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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Releitura de obra 

 

A releitura é a ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original. 

Assim como existem diversas interpretações de uma obra de arte, existem diversas possibilidades 

de releituras dessa obra. Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na análise da 

obra. Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem 

aquilo que se vê e exercitar a criatividade.  

Ao recriar uma obra não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista na obra original. 

Na releitura de uma pintura podemos utilizar outras formas de expressão artística como o desenho, 

a escultura, a fotografia ou a colagem. O mais importante é criar algo novo que mantem um elo com 

a fonte que serviu de inspiração. Uma boa proposta de releitura se baseia em um conhecimento 

prévio do artista e da obra: a época em que ele viveu, sua biografia, artistas que admirava, outros 

artistas de seu tempo, o tema da obra e de outros trabalhos seus, a técnica utilizada, etc.  

No caso das artes, as atividades de releitura possuem um enorme valor educativo e, algumas vezes, 

geram resultados que se tornam conhecidos e resultam em uma sequência de obras, em outros 

tempos e estilos. 

Fonte: coresematizes.wordpress.com/2009/07/16/o-que-e-releitura/ 

 

Observe uma forma de releitura utilizada pelo artista Márcio Camargo, paulistano famoso por 

reproduzir e reler obras de outros renomados artistas: 

  

Ramo de Girassóis (1881) Claude Monet Vaso de Girassóis (2001) de Márcio Camargo 

Fonte: abrancoalmeida.com acesso em 16/07/2020 Fonte:marciocamargo.com.br acesso em 16/07/2020 
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1- De acordo com o texto acima o que é releitura? 

  

  

  

 

2- Observando a releitura de Márcio Camargo inspirada na obra de Claude Monet, você 

consegue identificar diferenças entre elas? Quais? 

  

  

  

 

3- Assim como Márcio Camargo, você fará uma releitura da obra do próprio artista chamada 

Tucano. Observe a obra e recrie-a por meio de desenho, utilizando sua criatividade. 

 

 

Na releitura, precisamos de algumas informações importantes sobre a obra e o que está sendo 

retratado, então faça a leitura abaixo com informações sobre a ave tucano. 
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Curiosidades sobre o Tucano 

 

Para ajudar na releitura de sua obra de arte saiba algumas informações sobre o tucano: 

 O bico dele é leve, apesar do tamanho, isso porque é formado de tecido ósseo esponjoso, 

não criando problemas para o seu equilíbrio. 

 O tucano ama tomar banho de chuva e adora pular de árvore em árvore para conseguir 

alimento e abrigo para descansar ou se reproduzir. 

 Para dormir ele tem uma posição muito diferente: os tucanos elevam a cauda até que 

cubra a sua cabeça, a qual é mantida virada para as costas. Assim, ele pode descansar 

o seu bico. 

 Os tucanos pertencem ao gênero Ramphastos e compreendem 41 espécies diferentes 

que vivem nas florestas da América do Sul, em especial no Brasil. Além da Amazônia 

habitam também as áreas tropicais da América, incluindo o México. 

 Estas aves alimentam-se basicamente de frutos e sementes, porém o tucano chega a se 

alimentar de insetos e filhotes de outras aves, caso lhe falte alimento. 

 É com o bico, também, que o Tucano captura pequenos lagartos e lagartixas para 

complementar a sua alimentação. 

 É através do bico que se diferencia o macho da fêmea: o do macho é menos curvo com 

a parte superior terminando de modo menos brusco. É também mais estreito e mais 

comprido. 

 Os Tucanos devem tomar bastante sol, pois são sensíveis ao frio úmido. Estas aves em 

cativeiro são muito difíceis de alimentar. 

 Os tucanos têm dois dedos para frente e dois para trás, facilitando assim a aderência nos 

galhos. Para a reprodução usam o oco das árvores e até ninhos abandonados de pica-

pau. As crias permanecem no ninho durante sete semanas e são principalmente 

alimentadas por sumo de frutas e insetos que lhes são dados pelos pais. Costuma criar 

os filhotes nos buracos das árvores altas. Eles nascem cegos e abandonam o ninho com 

quase um mês de idade. 

 

Fonte: petfriends.com.br/enciclopedia/aves/tucano/ acesso em 16/07/2020 


