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Murillo Barboza apresenta em seu livro de artista, A ave pernalta, uma singela narrativa sobre a

relação de brutalidade e servidão que, por vezes, estabelecemos com a natureza e os animais.

Podemos acompanhar os percalços de uma ave que tem sua liberdade restringida pelo ser

humano, mas que a reconquista, através de sua perspicácia. Dentre as diversas possibilidades

de abordagem conceitual do livro de artista, podemos considerá-lo mais como uma obra de

arte do que um livro, um entremeio entre objeto e arte de ação, em que o trabalho

experienciado exige a participação ativa do espectador-leitor. O livro fica no centro de tal

situação, mas a experiência é controlada: podemos ir e voltar na leitura, avançar nas páginas,

ler de diversas maneiras. Os artistas utilizam variadas estratégias na produção de seus livros,

causando potentes experiências estéticas no espectador-leitor, e que diferem da apreciação e

apreensão de um texto linear de um livro literário, por exemplo. Em A ave peralta, Murillo

Barboza optou por alternar texto e imagem que aparecem intercalando as suas possibilidades

semânticas no decorrer da narrativa. Será dessa forma que o sentido emergirá da obra,

tornando em ação, não somente como um movimento cognitivo da leitura, mas de prazer e de

interação entre o ver e a capacidade humana de aprender e compreender por meio de

interações e de operações concomitantes com o mundo.

Proposta de atividade

Para as séries iniciais: 

Pense o que você mais gosta na natureza. Os fenômenos naturais? O sol, a lua, o vento, a

chuva? Conviver com os seres vivos, plantas, árvores, flores, frutos e animais? Escolha um e

transforme em um personagem, criando um livro com desenhos e uma breve história.

Para as séries finais:

Escolha uma notícia sobre os impactos no meio ambiente na sua região. Escreva sobre o

assunto, expressando a sua opinião e propondo soluções. Faça um desenho ou fotomontagem

para acompanhar o seu texto.



Para todos:

Com a reprodução, a proliferação e a circulação intensa das imagens a partir do século XX, a

relação entre texto e imagem que o livro de artista oferece, desenvolve no espectador-leitor

habilidades e competências valiosas nos atos de aquisição de conhecimentos complexos.

Podemos considerar que texto e imagem estão se tornando na contemporaneidade cada vez

mais mutuamente dependentes e complementares entre si?

*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões que
circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores, das mais
diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da Fundação, juntamente com
uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância. Convidamos vocês, educadores, a
construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas através das hashtags #EducativoFVCB  e
 #FVCBemRede.


