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Releitura da obra de Militão dos Santos 

 

Dobradura e textura- FESTA JUNINA 

Vamos praticar a arte? Utilizando a técnica dobradura e textura, sigam os passos abaixo para fazer a 

releitura da obra de Militão dos Santos, com o tema festa junina.                                                                                                                                            

                   Exemplo:                                                                                   

 

 

Materiais que você pode estar usando: 

 

● metade de 1 folha do caderno de desenho ou papel ofício; 

●1 folha de papel ofício ou 1 folha de normal; 

●lápis de cor ou giz de cera; 

●papel colorido, revistas, ou livros velhos. 

      A obra utilizada ao lado “Noite de São João”, é de 

autoria do artista pernambucano de Caruaru, Militão dos 

Santos. Representante da chamada “arte naïf” (ingênuo, 

em francês), o pintor tem como um de seus temas 

históricos e cotidianos as festas juninas, sobretudo a 

voltada a São João.  

     Heranças europeias e reinterpretações locais se unem 

na dança, vestuário, comidas e até nas brincadeiras. No 

mês de junho, as diferentes regiões do Brasil fazem, cada 

uma à sua maneira, as chamadas festas juninas. 



 

PASSO 01: Pegue uma folha de papel oficio, ou uma folha de caderno normal e divide ao meio, use a 

Metade . Dobre a folha ao meio, deixando a abertura para baixo, em seguida dobre o lado direito e 

esquerdo até o centro da metade da folha. VEJA:  

PASSO 02: Dobre as duas pontinhas de cima para baixo, em seguida abre as laterais dobradas e forma 

os dois telhadinhos. 

 

PASSO 03: Aqui a nossa casinha está quase pronta. Agora você precisa deixá-la bem bonita e colorida 

desenhando o telhado, portas, janelas... Em seguida,  pegue 1 folha de papel ofício, ou 1 folha de caderno 

normal e amasse-a. Logo após,  desamasse a folha e pinte -a com lápis de cor ou giz de cera na cor da 

sua preferência criando uma textura para o fundo. Desenhe a lua, as estrelas. E cole a casinha nessa 

textura. 

 

PASSO 04: Faça várias bandeirinhas de papel colorido ou revistas. Desenhe dois varais e cole-as no 

desenho. Parabéns! Seu trabalho está pronto! Você conseguiu!  

 

Lembre-se de levar para a escola ou mande foto para a professora. 


