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/viewFile/5689/4272
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/viewFile/5689/4272
http://www.historiasdecinema.com/2014/04/filme-noir-iii/
http://www.letras.ufmg.br./poslit/08_publicac_txt/ale14_cc.pdf
http://www.faccrei.edu.br/dialogoeinteracao
https://www.tudosobreseufilme.com.br/2015/09/o-que-e-filme-noir.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=600
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=600


107 
 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Formação de docentes da educação 
infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Modalidade Normal. 
Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal. Cornélio Procópio, 2014. p. 43. 

 
RAFAEL, L. 10 HQs Noir que você precisa ler. Disponível em: 
<https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-hqs-noir-que-voce-precisa- 
ler.html/1>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
ROSA, S. Romance Noir. In: Skank. Siderado. Rio de Janeiro. Stúdio Abbey 

Road - AR, 7F. 1998. Disponível em: 

<http://www.skank.com.br/discografia/siderado/>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
 

ROSENBERG, A. Por que ‘Los Angeles – cidade proibida’ permanece 
sendo um retrato fiel da polícia. 2016. Disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/cinema/por-que-los-angeles-- 
cidade-proibida-permanece-sendo-um-retrato-fiel-da-policia-2bb7fbs4fj74g>. 
Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

SCHNEIDER, A. SIN CITY: o neo noir como emergência do noir enquanto 
gênero posteriori e a influência múltipla entre diversas linguagens. In: 
Histórias, histórias. Brasília, v. 4, n. 7, 2016. p. 52. 

 
SOUZA, R. A evolução dos emoticons. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons 

-emojis.htm>. Acesso em: 31 mar. 2018. 
 

SPOTTO, J. A moda, o noir e o mistério. Disponível em: 
<http://blognoir00.blogspot.com/2011/06/moda-o-noir-e-o-misterio.html>. 
Acesso em: 23 nov. 2017. 

 
TOZONI-REIS. M. F. C. Metodologia da pesquisa. 2. ed. Curitiba: IESDE, 
2007. 

 
VALENTE, J. A.; Almeida, F, J. Visão analítica da informática na educação no 
Brasil: a questão da formação do professor. In: Revista Brasileira de 
informática na Educação. n.1, p. 45. 2012. Disponível em: 
<http://www.professores.uff.br./hjborto1/car/library/valente.html>. Acesso em: 
24 jan. 2018. 

 
VENEROSO, M. C. F. A visualidade da escrita: a aproximação entre imagem e 
texto nas artes do século XX. 2010. In: CASA NOVA, V.; ARBEX, M.; 
BARBOSA, M.V. (Org.). Interartes. Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 35-36. 

 
YOUTUBE. Gorbman instrumental jazz mix. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Evb31p5vf4>. Acesso em: 14 mar. 2018a. 

 
YOUTUBE. The art of shadows: a short film noir documentary – You Tube. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HmMxfDSXEHo>. Acesso 
em: 8 abr. 2018b. 

https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-hqs-noir-que-voce-precisa-ler.html/1
https://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-hqs-noir-que-voce-precisa-ler.html/1
http://www.skank.com.br/discografia/siderado/
https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/cinema/por-que-los-angeles--cidade-proibida-permanece-sendo-um-retrato-fiel-da-policia-2bb7fbs4fj74g
https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/cinema/por-que-los-angeles--cidade-proibida-permanece-sendo-um-retrato-fiel-da-policia-2bb7fbs4fj74g
http://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons
http://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons
http://blognoir00.blogspot.com/2011/06/moda-o-noir-e-o-misterio.html
http://www.professores.uff.br./hjborto1/car/library/valente.html
https://www.youtube.com/watch?v=Evb31p5vf4
https://www.youtube.com/watch?v=HmMxfDSXEHo


108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICES 



109 
 

 

APÊNDICE A: Caderno de Orientações Pedagógicas 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, 

SOCIAIS E DA NATUREZA – PPGEN 

 
 
 
 

 
Curso de extensão - O NOIR EM DIÁLOGO INTERARTES: O LEITOR 

CONTEMPORÂNEO 
 
 

 

Mestranda: DELBA TENORIO LIMA PATRIOTA VILLELA 
 

Orientadora: Professora Dra. Marilu Martens Oliveira 

 
 

 
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 

2018 



 

110 

 
 
 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 4 

Conceitualização de Arte...................................................................................... 4 

Para que serve a Arte? ........................................................................................ 5 

Papel social da Arte ............................................................................................. 7 

Arte na aprendizagem .......................................................................................... 7 

Diálogo Interartes ................................................................................................. 8 

Arte noir ................................................................................................................ 9 

Principais características ...................................................................................... 9 

Elementos que compõem o estilo do noir............................................................. 9 

Obras e autores que marcaram a estética do noir ............................................... 11 

Algumas obras Literárias ...................................................................................... 12 

O falcão maltês .................................................................................................... 12 

Algumas obras fílmicas ........................................................................................ 12 

Alguns diretores ................................................................................................... 12 

O falcão maltês .................................................................................................... 12 

Algumas versões contemporâneas ...................................................................... 13 

Los Angeles – cidade proibida ............................................................................. 13 

Expressões contemporâneas do noir ................................................................... 14 

Teatro ................................................................................................................... 14 

Música .................................................................................................................. 14 

Histórias em quadrinhos (HQs) ............................................................................ 15 

Desenho ............................................................................................................... 15 

Fotografia ............................................................................................................. 15 

Outras leituras ...................................................................................................... 16 

Arte e tecnologia – parceria que dá certo ............................................................. 16 



111 
 

 

Emojis .................................................................................................................. 16 

Memes ................................................................................................................. 16 

Google-doodle ...................................................................................................... 16 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 17 

ATIVIDADES ........................................................................................................ 17 

Em sala ................................................................................................................ 17 

1. Leituras ...................................................................................................... 17 

2. Reinterpretações ....................................................................................... 17 

3. Discussão temática.................................................................................... 17 

4. Exposição de ideias ................................................................................... 17 

5. Reflexão contextual ................................................................................... 17 

6. Produção textual ........................................................................................ 17 

7. Aulas práticas de arte ................................................................................ 18 

8. Realização das oficinas ............................................................................. 18 

9. Exposição artística dos alunos .................................................................. 18 

Atividades à distância ........................................................................................... 19 

10. Leituras fílmicas (O falcão maltês; Los Angeles – cidade proibida) ........... 19 

11. Elaboração de materiais a serem utilizados nas aulas presenciais ........... 19 

12. Pesquisa .................................................................................................... 19 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 28 



112 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

Este material tem por objetivo auxiliar o aprendiz no acompanhamento 

teórico das abordagens temáticas apresentadas durante o curso O noir em 

diálogo interartes: o leitor contemporâneo, orientá-lo para a realização das 

atividades que serão efetuadas em sala, nos encontros presenciais e à 

distância, assim como nas aulas práticas de artes desenvolvidas durante as 

oficinas. 

Realizado como ítem complementar do curso acima citado, 

compreendido como estágio do Mestrado Profissional do Programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN), 

da Universidade Tecnológica Federal de do Paraná – Câmpus Londrina, o 

presente material concretiza os conteúdos ministrados, além de colaborar com 

as práticas pedagógicas, visando a ampliar os horizontes do participante em 

relação à aprendizagem de arte e de suas nuanças, dentre as quais algumas 

manifestações artísticas da expressão do Noir. 

 

Conceituação de Arte 

 

 
As mais antigas interpretações da arte foram desenvolvidas na Grécia 

antiga, a partir das ideias do filósofo grego Platão (427 a 347 a.C) e têm por 

definição que a arte é mimeses (imitação) (BOSI, 1991). 

Para Ferrari (2013), a arte proporciona uma reflexão sensível necessária 

para aprendermos a reagir diante dos acontecimentos da vida, e a nos 

expressar. Em Chauí (2013, p. 241), a “a arte é um elemento cultural inscrito na 

história, gerada pela criatividade humana em meio às transformações da 

sociedade”. 

Na acepção mais ampla a tékne dos gregos, a ars dos latinos e a kunst 

dos alemães davam ideia de perícia, de habilidade adquirida em paciente 

exercício voltado para um fim definido, fosse esse fim estético, ético ou 

utilitário. De acordo com o objetivo que tivessem, as artes se dividiam 

inicialmente em Belas-Artes, Artes de Conduta e Artes Liberais. As Belas-Artes 
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buscavam o belo, as Artes de Conduta o bom e as Artes Liberais o útil 

(BENTON, 1971). 

No sentido moderno, mais restrito, o termo arte só abrange as atividades 

humanas que se voltam para o estético. Num sentido figurado, podemos falar 

na arte da guerra, na arte de cozinhar ou na arte de viver. Mas nenhuma 

dessas “artes” entraria numa lista séria das artes estáticas – arquitetura, 

escultura e pintura, com as subdivisões – e das artes dinâmicas: música, 

poesia e teatro. Definida assim, a arte conserva o seu sentido inicial de perícia 

adquirida em duro exercício da paciência – que levou os antigos a exclamarem 

com tristeza que a arte é longa e a vida é breve – mas desafia uma definição 

completa. 

Modernamente, poderíamos falar de artes lúdico-cognitivas, divididas em 

três grandes grupos: plásticas, rítmicas e cênicas. As plásticas são aquelas que 

se definem pela materialidade objetiva e, portanto, ocupam um lugar no 

espaço, como pintura, escultura e arquitetura. As rítmicas se apresentam por 

sua progressão no espírito, ocupando um lugar no tempo, como a literatura, a 

música e o canto. Por sua vez, as cênicas são as representadas através de 

unidades móveis e, portanto, ocupam um lugar simultâneo no espaço e no 

tempo. São o cinema, o teatro, a telenovela, a histórias em quadrinhos (HQs) 

dentre outras (KHÉDE, 1984, p. 16-18). 

Toda a arte situa as suas produções na interseção de dois campos: o 

cognitivo e o sensorial, pois toda obra parte de uma emoção ou de uma ideia. 

Pela exploração das emoções, a arte se define como um objeto lúdico, fonte de 

prazer; pelo desenvolvimento da ideia, define-se como um objeto gnosiológico, 

fonte de conhecimento. Dualidade que não afeta a integridade da arte, devido a 

esses dois aspectos se fundirem em dados unitários. 

 

Para que serve a Arte? 

 
 

Durante a busca motivada pelo interesse em compreender algo, em 

saber os sentidos das coisas, geralmente encontramos vários caminhos. 

Podemos procurar explicações lógicas, científicas, baseadas em nossas 

vivências, crenças e tradições. Em meio a tanta diversidade, o que diz a arte? 



114 
 

 

As obras de arte nem sempre tiveram a mesma função. Ora serviam 

para contar uma história, ora para rememorar um acontecimento importante, 

ora para despertar o sentimento religioso ou cívico. E com o decorrer do tempo, 

as manifestações artísticas começaram a ser desvinculadas das funções 

iniciais a elas atribuídas pelas comunidades primitivas. O homem começou a 

revelar interesse por aspectos e objetos que não possuíam função prática na 

vida, como as formas, as cores, as texturas em tecidos, certos sons, que 

passaram a ser apreciados por puro prazer. 

Nesse sentido, tais utensílios e representações, cada vez mais, foram 

criados e executados pelo prazer em si, desligando-se de uma utilidade. Assim, 

os humanos demonstram, desde tempos ancestrais, interesse pelo enfeite, 

pelo belo, por elementos e fatos capazes de instigar e manifestar pensamentos 

e emoções (IMBROISI et al, 2018). 

De forma resumida, apresentamos três funções básicas. 

 Utilitária: visa a alcançar um fim não artístico, a arte não é valorizada por 

si mesma, mas como meio de se alcançar uma utilidade.

 Naturalista: encarada como um espelho que reflete a realidade e nos 

remete diretamente a ela. Por esse ângulo, a obra de arte tem função 

referencial e nos envia para fora do mundo artístico, para o mundo dos 

objetos retratados. São as esculturas e pinturas que “imitam” ou 

“copiam” a realidade, caracterizadas na arte ocidental até meados do 

século XIX, quando surgiu a fotografia.

 Formalista: refere-se à forma de apresentação da arte. Há uma 

valorização da experiência estética como um movimento em que, pela 

percepção e pela intuição, temos uma consciência intensificada do 

mundo. É a análise da obra de arte como todo, pela sua forma, seu 

conteúdo, sua temática, seu contexto histórico, sua técnica, enfim, todos 

os elementos para a compreensão da obra em si.

Atualmente, há vertentes e perspectivas diferentes quanto à função da 

arte. Isso ocorre porque cada sociedade estabelece uma relação bastante 

específica com os objetos artísticos, definindo necessidades e importâncias 

particulares. No entanto duas correntes de pensamento compreendem as 

ideias mais disseminadas nas academias. 
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Uma defende que as artes não derivam de uma necessidade prática, 

existindo independentemente de qualquer utilidade, tais como: ensinar, 

entreter, instigar, inspirar ou educar; e outra, que concebe a arte ligada a 

alguma funcionalidade ou algo que lhe atribua sentido (IMBROISI et al, 2018). 

Ambas possuem fundamentos e argumentos necessários de serem 

discutidos, mas é inevitável que convivam, em um mesmo processo de criação 

artística, elementos estéticos e outros de ordem funcional, econômica e social. 

Contudo, vale dizer que a humanidade não vive sem a arte, seja ela funcional, 

mista ou puramente ligada à fruição da beleza. 

 

Papel social da Arte 

 

 
Considerada por alguns “descartável”, a arte tem o papel de resgatar 

histórias, compartilhar experiências e mudar a vida das pessoas. Através da arte os 

homens expressam os sentimentos de angústias, tristezas e felicidades. Acima de 

tudo, a arte tem um importante papel social. Se alguém considerar, por exemplo, 

que a língua só serve para se comunicar, não vai entender para que serve a 

literatura, pois através dela expressamos uma pluralidade de sentidos e de 

significados. 

Para Candido (1995), a função da literatura está ligada à complexidade 

da sua natureza, que explica inclusive o papel contraditório, mas humanizador 

(talvez humanizador porque contraditório). Assim aponta três faces da arte: 

 é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado;

 é uma forma de expressão, manifestando emoções e a visão de mundo 

dos indivíduos e dos grupos;

 é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente.

Do ponto de vista da aprendizagem, o autor escreve: 

A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e 
educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 
equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 
preconiza, ou os que considera prejudicais, estão presentes nas 
diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 
literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas 
(CANDIDO, 1995. p. 145). 
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Percebemos que a função social da arte está ligada a questões, 

sobretudo, de ordem subjetiva. Assim, não é possível abordá-la sem considerar 

a percepção, a reflexão e a análise que as suas expressões fazem do homem  

e da vida. 

 
 

Arte na aprendizagem 

 
 

Estudar a arte é conhecer diferentes linguagens e compreender como 

construímos conhecimentos por meio de leituras, sons, imagens, formas e 

movimentos, assim como entender a natureza estética e criativa da 

humanidade em diversas épocas e lugares, reconhecendo as várias maneiras 

de expressar pensamentos, ideologias, crenças e estilos. Só por isso estudar a 

arte já vale a pena. Ter acesso ao legado cultural e histórico, expressado 

artisticamente, aumentam as oportunidades de o indivíduo conhecer o mundo e 

a se manifestar nele. 

Além disso, cabe ao artista por meio de suas obras promover o diálogo 

entre os movimentos contextuais com as diferentes visões de mundo (social, 

filosófica, ideológica, política ou religiosa). Desse modo estimulará seus 

semelhantes à ação artística, pedagógica e cidadã. 

 
Diálogo Interartes 

 
 

Os princípios teóricos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica – DCE (2008) propõem ao estudante a formação necessária 

para o enfrentamento com vistas à transformação da realidade social, 

econômica e política de seu tempo. Esta ambição remete às reflexões de 

Gramsci em defesa de uma educação na qual o espaço de conhecimento, na 

escola, deveria equivaler à ideia de atelier-biblioteca-oficina, em favor de uma 

formação, a um só tempo, humanista e tecnológica (PARANÁ, 2008. p. 22). 

Gardner, ao discorrer sobre as inteligências múltiplas, enfocando a 

educação no presente contexto, declara: “Um programa rico em artes deve 

assumir um papel significativo na escola. Do contrário, será difícil aplicar-se ao 

leque de inteligências apresentado por alunos e professores” (GARDNER, 
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2000. p. 182). Ou seja, o currículo desenvolvido pela escola para os sujeitos da 

educação também precisa oferecer uma formação que transforme os 

conhecimentos adquiridos por eles em experiências a serem compartilhadas. 

Partindo desses pressupostos, entendemos que o ensino de Arte 

proporciona ao aprendiz múltiplas maneiras de aprender e de apreender 

conteúdos e formas que contribuam para transformar o seu contexto. Além de 

desenvolver habilidades e competências que lhes permitirão agir dentro e fora 

da escola. 

Assim, o material apresentado foi pensado justamente para possibilitar o 

diálogo entre o leitor contemporâneo e as ações multifacetadas do fazer 

artístico, permitindo por meio da literatura, do cinema, da pintura e de outras 

formas de artes, despertar o leitor para a curiosidade, a criação, a paixão e o 

entusiasmo pelos estudos interartes. 

 
Arte noir 

 
 

Um dos objetivos do estudo das Ciências Humanas em geral é estudar 

como o homem se comporta e se relaciona com os fenômenos culturais. Em 

História, se não interpretar as realidades passadas, não encontrará sentido 

para interpretar os eventos do tempo presente. 

A expressão Art noir tem origem em eventos passados, porém 

permanece nas recriações e reinterpretações de artistas consagrados e 

anônimos, espalhada em eventos, exposições, galerias, em escolas de artes e 

em escolas convencionais. Assim, Schneider (2016) define a arte noire como 

um subgênero (diríamos que de uma estética), resultado de múltiplas e 

complexas influências derivadas de diversas linguagens, como literatura, 

cinema, quadrinhos e pintura, que trabalham com o noir enquanto “tom, 

atmosfera, luz, cores”, consolidado no chamado neo noir. 

Para uma compreensão melhor do que vem a ser a arte noire, faz-se 

necessária uma retrospectiva histórica, iniciada nos anos 1920 e 1930 na 

Europa; nos anos 1940 e 1950, nos EUA com o noir “clássico” e; após, anos 

1970, o neo-noir (SCHNEIDER, 2016). No entanto, devido ao curto espaço 

para explorar o assunto, nos ateremos ao noir artístico e ao diálogo interartes 

do estilo. 
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A     expressão     francesa film     noir     (“filme     negro”)      designa  

um subgênero de filme policial que teve o seu ápice nos EUA, entre os anos 

1939-1950. Foi aplicada pela primeira vez a um filme pelo crítico francês Nino 

Frank, em 1946, por analogia com os romances policiais da Série Noire, uma 

coleção criada pela Gallimard, em 1945, cujos livros tinham capa preta e 

amarela, com sobrecapa preta e bordas brancas (SCHNEIDER, 2016). 

 
 

Principais características e elementos que compõem o estilo noir 

 
Segundo      Schneider      (2016),      muitos      filmes       derivados   

dos romances de suspense, da época da Grande Depressão, foram adaptados 

de romances policiais do período e da estética dos filmes de terror da década 

de 1930. Os primeiros noirs apareceram no começo da década de 1940. 

Historicamente, foram filmados em preto e branco em alto contraste, sob 

influência da cinematografia do expressionismo alemão. 

Para Gasparetto (2017), o film noir resulta de uma combinação de estilos 

e  de  gêneros  de  cinema,   também   das   artes   plásticas.   Escreve   que 

em American Film Now, o film noir não constitui propriamente um gênero, mas 

um estilo visual e que outros críticos tratam o film noir como um "modo" ou 

"ciclo" ou “estética” que sofreu grande influência do expressionismo alemão à 

época do regime nazista. 

O autor informa que muitos diretores alemães, como Fritz Lang, Billy 

Wilder e Robert Siodmak, foram forçados a emigrar, levando em sua bagagem 

as técnicas que haviam desenvolvido, e realizaram, nos Estados Unidos, 

alguns dos mais famosos films noirs com recursos de iluminação de 

importância fundamental, utilizados, por exemplo, para destacar aspectos 

psicológicos dos personagens ou criar uma certa tensão no espectador. 

 
Elementos do noir 

 
 

Iluminação: "por zonas, manchas e flashes era capaz de estabelecer um 

isolamento do ator, separando-o do ambiente". A luz, no cinema expressionista, 

tem "o poder de estabelecer rupturas e relações entre personagens", 

acompanhando a ação de modo aparentemente arbitrário mas com a finalidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_g%C3%AAneros_cinematogr%C3%A1ficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_policial
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nino_Frank&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nino_Frank&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nino_Frank&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gallimard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes_de_terror
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_g%C3%AAneros_cinematogr%C3%A1ficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billy_Wilder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Siodmak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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de "concentrar a atenção, articular a ação, acentuar a tensão e colorir a 

emoção do público” (GASPARETTO, 2017). 

 
Personagens: femme fatale (deslumbrante, sedutora, ambígua); a mulher 

redentora (dócil, boazinha); protagonistas moralmente ambíguos, cínicos, 

impiedosos, desencantados, solitários, personagens violentos ou corruptos 

(anti-heróis); alienados, bode expiatório; policiais ou detetives particulares. 

 
Ambientes: urbano e noturno, sombrio, locações exóticas ou remotas, casas 

noturnas e/ou clubes de jogos/apostas, lutas de boxe, corredores com muitas 

portas (proporcionam tensão), janelas com luz chanfrada, ruas molhadas e 

iluminadas por luz néon. 

 
Elementos de roteiro: intrincado, uso de flashbacks, sobreposições narrativas, 

presença do protagonista em praticamente todas as cenas, história geralmente 

narrada por personagem, assassinato ou roubo como centro da trama, falsas 

acusações, traição, inevitabilidade do fracasso do protagonista, final em aberto 

ou ambíguo. 

 
Elementos cinematográficos: fotografia em preto-e-branco, ou em cores 

lavadas (não saturadas, ângulos baixos de filmagens, ângulos incomuns e 

técnicas expressionistas de fotografia); sequências e efeitos visuais incomuns; 

cenários noturnos e interiores sombrios; uso de narração. 

 
Elementos temáticos: fatalismo; obsessão sexual/romântica; corrupção social 

ou humanitária inerente; emboscadas; niilismo. 

 
Trilha sonora: “música da mulher fatal”: romântica, sedutora; é utilizada para a 

produção de atmosferas de expectativa e tensão; melancólicos sons de sax e 

de trompete, lamento de um piano; jazz ou música latina. 

 
 

Obras e autores que marcaram o estilo noir 



120 
 

 

Outras influências importantes vieram do realismo poético francês - 

através de certos temas como o fatalismo, a injustiça, protagonistas arruinados 

- e do neorrealismo italiano - que busca uma autenticidade dos personagens. 

Muitos filmes noir posteriores, como Night and the City (1950) e Panic in the 

Streets (1950), adotaram uma abordagem neorrealista, utilizando fotografia in 

loco e, frequentemente, alguns atores não profissionais encarnando pessoas 

comuns e oprimidas (MASCARELLO, 2006). 

Já nos Estados Unidos (EUA), a principal influência literária do film noir, 

nas colocações de Mascarello (2006), advém da ficção policial e de suspense, 

produzida por escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler e James 

M. Cain, popularizado em revistas baratas tipo Black Mask. Apesar de não ser 

considerado um film noir, Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, teve uma 

forte influência no desenvolvimento do estilo desse gênero, particularmente por 

seus visuais barrocos e a complexa estrutura narrativa conduzida por 

sobreposição. 

Nesse período, o clássico do film noir transita entre as décadas de 40 e 

50 (séc. XX), e muitos historiadores e críticos do cinema consideram Stranger 

on the Third Floor (1940),  como  o  primeiro film  noir genuíno  e  Touch  of  

Evil (1958), de Orson Welles, é comumente citado como o último filme do 

período "clássico" do noir. Alguns críticos acreditam que o film noir nunca tenha 

acabado realmente, mas apenas perdido, temporariamente, a popularidade 

para, mais tarde, ser revivido de uma maneira um pouco diferente 

(MASCARELLO, 2006). 

A maioria não considera autênticos os filmes feitos fora do período 

clássico. Tem como genuíno film noir os pertencente a um ciclo ou período e 

acreditam que os filmes subsequentes, que tentaram reviver os filmes 

clássicos, são diferentes, pois os criadores são conscientes do estilo "noir", o 

que os diretores dos films noirs originais, talvez não fossem (SCHNEIDER, 

2016, p. 52). 

Grande parte dos filmes deste subgênero era produção de baixo 

orçamento, sem atores de grande prestígio. Alguns diretores e roteiristas foram 

mesmo perseguidos políticos durante o macarthismo (fim da década de 1940 

até meados da década de 1950) e impedidos de trabalhar nos grandes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo_po%C3%A9tico_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Injusti%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neorrealismo_italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M._Cain&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M._Cain&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Mask_(revista)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_Kane
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macartismo
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estúdios de Hollywood. Assim, colaboravam, sob pseudônimo, nessas 

produções baratas, conta o autor. 

Os mais populares exemplos de filmes noir giravam em torno de uma 

mulher de “virtudes” questionáveis e eram também conhecidos por bad girl 

movies (filmes de menina má). Enquanto os filmes dos grandes estúdios 

demandavam mensagens mais positivas, nos filmes noir, os protagonistas 

podiam ser personagens fracos e moralmente ambíguos e os personagens 

secundários raramente possuíam alguma profundidade ou autonomia. 

 

Alguns filmes noir do período clássico: Stranger on the Third Floor (1940); 

The Maltese Falcon (1941); This Gun for Hire (1942); Shadow of a Doubt 

(1943); Laura (1944); The Asphalt Jungle (1950); Night and the City (1950); 

Sunset Boulevard (1950); Strangers on a Train (1951); Clash by Night (1952); 

The Night of the Hunter (1955); The Killing (1956); Touch of evil (1958). 

 

Alguns diretores associados ao período clássico do film noir: Edgar G 
Ulmer, Jules Dassin, Edward Dmytryk, John Farrow, Samuel Fuller, Henry 
Hathaway, Alfred Hitchcock, John Huston, Fritz Lang, Joseph H. Lewis, Otto 
Preminger, Nicholas Ray, Orson Welles, Billy Wilder e Robert Wise. 

 

Algumas versões modernas dos filmes noir, os neo-noir: Corpos ardentes 
(1982), Sob o domínio do mal (1962), Chinatown (1974), Taxi driver (1976), 
Blade Runner: o caçador de androides (1982), Instinto selvagem (1992), Seven 
– Os sete crimes capitais (1995), Los Angeles – cidade proibida (1997), 
Amnésia (2000), Sin City – cidade do pecado (2005) e Drive (2011). 

 
Cinema/Filme Noir: estereótipos 

 

Fonte: GOOGLE (2018). 

 

Obra Literária: O falcão maltês (HAMMETT, 1930) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
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Resumo: o romance policial mais famoso do século XX gira em torno de uma 
relíquia medieval valiosíssima - a estatueta de um falcão - levada em sigilo 
desde o Oriente até a cidade de San Francisco, na Califórnia. Em seu rastro 
seguem aventureiros gananciosos que fazem de tudo para possuí-la. O 
detetive particular Sam Spade entra nessa batalha, quando seu sócio é 
assassinado depois de se envolver com uma jovem sedutora e esperta. Imune 
a ilusões sentimentais, habituado a lidar com gângsteres e policiais corruptos, 
Spade arma um jogo sutil de alianças e traições, decidido a sair vencedor. 
Preserva noções elementares de justiça, mas está disposto a ir até o limite. 

 

Observações: ao publicar O falcão maltês (1930), Hammett transformou as 
histórias policiais. Colocou os personagens nas ruas de uma cidade turbulenta, 
dando à trama ritmo acelerado e linguagem “crua” do dia-a-dia. Também 
adotou um realismo que o gênero policial até então desconhecia. Em 1941, 
John Huston transformou o livro num filme igualmente célebre: Relíquia 
macabra, que consagrou Humphrey Bogart no papel de Sam Spade. 

 
Obra fílmica: O falcão maltês (HUSTON, 1941) 

 
Sinopse: a ação se passa em São Francisco (Califórnia). Sam Spade é um detetive 

particular, contratado por uma mulher misteriosa para achar sua irmã. O caso, que 

parecia simples começa a complicar-se com o surgimento de personagens e 
acontecimentos estranhos. Logo no início da narrativa, seu sócio Miles Archer é 
baleado e morto. A trama gira em torno da estátueta de um falcão negro. 

 
A segunda obra, Los Angeles – cidade proibida (HANSON, 1997), adaptada de 
L A. Confidential (ELLROY, 1990), apreciada pelos alunos-leitores enquanto 
texto fílmico do noir contemporâneo, dialoga com o noir clássico O falcão 
maltês, suscitando analogias entre as artes. 

 
 

Obra fílmica: Los Angeles – cidade proibida 
 

Sinopse: O filme, dirigido por Curtis Hanson, é baseado no livro homônimo do 
escritor James Ellroy, autor de literatura noir, permeada por sujeitos sem 
nenhuma moral, que circulam nos contextos de grandes cidades. Intensa e 
perturbadora a obra fílmica revela vários mundos e submundos dos anos de 
1950. Assim é que ao investigar um caso de chacina ocorrida no Café Nite Owl, 
os detetives Ed Exley e Bud White acabam desvendando um esquema de 
prostituição, envolvendo meretrizes de luxo que fazem cirurgias plásticas para 
se parecerem com as divas do cinema, figurões de Hollywood e o 
Departamento de Polícia de Los Angeles. Por delatar seus companheiros, 
Exley acaba sendo promovido, contudo White é afastado e Jack Vincennes, 
venal, acaba assassinato. Mostra-se que não existe justiça na Los Angeles da 
década de 50, cenário onde os personagens transitam pelo esgoto humano. 
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Expressões contemporâneas do noir 
 

Fotografia e pintura 
Fonte: GOOGLE (2018). 

 

Teatro de sombras 
Fonte: CARLETO (2018). 

 
 

Fotografia 
Fonte: SPOTTO (2011). 
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Figura 11: Blue Dahlia 
Fonte: HIGGINS (2014). 

 
 

Instrumentos musicais 
Fonte: GOOGLE (2018). 

 

Histórias em quadrinhos (HQs) 
Fonte: Rafael (2017). 
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Outras leituras 
 

Personagens do universo Batman ao estilo noir 
Fonte: SAHLSTROM (2018). 

 

Reinterpretação Série The Witcher 
Fonte: ALEXANDER (2018). 

 

 

Arte e Tecnologia – parceria que dá certo 

 

Os estudiosos que se lançam às pesquisas sobre artes percebem, logo 

cedo, o diálogo interartes nas mais diversas formas, inclusive entre mídias. Em 

decorrência das mudanças ocorridas nos últimos anos, a ampliação do uso dos 

recursos tecnológicos e de produtos multimídias agregaram às artes novas 

impressões no modo de fazer e de concebê-la (CLÜVER, 1998). 

Abaixo, exemplos que retratam a performance atual dos movimentos e 

das novas linguagens artísticas. 

 
 

Meme, emoji, google-doodle 
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Meme: De modo simplificado, a palavra “meme” se refere a montagens de 

fotos com frases engraçadas que se popularizaram rapidamente entre os 

internautas, principalmente nas redes sociais como facebook, blogs, sites e 

outros. O termo é uma referência ao conceito de “memes”, criado por Richard 

Dawkins, referindo-se a uma gama de informações culturais provinda da 

internet, na obra O Gene Egoísta (1976). 

 
Emoji:  Emoji (絵文字, lit. pictograma) é uma palavra derivada da junção dos 

seguintes termos em japonês: “e” (絵 , "imagem") + “moji” (文字 , "letra"). 

Originado no Japão, os emojis são ideogramas e smileys usados em 

mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso se popularizou para além do 

país. Existem em diversos gêneros, incluindo: expressões faciais, objetos, 

lugares, animais e tipos de clima. (SOUZA, 2018). 

 
Google-doodle: Um Google Doodle é uma alteração especial e temporária do 

logotipo nas homepages do Google, que comemora feriados, eventos, 

conquistas e pessoas. O primeiro Google Doodle homenageou o festival 

Burning Man, em 1998, e foi projetado por Larry Page e Sergey Brin, para 

notificar os usuários sobre sua ausência, caso os servidores falissem. Os 

subsequentes Google Doodles foram criados por um contratante externo até 

2000.    A    partir    de    então,    uma     equipe     de     funcionários    

chamada Doodlers organiza e publica os Doodles. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada em 

diferentes metodologias, valorizando concepções de ensino e de aprendizagem 

que permitam aos professores e estudantes conhecerem novas formas de 

agirem e de atuarem no mundo. Acreditamos que, por meio do ensino da arte e 

do diálogo com outras linguagens e outros recursos, possamos estimular a 

criatividade dos alunos, permitindo-lhes alçarem vôos mais altos e a 

descobrirem novos horizontes. 
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ATIVIDADES 

 
Em sala 

 
1º Encontro (09/04/2018). 

Motivação 

O que é arte? Como você a define? Para que serve? Qual o seu papel social? 

Qual sua função na aprendizagem? 

 

Reflita 

Analise 

Critique 

Estudos: Arte e contribuições 
 

Produção textual 

 
A partir das exposições temáticas sobre a arte escreva um texto destacando: 

importância cultural, papel social e função dela na aprendizagem. 

 

2º Encontro (16/04/2018). 

 
 

Motivação 

 
Discussão sobre a obra literária e fílmica de O falcão maltês (1930; 1941), em 

relação à visão de mundo, possibilidades de leituras e de interpretações, 

considerando o estilo e a forma noir de se fazer arte. 

 
Reflita 

Analise 

Critique 

Estudos: Enredo, personagens, gênero (papéis masculino e feminino), 

contexto social, comportamentos e desfecho da obra fílmica do noir clássico O 

falcão maltês. 
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Produção textual 

 
Com base no filme O falcão maltês (1941), e nas discussões em aula, produza 

um pequeno texto apresentando alguns aspectos da obra que julga dialogar 

com os dias atuais. 

 

3º Encontro (23/04/2018). 

 
 

Motivação: discussão sobre a obra fílmica, contemporânea, Los Angeles – 

cidade proibida (1997), observando a estética (neo noir), a temática, o  

contexto, os papéis sociais e os diálogos possíveis. 

 

Reflita 

Analise 

Critique 

Estudos: Expressões artísticas noir, especificidades, diálogos interartes e o 

neo noir (literatura, cinema, pintura, fotografia, HQs, desenhos, música, teatro). 

 
Oficina de artes 

 
A partir dos exemplos apresentados escolha uma modalidade artística e crie 

uma obra inspirado (a) no estilo noir de produzir a arte. 

 

Criação artística 

Apresente sua obra noir. 

Exposição 

Compartilhe sua obra (colegas, professores, instituição/escola, comunidade). 

 
 

4º Encontro (30/04/2018). 

 

Motivação: o que descobriu sobre a arte utilizando os novos recursos 

tecnológicos? Novas maneiras de criação? Outros modos de expressão 

artística? 
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Estudos: Arte e tecnologia – criações artísticas com a utilização dos recursos 

tecnológicos atuais, novas linguagens para a pesquisa, os estudos e o 

entretenimento. Novas oportunidades para os estudos, trabalho e pesquisa. 

 

Oficina de artes 
 

Tomando como referência as novas expressões artísticas, desenvolvidas por 

meio dos recursos tecnológicos, crie exemplos contextualizando-os com as 

temáticas estudadas e que dialogam com a sua realidade, exercitando a 

criatividade e a compreensão que você adquiriu sobre a arte noir e suas 

nuances. 

 

Criação artística: apresente sua obra 
Exposição 

 
Compartilhe com os colegas, professores, instituição/escola e comunidade. 

 
 

FEED BACK 

 

Atividades à distância 
 

Leitura, elaboração de materiais e pesquisa 
 

a) Assistir ao filme noir O falcão maltês (HUSTON, 1941). Site: 

<http://cinemalivre.net/filme_reliquia_macabra_1941.php>. 

 
 

b) Assistir ao filme Los Angeles – cidade proibida (HANSON, 1997). Site: 

<http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida- 

dublado.html>. 

 
c) Providenciar para o encontro do 23/04/2018: materiais para desenho, 

pintura e escrita (lápis preto, lápis de cor, cartolinas, telas para pintura, 

tinta e outros). 

 
d) Pesquisar as novas linguagens de expressão artística (meme, emoji, 

google-doodle). 

http://cinemalivre.net/filme_reliquia_macabra_1941.php
http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida-dublado.html
http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida-dublado.html
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e) Providenciar para o encontro do 30/04/2018: materiais para desenho, 

pintura e escrita (lápis preto, lápis de cor, cartolinas, telas para pintura, 

tinta e outros), computador, tablete, smartfone. 
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APÊNDICE B: Planos de Aula do Estágio de Docência 2018 

 
 

PLANO DE AULA 
PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO: O NOIR EM DIÁLOGO 

INTERARTES: O LEITOR CONTEMPORÂNEO 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - CP 
Curso: O Noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo 
Turma: Alunos do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal 
Horas-aula: 1 
Professora Mestranda: Delba Tenorio Lima Patriota Villela 
Professora Orientadora: Dra. Marilu Martens Oliveira 

 

1 Tema/conteúdo 

Conhecimentos sobre a arte noir principais características; elementos artísticos 
que compõem as manifestações do noir (filme, literatura, pintura, música, 
histórias em quadrinhos - HQs, fotografia, propagandas, publicidade), obras e 
autores que marcaram o estilo. 

 
1.1 Unidade de conteúdo 

Objetivo geral 

Apresentar aos cursistas uma forma de expressão artístico-cultural que retrata 
um contexto que marcou época e que permanece hodiernamente, tendo 
evoluído, mas com características marcantes, que remetem à estética original. 

 
Objetivos específicos 

 

* Despertar o potencial dos alunos para a leitura, para a percepção e para a 
sensibilidade da criação artística. 
* Possibilitar-lhes o conhecimento de outras formas de expressões de arte. 
* Propor-lhes novas formas de leitura e de interpretação artística a partir da 
estética noir. 
* Discutir com os jovens alguns elementos da arte noir e suas manifestações. 

 
2 Recursos didáticos 

 

Computador, projetor multimídia, pen drive, slides/datashow, materiais 
impressos teóricos e para atividades e fixação dos conteúdos. 

 

3 Metodologia - Motivação 
 

Questionar os cursistas sobre a arte: O que é? Para que serve? Qual o seu 
papel social? Qual sua função na aprendizagem? 
Ainda: Quais as expressões artísticas que conhecem? Se possuem ou 
desenvolvem alguma prática artística em casa, na escola, na igreja ou outro 
meio social. 
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Desenvolvimento 
 

 Projetar slides sobre a arte noire, características, contexto, principais 
obras e representante.

 

 Discorrer sobre filme noir, exemplificando com O falcão maltês, um 
clássico, procurando compará-lo com obras literárias ou fílmicas que os 
alunos conhecem.

 
 Em seguida, propor a escrita de um texto breve sobre a arte: importância 

cultural, papel social e função na aprendizagem.
 

 Atividade para casa: assistirem ao filme noir O falcão maltês. Site:

<http://cinemalivre.net/filme_reliquia_macabra_1941.php>. 

 
Avaliação 

 

Será observada a participação oral, desenvolvimento e conclusão das 
atividades propostas e contribuições durante a aula. 

 

4 Referências 
 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 
Ministério da Educação, 2008. 
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HAMMETT, D. O falcão maltês. Trad. Rubens Figueiredo. Rio de Janeiro. Cia 
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HUSTON, J. O falcão maltês. Direção. John Huston. Elenco: Humphrey 
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Filme noir. Estados Unidos, 1941. Disponível em: 
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2018. 

 
KHÉDE, S. S. Os contrapontos da literatura: arte, ciência e filosofia. 
Petrópolis. Vozes, 1984. 

 
OLIVEIRA, M. M. Sobre crimes, mulheres fatais e investigadores: do romance 
noir ao filme neo-noir, um longo percurso. In: Diálogo e Interação. v. 2. 2009, 
p. 9-11. Disponível em: < http://www.faccrei.edu.br/dialogoeinteracao>. Acesso 
em: 14 jun. 2017. 

 
5 Anexo 

 
Entregar aos alunos: apontamentos sobre os conteúdos apresentados durante 
o curso; fragmentos de textos do romance noir. 

http://cinemalivre.net/filme_reliquia_macabra_1941.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra
http://www.faccrei.edu.br/dialogoeinteracao
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PLANO DE AULA 
SEGUNDA AULA PRESENCIAL DO CURSO: O NOIR EM DIÁLOGO 

INTERARTES: O LEITOR CONTEMPORÂNEO 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - CP 
Curso: o Noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo 
Turma: Alunos do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal 
Horas-aula: 1 
Professora Mestranda: Delba Tenorio Lima Patriota Villela 
Professora Orientadora: Dra. Marilu Martens Oliveira 

 

1 Tema/conteúdo 

Romance e filme noir em diálogo: a obra fílmica O falcão maltês (HUSTON, 
1941) e o romance homônimo do autor Samuel Dashiell Hammett (1930). 

 

1.1 Unidade de conteúdo 

Objetivo geral 

Apresentar as especificidades das obras fílmica e literária, exemplificando-as 
com O falcão maltês. 

 
Objetivos específicos 

 

* Discutir com os alunos as temáticas, o contexto e o comportamento social de 
uma época, a partir do filme noir clássico O falcão maltês. 

* Compartilhar com os estudantes a visão de mundo retratada pelas figuras 
masculina e feminina, sob a ótica noir. 
* Levá-los à reflexão sobre o desfecho, peculiar, que as obras apresentam. 
* Possibilitar-lhes outras formas de ler e de interpretar as questões humanas 
(ético-político-social) diante dos desafios da vida. 
* Contribuir para a aprendizagem interartes dos alunos. 
*Apresentar diferenças entre o filme noir clássico e o neo noir, tendo em vista 
que assistirão filmes das duas estéticas. 

 

2. Recursos didáticos 
 

Computador, projetor multimídia, pen drive, slides sobre material teórico 
utilizado na aula, materiais impressos para atividades e fixação dos conteúdos. 

 

3. Metodologia 

Motivação 

Questionar os cursistas sobre diversos aspectos da obra fílmica O falcão 

maltês 
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Desenvolvimento 
 

 Projetar os slides, destacando as especificidades literárias e fílmicas da 
obra solicitada. 

 

 Destacar: a temática, o contexto e o comportamento social das 
personagens. 

 
 Em seguida, apresentar os papéis masculino e feminino que se 

destacam, instigando os alunos a refletirem sobre o assunto. 
 

 Promover uma discussão entre os estudantes, em relação ao desfecho, 
à visão de mundo e às possibilidades de leitura e de interpretação, 
considerando o estilo e a forma noir de se fazer arte. 

 
 Solicitar aos alunos que produzam um texto, destacando alguns 

aspectos das obras que julgam dialogar com os dias atuais. 
 

 Atividade para casa: assistirem ao filme Los Angeles – cidade proibida. 
Site: <http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida- 
dublado.html>. 

 Para o próximo encontro: trazerem materiais para desenho, pintura e 
escrita (lápis preto, lápis de cor, cartolinas, telas para pintura, tinta e 
outros). 

 
Avaliação 

 

Será observada a participação dos alunos nas discussões temática, crítica e 
reflexiva), desenvolvimento e conclusão das atividades propostas e 
contribuições durante a aula. 

 

4. Referências 
 

ALBUQUERQUE, P. M. O mundo emocionante do romance policial. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1979. 

 
FERRARI, S. S. Por toda a arte: componente curricular: Arte. Ensino Médio. 
volume único. São Paulo: FTD, 2013. 

 
HAMMETT, S. D. O falcão maltês. Trad. Rubens Figueiredo. Rio de Janeiro. 
Cia das Letras, 2001. 

 
HUSTON, J. O falcão maltês. Direção. John Huston. Elenco: Humphrey 
Bogart; Mary Astor; Peter Lorre; Gladys George. Gênero: Policial/suspense – 
Filme noir. Estados Unidos, 1941. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra>. Acesso em: 27 mar. 
2018. 

http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida-dublado.html
http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida-dublado.html
http://www.assistirfilmeshd.biz/losangeles-cidadeproibida-dublado.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquia_Macabra
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PLANO DE AULA 
TERCEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO: O NOIR EM DIÁLOGO 

INTERARTES: O LEITOR CONTEMPORÂNEO 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - CP 
Curso: o Noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo 
Turma: Alunos do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal 
Horas-aula: 1 
Professora: Delba Tenorio Lima Patriota Villela 
Professora Orientadora: Dra. Marilu Martens Oliveira 

 

 

1 Tema/conteúdo 

Expressões do noir na contemporaneidade: criações artísticas que dialogam 
com o estilo (romance, filme, pintura, desenho, música, fotografia, história em 
quadrinhos – HQs, propaganda, moda e teatro). 

 
1.1 Unidade de conteúdo 

Objetivo geral 

*Estimular habilidades dos alunos, desenvolvendo competências e 
sensibilidades no exercício criativo, artístico e cultural. 

 

Objetivos específicos 
 

* Instigar a curiosidade dos cursistas para o exercício criativo interartes. 
* Contribuir com alternativas para o interesse e a assimilação dos alunos a 
respeito da arte noir e suas especificidades. 
* Aplicar atividades práticas, utilizando as características da arte noir em 
expressões contemporâneas. 
* Realizar oficinas para concretizar os conteúdos abordados em sala de aula e 
à distância. 

 
2. Recursos didáticos 

 

Computador, projetor multimídia, pen drive, slides, materiais impressos para 
atividades e fixação dos conteúdos, cartolinas, tintas, lápis preto e coloridos, e 
outros. 

 
3. Metodologia 

Motivação 

Questionar os cursistas sobre a obra fílmica, contemporânea, Los Angeles – 

cidade proibida (HANSON, 1997), quanto à estética (neo noir), à temática, ao 

contexto, aos papéis sociais e aos diálogos possíveis. 
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Sinopse: Ao investigar um caso de múltiplos homicídios ocorridos no Café Nite 

Owl, os detetives Ed Exley e Bud White acabam desvendando um lucrativo 

esquema de prostituição de luxo, envolvendo figurões de Hollywood e o 

departamento de polícia de Los Angeles. 

Desenvolvimento 
 

 Após as discussões passar os slides sobre outras formas de expressões 
artísticas relacionadas ao neo noir, destacando o romance, o filme, a 
pintura, a fotografia, as HQs, o desenho, a propaganda, a publicidade, a 
música e o teatro. 

 Em seguida, apresentar reinterpretações do estilo noir, buscando 
associações com formas de artes expressas no momento. 

 Após, solicitar aos cursistas que criem, por meio da pintura, do desenho 
ou de outras linguagens, motivos noir que dialoguem com a realidade 
deles. 

 Atividade para casa: pesquisarem, por meio dos recursos tecnológicos 

(Internet, smartfone, tabletes), expressões artísticas que dialoguem com 

outras artes, como pintura, desenho, emoji, meme e google-doodle. 

 Para o próximo encontro: trazerem materiais para desenho, pintura e 
escrita (lápis preto, lápis de cor, cartolinas, telas para pintura, tinta e 
outros). 

 
Avaliação 

 

Será observada a participação dos alunos nas discussões temática, crítica e 
reflexiva); desenvolvimento e conclusão das atividades propostas. 

 
4. Referências 

 

ALEXADER, A. Ilustrações com temáticas noir. Disponível em: 
<https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir- 
baseadas-em-the-witcher-3/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 
BRAVO, L. A. Man with Contrabass. Disponível em: 
<http://zzzze.tumblr.com/post/130979054410/lola-%C3%A1lvarez-bravo-man- 
with-contrabass-1950s>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

 
CARLETO, S. 'Urubus no ar': a corrupção humana abordada de forma lúdica. 
São José dos Campos, 2018. In: Urubus no Ar traz teatro de sombras a Monte 
Alto. Cia quase Cinema. 32º Festivale. Disponível em: 
<http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no-ar-traz-teatro-de-sombras-a- 
monte-alto/.> Acesso em: 25 mar. 2018. 

 

ELEMENTOS DA ARTE NOIR. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&ei=x 
G2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&q=ELEMENTOS+DA+art+noir+cinema&oq=ELE 
MENTOS+>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
http://zzzze.tumblr.com/post/130979054410/lola-%C3%A1lvarez-bravo-man-with-contrabass-1950s
http://zzzze.tumblr.com/post/130979054410/lola-%C3%A1lvarez-bravo-man-with-contrabass-1950s
http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no-ar-traz-teatro-de-sombras-a-monte-alto/
http://comapalavra.com.br/2018/02/23/urubus-no-ar-traz-teatro-de-sombras-a-monte-alto/
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
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ELLROY, J. L. A. confidential. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
HANSON, C. Los Angeles – cidade proibida. Direção. Curtis Huston. Gênero: 
Policial. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4>. 
Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
LA NOIRE. Game play video trailer – YouTube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jeYym1U226M>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
LITERATURA POLICIAL. Livros, séries e filmes de crime, suspense, 
mistério e terror. Disponível em: 
https://literaturapolicial.com/2018/03/22/festival-porto-alegre-noir-acontece-em- 
abril-confira-a-programacao/>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 
ROSA, S. Romance Noir. In: Skank. Siderado. Rio de Janeiro. Stúdio Abbey 
Road - AR, 7F. 1998. Disponível em: 
<http://www.skank.com.br/discografia/siderado/>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

 
SAHLSTROM, H. Artista recria personagens do universo batman ao estilo 
de filmes noir. Disponível em: <https://legiaodosherois.uol.com.br/2013/artista- 
recria-personagens-universo-batman-ao-estilo-de-filmes-noir.html/2>. Acesso 
em: 29 mar. 2018. 

 
TEATRO NEGRO DE PRAGA. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Negrohttps://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_N 
egro>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 
 

5 ANEXO 

 

ATIVIDADE: 1) Destaque do texto as características do estilo noir e explique o 

sentido e o significado dessas expressões, observando o contexto da canção. 

Letra de música - Romance Noir (Skank) 

 
Fim de Semana Fim de Tarde ... 

Eu mexo o gelo do copo com o dedo 

Melhor sozinho até porque..... 

A Solidão é uma velha amiga ... 

 
As Persianas clichezadas 

Não filtram a poeira dourada não... 

esse escritório as vezes dá a impressão 

De um pardieiro suspeito .. 

 
Longa Avenida eu sei .. 

Mas eu preciso encontrar ... 

Outra saída eu sei .. 

Para esse Romance Noir 

A Sombra entra lentamente ... 

Enquanto o transito ecoa distante , 

Não sei porque ela insiste.... 

Mas não vou ...não vou .... 

Pensar nisso agora... 

 
Como também não vou pensar , 

que o Amor tem seus próprios fios ... 

A Chuva desce com trovões 

 
Longa Avenida eu sei .. 

Mas eu preciso encontrar ... 

Outra saída eu sei .. 

Para esse Romance Noir 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential
http://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4
http://www.youtube.com/watch?v=kgtObcV1hy4
https://www.youtube.com/watch?v=jeYym1U226M
https://literaturapolicial.com/2018/03/22/festival-porto-alegre-noir-acontece-em-abril-confira-a-programacao/
https://literaturapolicial.com/2018/03/22/festival-porto-alegre-noir-acontece-em-abril-confira-a-programacao/
https://literaturapolicial.com/2018/03/22/festival-porto-alegre-noir-acontece-em-abril-confira-a-programacao/
https://literaturapolicial.com/2018/03/22/festival-porto-alegre-noir-acontece-em-abril-confira-a-programacao/
http://www.skank.com.br/discografia/siderado/
https://legiaodosherois.uol.com.br/2013/artista-recria-personagens-universo-batman-ao-estilo-de-filmes-noir.html/2
https://legiaodosherois.uol.com.br/2013/artista-recria-personagens-universo-batman-ao-estilo-de-filmes-noir.html/2
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PLANO DE AULA 
QUARTA AULA PRESENCIAL DO CURSO: O NOIR EM DIÁLOGO 

INTERARTES: O LEITOR CONTEMPORÂNEO 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - CP 
Curso: o Noir em diálogo interartes: o leitor contemporâneo 
Turma: Alunos do Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino Normal 
Horas-aula: 1 
Professora Mestranda: Delba Tenorio Lima Patriota Villela 
Professora Orientadora: Dra. Marilu Martens Oliveira 

 

1Tema/conteúdo: Arte e Tecnologia – parceria que funciona 
 

1.1 Unidade de conteúdo: 
 

Objetivo geral 
 

Apresentar aos cursistas alguns recursos tecnológicos como ferramentas para 
a aprendizagem e para a criação artística. 

 
Objetivos específicos 

 

* Proporcionar-lhes diferentes formas de estudo, pesquisas e aprendizagem. 
*Possibilitar-lhes o desenvolvimento da criatividade artística. 
* Realizar oficinas com as temáticas sugeridas em sala. 
* Expor suas criações artísticas, compartilhando as obras com as professoras, 
colegas, escola e comunidade. 

 
2 Recursos didáticos: 

 

Computador, smartfone, whatsapp, tabletes, projetor multimídia, quadro, giz, 
slides, materiais para pintura (lápis de cor, tintas, cartolina, telas) e outros. 

 
3 Metodologia 

Motivação: 

Iniciar a aula indagando aos alunos como efetuaram a pesquisa sobre as novas 
formas de expressão artística, personagens, recursos visuais, instrumentos 
modernos para a busca das informações. 

 
Desenvolvimento 

 

 Após as discussões, passar os slides sobre as novas linguagens  
virtuais, destacando algumas criações artísticas que dialogam com as 
redes sociais. 

 Em seguida, apresentar exemplos dos estilos contemporâneos (emoji, 
meme, google-doodle). 

 Solicitar aos cursistas que criem expressões de arte, na estética noir, 
inspirados nos exemplos apresentados, ou em outros, tendo como 
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ferramentas para a pesquisa as novas tecnologias (smartfone, 
whatsapp, tabletes). 

 Para terminar, solicitar um feed back sobre o curso, impressões, 
dificuldades, sugestões de atividades, o que acharam do estilo de arte 
noir e pretensões futuras. 

 
Avaliação 

 

* Serão observadas a participação oral, a realização das atividades, as 
contribuições durante a aula, bem como as tarefas realizadas em casa. 
* Os alunos deverão apresentar as criações artísticas solicitadas pela 
professora em sala e por meios eletrônicos. 

 

4. Referências 

 

ALEXADER, A. Ilustrações com temáticas noir. Disponível em: 
<https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir- 
baseadas-em-the-witcher-3/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 

ELEMENTOS DA ARTE NOIR. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&ei=x 
G2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&q=ELEMENTOS+DA+art+noir+cinema&oq=ELE 
MENTOS+>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

 
GOOGLE DOODLE: Disponível em: 

<https://www.google.com/doodles/teachers-day-2017-vietnam>. Acesso em: 3 

abr. 2018. 

GOOGLE DOODLE: Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Doodle>. Acesso em: 1 abr. 2018. 
 

MUITO BACANA. Memes engraçadas para whatsapp. Disponível em: 
<http://muitobacana.com/memes-engracados-para-whatsapp/>. Acesso em: 28 
mar. 2018. 

 
SMILE: Todos sorriem no mesmo idioma. Disponível em: 
<https://www.emoticonsignificado.com.br/lista-simbolos-whatsapp>. Acesso 
em: 23 mar. 2018. 

 
SOUZA, R. A evolução dos emoticons. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons 

-emojis.htm>. Acesso em: 31 mar. 2018. 
 

DAWKINS, R. O gene egoísta. In: Tecnologia e ciência. Disponível em: < 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e- 

como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html>. Acesso em: 25 fev. 2018. 

https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
https://gamesalheios.com.br/artista-cria-ilustracoes-com-tematica-noir-baseadas-em-the-witcher-3/
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
https://www.google.com.br/search?biw=1280&amp;bih=918&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;ei=xG2_WqqiOsSpwASf0rCwCA&amp;q=ELEMENTOS%2BDA%2Bart%2Bnoir%2Bcinema&amp;oq=ELEMENTOS
https://www.google.com/doodles/teachers-day-2017-vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Doodle
http://muitobacana.com/memes-engracados-para-whatsapp/
https://www.emoticonsignificado.com.br/lista-simbolos-whatsapp
http://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons
http://www.tecmundo.com.br/web/86866-voce-sabe-diferencaentreemoticons
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e-como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/aprenda-o-que-e-meme-e-como-criar-o-seu-em-segundos-20121005.html
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APÊNDICE C: Projeto de Extensão que regulamentou o curso “O noir em 
diálogo interartes: o leitor contemporâneo” 

 
 

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO Nº  /2018 

 
1 TÍTULO 

 
ENSINO DE ARTES (LITERATURA) COMO INSENTIVO À PESQUISA, À CRIAÇÃO E À 

CRÌTICA 

 
 
 

2 DADOS DO COORDENADOR DO PROJETO 

 
Nome: Profª. Marilu Martens Oliveira 

Departo. coord.: DACHS 

Fones: 3550-4052 – 99677-7476 

 
E-mail: yumartens@hotmail.com 

 
 

 
3 EQUIPE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 

 
NOME 

Categoria Área de 
 

Formação 

Função no Projeto Carga Horária 

no Projeto 

Marilu Martens 

 
Oliveira 

Doutora Letras Coordenação e 

Orientação 

40h 

*Delba Tenorio 

L.Patriota Villela 

Especialista e 

Mestranda PPGEN/LD 

Letras Executora do Projeto 40h 

 
 Delba Tenorio Lima Patriota Villela http://lattes.cnpq.br/0773825760973666 

 

4 AÇÃO DE EXTENSÃO 

 
( ) PROGRAMA 

( ) PROJETO 

( ) EVENTO 

 
(X) CURSO 

mailto:yumartens@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/0773825760973666
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(   ) OUTRO   
 
 

 

5 ÁREA DE CONHECIMENTO 

 
( ) Ciência Exatas e da Terra 

( ) Ciências Biológicas 

( ) Engenharia/Tecnologia 

( ) Ciências da Saúde 

( ) Ciências Agrárias 

 
( ) Ciências Sociais Aplicadas 

 
(X) Ciências Humanas 

 
(X) Linguística, Letras e Arte 

 
(  ) Outros    

 
 

 

6 ÁREA TEMÁTICA 

 
( ) Comunicação 

( ) Cultura 

( ) Direitos Humanos 

 
(X) Educação 

 
( ) Meio Ambiente 

( ) Saúde 

( ) Tecnologia e Produção 

( ) Trabalho 

 

 
7 NÚCLEO DE EXTENSÃO 

 
( ) Núcleo de Saúde e Meio Ambiente 
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( ) Núcleo de Cultura e Comunicação 

 
(X) Núcleo de Educação e Direitos Humanos 

 
( ) Núcleo de Trabalho, Tecnologia e Produção 

 
 

 
8 DESCRIÇÃO 

 
 

 
Ao falar sobre as inteligências múltiplas com enfoque à educação, Gardner (2000, 

p. 182) declara que “Um programa rico em artes deve assumir um papel significativo na 

escola. Do contrário, será difícil aplicar-se ao leque de inteligências apresentado por alunos 

e professores”, significando que o currículo educacional precisa desenvolver nos sujeitos 

da educação habilidades que os auxiliem na formação, ao mesmo tempo em que possam 

transformar tal conhecimento em experiências a serem compartilhadas. 

A partir desse ano (2018), as novas diretrizes curriculares para a Educação Básica 

(Infantil, Fundamental e Ensino Médio), em todas as escolas públicas e privadas do Brasil, 

terão que se aliarem à Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), e o 

termômetro para avaliar a aprendizagem dos alunos estará atrelado ao uso das 

competências e ao desenvolvimento das habilidades destes. Em relação à disciplina de 

artes caberá ao alunado: 

 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 

inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

 
  Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, dos locais às mundiais, e também para 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

 
 Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e ou verbo-visual 

(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e 

digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo (BRASIL, 2017, p.18,19). 

 
Embora a BNCC apresente uma proposta que intenciona uma educação de 

qualidade mais homogênea, mais atualizada e mais igualitária a todos os estudantes 

brasileiros (BRASIL, 2017), a base ainda provoca muitas discussões, por exemplo, 

inadequação curricular e competências dos estudantes para assimilarem conteúdos, além 

do método de ensino e os conteúdos sugeridos no documento. Será que a proposta 

atenderá de fato às necessidades dos alunos, considerando as exigências do contexto em 

que circulam? 
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Para o nosso curso serão utilizadas atividades de criação artística de várias 

modalidades, tendo como fio condutor as expressões da art noir, concebida em meados do 

século XX (OLIVEIRA, 2009), aplicadas em sala de aula por meio de técnicas e dinâmicas, 

criadas ou adaptadas pelas professoras Marilu Martens Oliveira e Delba Tenorio Lima 

Patriota Villela. 

 

 
9 JUSTIFICATIVA 

 
Considerando que tanto as competências quanto as habilidades do sujeito aprendiz 

são desenvolvidas por diferentes fatores, dentre os quais a mediação, a orientação e o 

estímulo, planejamos um curso aos alunos do Magistério para auxiliá-los a desenvolver a 

criatividade artística, a criticidade por meio da leitura de obras de arte diversas e a 

competência à pesquisa. As aulas serão semipresenciais e a proposta é mediar as 

atividades com recursos tecnológicos como a Internet e o smart fone e de outros, 

acessíveis e compatíveis à realidade deles. 

Escolhemos os métodos presencial e à distância por entendermos que os alunos 

precisam dialogar com as ferramentas tecnológicas de sua contemporaneidade, tidas como 

elementos imprescindíveis ao ensino e à aprendizagem (DCE, 2008; BNCC, 2017). 

 

 
10 OBJETIVOS 

 
10.1 OBJETIVO GERAL 

 
Desenvolver a competência e habilidades dos alunos para a criação artística a partir de 

elementos da art noir como a pintura, a literatura e o filme. 

 
 
 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Iniciar o estudante no estudo Interartes. 

 
• Mostrar a importância da literatura, do cinema, da pintura – entre outras artes – 

para a humanização do indivíduo. 

• Despertar a criatividade artística dos alunos despertando neles a sensibilidade 

para o conhecimento e para a cultura. 

• Desenvolver a criticidade por meio da apreciação da art noir em diálogos com os 

acontecimentos artísticos atuais. 

• Oferecer oficinas para concretizar a teoria explicitada. 
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11 CRONOGRAMA ano: 2018 

 
Etapas Mar. Abr. Maio Jun. 

1. Elaboração e aprovação do Plano de 

Trabalho 

X 
   

2. Desenvolvimento das Atividades  Dias:   09, 

16, 23, 30 

  

   X  

3. Apresentação de relatório final 
   

X 

 
 As aulas serão ministradas entre os meses de abril e de maio com supervisão e 

orientação presencial e à distância, com o uso de instrumentos tecnológicos 

citados no ítem 09. 

 
12 RECURSOS 

 
12.1 HUMANOS 

 
Profa. Marilu Martens Oliveira 

 
Profa. Delba Tenorio Lima Patriota Villela 

 
 

 
12.2 FÍSICOS 

 
Sala de aula teórica 

Projetor multimídia 

Computador 

Caixas de som 

Certificados 

12.3 FINANCEIROS 

 
Descrição Valor (R$) 

Total 
 

 
 
 

13 PREVISÃO DE PESSOAS A SEREM ATENDIDAS E RESULTADOS ESPERADOS 

 
O curso é destinado a um grupo de, no mínimo, 26 alunos do colégio Estadual 
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Cristo Rei – Ensino Normal, de Cornélio Procópio. Esperamos que ao final do mesmo os 

participantes possam, através de suas atividades artísticas pedagógicas, refletirem quanto 

aos seus papéis de aprendizes, criadores, pesquisadores e cidadãos que são. 

Vale ressaltar que o curso será compreendido como estágio do Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e 

da Natureza – PPGEN da UTFPR – Câmpus Londrina. 

 
 
 

14 PARCERIAS 

 
Instituição Contrapartida 

UTFPR-CP Cessão do espaço físico (sala de aula, 

projetor de multimídia, computador). 

Colégio Estadual Cristo Rei – Ensino 

Normal 

Colaboração com o PPGEN 

 
 

 
15 ANEXOS 

 
16 OBSERVAÇÕES 

 
 O certificado será expedido pela DIREC, via digital. 

 

 
Cornélio Procópio, 22 de março de 2018. 

 
Marilu Martens Oliveira 

Responsável/ Coordenador da ação 

PARECER 


